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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) 466919
(220) 2017 01 31
(731) SKOPOWSKA-FOREMNA ANASTAZJA, Warszawa
(540) APOPHIS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.05, 01.05.25
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, doradztwo w sprawach finansowych, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości, tworzenie funduszy inwestycyjnych, inwestycje kapitałowe, wycena nieruchomości,
pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego w tym
pośrednictwo w handlu nieruchomościami, zarządzanie majątkiem nieruchomym, wynajmowanie mieszkań, handel nieruchomościami, wynajmowanie nieruchomości, usługi kredytowe i pośrednictwo kredytowe w zakresie budownictwa,
usługi deweloperskie w zakresie nieruchomości i budownictwa polegające na zakupie gruntów budowlanych, zleceniu
ich zabudowy, oferowaniu i sprzedaży wybudowanych lokali
i domów wraz z działkami lub z udziałami w gruncie.
474893
(220) 2017 08 02
4 KIDZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) 4Kidz
(210)
(731)

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, artykuły
i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki,
wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z zabawkami,
usługi sprzedaży świadczone online w zakresie zabawek.
474896
(220) 2017 08 02
SULIK MARIUSZ PRYWATNY GABINET
DERMATOLOGICZNY, Bydgoszcz
(540) derms
(510), (511) 44 usługi medyczne.

(210)
(731)

(210) 474897
(220) 2017 08 02
(731) BORGOSZ JAKUB, Warszawa
(540) OrtoMesh
(510), (511) 9 programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], 10 artykuły ortopedyczne.

(210) 474908
(220) 2017 08 02
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) GREEN CLOVER
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, whisky irlandzka.
(210) 474910
(220) 2017 08 02
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) TOP

(531) 01.15.05, 27.05.01
(510), (511) 4 świece, świeczki, znicze nagrobne nieelektryczne, wkłady do zniczy.
(210) 474917
(220) 2017 08 02
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) WESTERN OAK
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, whisky bourbon, whisky
amerykańska.
(210) 474935
(220) 2017 08 02
(731) DEMURAT MARCIN INNA PERSPEKTYWA, Olsztyn
(540) EGOIZM TO NIE GRZECH
(510), (511) 9 książki audio, dane zapisane elektronicznie,
muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, biuletyny
elektroniczne do pobrania, e-booki, edukacyjne materiały
na zajęcia, do pobrania, filmy animowane, filmy do pobrania,
filmy wideo, fotografie cyfrowe do pobrania, 16 książki, książki informacyjne, książki edukacyjne, książki religijne, okładki
książkowe, bilety wstępu, biuletyny informacyjne, biuletyny
[materiały drukowane], książki beletrystyczne, książki niebeletrystyczne, książki upominkowe, ilustrowane albumy,
periodyki [czasopisma], czasopisma [periodyki], czasopisma
z plakatami, 41 dystrybucja filmów, informacje dotyczące
edukacji, informacje o edukacji, szkolenia personelu, szkolenia nauczycieli, szkolenia biznesowe, szkolenia edukacyjne,
kursy samoświadomości [szkolenia], usługi szkolenia personelu, nauczanie i szkolenia, prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia dla dorosłych, edycja druków zawierających
obrazy i zdjęcia innych niż do celów reklamowych, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe,
w Internecie, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, komputerowy skład drukarski [DTP], konsultacje edytorskie, korekta rękopisów, multimedialne wydania
czasopism, multimedialne wydania gazet, multimedialne
wydania magazynów, multimedialne wydania publikacji
elektronicznych, muzyczne usługi wydawnicze, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe,
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pisanie scenariuszy filmowych, pisanie tekstów [innych niż
teksty reklamowe], pisanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, do nadawania za pośrednictwem usług teletekstu,
programowanie serwisów informacyjnych do transmisji
przez Internet, publikacja broszur, publikacja czasopism, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, publikacja gazet elektronicznych on-line, publikacja i redagowanie
książek, dostarczanie informacji dotyczących książek, fotoreportaże, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki,
organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizacja
wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja konkursów
edukacyjnych, organizacja seminariów, organizacja wystaw
do celów kulturalnych lub edukacyjnych, edycja nagrań audio, edycja nagrań wideo, fotografia, fotografia portretowa,
akademie, analizowanie wyników testów i danych edukacyjnych dla osób trzecich, badania edukacyjne, budowanie
zespołu (edukacja), coaching w zakresie życia osobistego [life
coaching], doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji,
doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo
w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo w zakresie
szkolenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe),
doradztwo zawodowe [edukacja], doradztwo zawodowe
i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], dostarczanie informacji dotyczących edukacji, dostarczanie informacji
edukacyjnych, edukacja, edukacja dorosłych.
(210) 474962
(220) 2017 08 03
(731) PIĘTKA BEATA, Warszawa
(540) Mapa życia
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia organizacji działających na rzecz ochrony zdrowia oraz pomocy
społecznej, udzielanie organizacyjnego, merytorycznego
i technicznego wsparcia osobom i podmiotom, inicjowanie i wspieranie współpracy partnerów z różnych sektorów
służącej podnoszeniu standardów i profesjonalizacji działań,
inicjowanie, wspieranie, promowanie i realizacja działań służących promocji i ochronie zdrowia, aktywności fizycznej,
promocji kultury oraz wspieranie edukacji, organizowanie
kampanii społecznych mających na celu poprawę funkcjonowania instytucji publicznych, zmiany świadomości społecznej oraz kształtowanie postaw obywatelskich, 36 organizowanie imprez dobroczynnych połączonych ze zbiórek
funduszy, 41 usługi edukacyjne, organizacja konkursów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie kampanii edukacyjnych, społecznych,
szkoleń, konferencji i innych spotkań, organizowanie zawodów sportowych i imprez charytatywnych, organizowanie
festynów, organizowanie ceremonii rozdawania nagród
w uznaniu wybitnych osiągnięć i zasług w dziedzinie rozwoju ochrony i profilaktyki zdrowotnej, usługi doradztwa i ekspertyzy w zakresie zdrowego stylu życia, 45 usługi w zakresie
pomocy i doradztwa prawnego podmiotom prowadzącym
działalność związaną z edukacją, oświatą, wychowaniem, nauką, ochroną zdrowia, rozwojem gospodarki, kultury, sztuki,
opieką społeczną, sportem, ochroną środowiska oraz pomocą i organizacją wolontariatu.
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483494
(220) 2018 04 23
DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) SAN ESCOBEER
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.12, 27.05.15, 27.05.17,
27.05.24, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne,
napoje orzeźwiające, aromatyzowane napoje gazowane,
sorbety w postaci napojów, napoje owocowe, napoje warzywne, soki, soki owocowe, soki warzywne, nektary owocowe, nektary warzywne, koktajle bezalkoholowe, woda, woda
mineralna i gazowana, syropy owocowe, preparaty do produkcji napojów.
484268
(220) 2018 03 30
GRUPA TENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) Grupa TENSE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 24.15.01
(510), (511) 35 usługi marketingowe, marketing internetowy,
optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych,
reklama, w szczególności reklama w wyszukiwarkach internetowych, usługi w zakresie pozycjonowania marki, pisanie
tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi zarządzania społecznością on-line, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, 42 tworzenie stron internetowych, usługi informatyczne.
484277
(220) 2018 03 30
GRUPA TENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) TENSE
(510), (511) 35 usługi marketingowe, marketing internetowy,
optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych,
reklama, w szczególności reklama w wyszukiwarkach internetowych, usługi w zakresie pozycjonowania marki, pisanie
tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi zarządzania społecznością on-line, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, 42 tworzenie stron internetowych, usługi informatyczne.
(210)
(731)
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485973
(220) 2018 05 15
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) 360º
(210)
(731)

(531) 24.17.01, 24.17.02, 26.11.12, 27.07.01, 27.07.17, 29.01.12
(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 miano-

Nr ZT49/2018

wicie, 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
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 ta-
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śmy 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 online
dotyczących ubezpieczeń z komputerowej bazy danych lub
Internetu, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń, ubezpieczenia w zakresie wyświetlacza i innych elementów telefonów komórkowych, tabletów, sponsorowanie działalności rozrywkowe, 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, na-
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tychmiastowego 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 online 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
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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 online 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) 486055
(220) 2018 05 17
(731) SCANDRILL POLSKA SPÓŁKA CYWILNA, Gdynia
(540) SCANPOL
(510), (511) 1 koagulanty i flokulanty w gospodarce wodno-ściekowej.
486302
(220) 2018 05 24
NIEDZIÓŁKA ARTUR COTTON BALL LIGHTS POLSKA,
Wiązowna
(540) PUFI
(510), (511) 11 lampki nocne, lampki LED, oświetlenie LED,
lampki przenośne, miękkie lampki, oświetlenie dekoracyjne,
lampki z silikonu, 28 ozdoby choinkowe, zabawki, zabawki
z silikonu, gry.
(210)
(731)
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(210) 487346
(220) 2018 06 20
(731) MAZUR PAWEŁ PHARMA POLAND, Łódź
(540) SWISS HOUSE

(531) 24.17.09, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.06, 24.13.09
(510), (511) 3 kosmetyki: kremy, maści, szampony, 5 farmaceutyki, środki i wyroby medyczne do celów leczniczych
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków,
pianek, aerozoli, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, żywność dietetyczna, dietetyczne
środki spożywcze o przeznaczeniu leczniczym, 29 produkty
spożywcze zawierające witaminy i/lub minerały nie przeznaczone do celów farmaceutycznych lub leczniczych.
(210) 488009
(220) 2018 07 09
(731) STOWARZYSZENIE SIEMACHA, Kraków
(540) AUDIO VIDEO DISCO
(510), (511) 35 badania opinii publicznej, dystrybucja materiałów reklamowych - próbek, druków, prospektów, broszur,
informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, organizowanie i prowadzenie baz danych o wolontariuszach i beneficjentach pomocy udzielanej przez organizacje społeczne, komputerowe
zarządzanie plikami, obróbka tekstów, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, poszukiwania w zakresie
patronatu, pokazy towarów, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklama społeczna, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, tworzenie kampanii społecznych na rzecz dzieci, młodzieży i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wynajmowanie nośników reklamowych, promocja wolontariatu i pracy społecznej, promocja
sportu i zdrowego trybu życia, promocja inicjatyw i działań
na rzecz dzieci, młodzieży i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności społecznej, prowadzenie fundacji
i stowarzyszeń, prowadzenie hurtowni, sklepu oraz sklepu
internetowego z odzieżą, gadżetami reklamowymi, artykułami sportowymi, organizowanie i propagowanie programów
z zakresu zdrowia psychicznego, usługi marketingowe, usługi public relations, zarządzanie stowarzyszeniem, usługi zarządzania społecznością on-line, 36 usługi finansowe, usługi
operacji finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi
elektronicznego transferu kapitału, usługi w zakresie sponsoringu, sponsorowanie finansowe w zakresie stypendiów
i dotacji, zbiórki darowizn, organizowanie środków finansowych w zakresie działalności na rzecz dzieci, młodzieży oraz
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalności
edukacyjnej i oświatowej, promocji kultury fizycznej i sportu
oraz turystyki i krajoznawstwa, tworzenie funduszu stowarzyszenia, 41 nauczanie, kształcenie,działalność sportowa,
oświatowa i kulturalna, doradztwo zawodowe, edukacja,
informacja o edukacji, usługi doradztwa zawodowego, informacja o rekreacji, instruktaże, organizowanie i obsługa konferencji i kongresów, organizowanie konkursów z dziedziny
edukacji, kształcenie praktyczne, organizowanie obozów
sportowych, organizowanie wystaw z dziedziny edukacji,
pisanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usłu-
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gi reporterskie, organizowanie i prowadzenie seminariów,
usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, wypożyczanie
książek i czasopism, porady w zakresie edukacji lub kształcenia, działalność społeczna w zakresie edukacji, doradztwa
zawodowego i wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, organizowanie i prowadzenie warsztatów
edukacyjnych, produkcja programów oświatowych, organizowanie wypoczynku, organizowanie loterii, organizowanie
występów artystycznych i spotkań autorskich, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie przedstawień
teatralnych, organizowanie warsztatów teatralnych, usługi
klubów zdrowia [poprawianie kondycji], kultura fizyczna,
nauczanie korespondencyjne, usługi obozów wakacyjnych,
prowadzenie zajęć fitness, realizacja spektakli, szkoły z internatem, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych,
udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi szkół [edukacja], wynajmowanie
kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych,
wynajmowanie stadionów, wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie zabawek, porady w zakresie edukacji
lub kształcenia, usługi klubów sportowych, organizowanie
i prowadzenie sekcji i szkółek sportowych, usługi trenerów
sportowych, usługi prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci
i młodzieży, 44 usługi medyczne, domy opieki, opieka pielęgniarska i medyczna, opieka zdrowotna, ośrodki zdrowia,
placówki opieki pielęgniarskiej, usługi sanatoriów, usługi terapeutyczne, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi
klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, pomoc
psychologiczna, pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży z rodzin potrzebujących wielostronnego wsparcia,
usługi psychologów i psychoterapeutów, usługi prowadzenia warsztatów psychoterapeutycznych, usługi prowadzenia
terapii indywidualnych, grupowych i rodzinnych z zakresu
zdrowia psychicznego, poradnictwo i konsultacje dotyczące
kryzysów rozwojowych, osobistych, sytuacyjnych i problemów wychowawczych, organizowanie warsztatów terapii
zajęciowej, 45 usługi serwisów społecznościowych on-line.
488376
(220) 2018 07 18
HYDROPROJEKT WROCŁAW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) hydroprojekt WROCŁAW

(210)
(731)

(531) 27.05.17, 27.05.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 papier, druki, materiały drukowane szkoleniowe i instruktażowe, broszury, blankiety, czasopisma, gazety,
okładki papierowe, materiały drukowane, kalendarze, katalogi, plakaty, mapy geograficzne, dokumentacja projektowa, publikacje, materiały z tworzyw sztucznych, 35 usługi:
w zakresie: organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, marketingu, badań i analizy rynku, doradztwa specjalistycznego i organizacji finansowania: projektów inwestycyjnych w tym modernizacyjnych w zakresie: gospodarki
wodnościekowej, oczyszczalni ścieków, systemów wodnych
do wytwarzania i dystrybucji wody pitnej i technologicznej,
ochrony środowiska i atmosfery, budownictwa i architektury,
transportu i infrastruktury technicznej, rolnictwa, produkcji
i dystrybucji energii, organizacji prac badawczych, ekspertyz,
usług projektowych i inżynierskich, badań przemysłowych,
eksploatacyjnych, zarządzania i pomocy w zarządzaniu
przedsięwzięciami, doradztwa w organizacji i zarządzaniu
działalnością gospodarczą, informacji o działalności gospodarczej, prognozowania ekonomicznego, reklamy i promo-
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cji, w tym projektowania i realizacji kampanii reklamowych,
zarządzania zbiorami informatycznymi, 37 usługi doradztwa
budowlanego, usługi modernizacji obiektów hydrotechnicznych, urzadzeń melioracyjnych, sieci wodnokanalizacyjnych,
pompowni wód i ścieków, ujęć wody i stacji uzdatniania
wody, 42 usługi w zakresie: prowadzenia badań i opracowywanie ekspertyz: bakteriologicznych, biologicznych, chemicznych, geologicznych, geotechnicznych, opracowywanie projektów technicznych budowlanych, urbanistycznych,
technologicznych, prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie biologii, ochrony środowiska, nauk technicznych, leśnych
i weterynaryjnych, zagospodarowania odpadów, ochrony
środowiska, projektowania: budynków, konstrukcji przemysłowych, obiektów hydrotechnicznych, urządzeń melioracyjnych, sieci wodno-przesyłowych i wodno-kanalizacyjnych,
projektowania ujęć i instalacji uzdatniania wody, mostów
i linii kolejowych oraz systemów ich eksploatacji, inżynierii
technicznej, w tym lądowej, wodnej, linii i sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, eksploracji podwodnej,
doradztwa w zakresie ochrony środowiska, opracowywania
raportów technicznych o wpływie inwestycji na środowisko,
monitorowania obiektów hydrotechnicznych, urządzeń melioracyjnych, sieci wodno-kanalizacyjnych, pompowni wód
i ścieków, ujęć wody i stacji uzdatniania wody, monitorowania szybów naftowych, górniczych oraz rurociągów, prac
poszukiwawczych oraz pomiarów i badań ziemi, gleby i wód
oraz struktur podziemnych, pomiarów geodezyjnych i kartograficznych, pomiarów środowiska w otoczeniu obiektów
budowlanych, testowania materiałowego i kontroli jakości,
doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, usługi doradcze dotyczące planowania obiektów,
usługi doradcze związane z urbanistyką, usługi doradcze
związane z projektowaniem budynków, usługi doradcze
w zakresie planowania architektonicznego, usługi doradcze
związane z projektowaniem stawów, usługi doradcze w zakresie projektowania konstrukcji, usługi doradcze w zakresie
inżynierii przemysłowej, usługi doradztwa technicznego
w zakresie inżynierii morskiej, usługi doradztwa technicznego dotyczące inżynierii wodno-lądowej, usługi konsultacyjne w zakresie projektowania.
488440
(220) 2018 07 19
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) synoptis +
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.12, 24.17.05, 24.17.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze, kosmetyki w postaci
kremów, kosmetyki w formie żelów, kremy do ciała, mydła,
nielecznicze pasty do zębów, preparaty do kąpieli, odświeżacze do ust w aerozolu, środki do pielęgnacji zębów i jamy
ustnej, preparaty do czyszczenia protez zębowych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, olejki eteryczne, 5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, leki, witaminy,
preparaty mineralne do celów leczniczych, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty lecznicze, produkty biologiczne, bakteriobójcze,
krwiopochodne, biotechnologiczne do celów medycznych,
szczepionki, surowice, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, płyny farmaceutyczne, plastry, opatrunki gip-
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sowe, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów
medycznych, środki odkażające, leki weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, kremy lecznicze,
10 wyroby medyczne, aparaty i instrumenty medyczne,
aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparatura
do analizy do celów medycznych, aparatura i instrumenty
chirurgiczne, aparatura i instrumenty dentystyczne, przyrządy do fizykoterapii, przyborniki lekarskie, artykuły ortopedyczne, bandaże ortopedyczne, elastyczne, poduszki do celów leczniczych, strzykawki do celów medycznych, aparaty
i narzędzia weterynaryjne, 35 administrowanie programami
lojalności konsumenta, usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, reklama, zarządzanie
przedsiębiorstwem, administrowanie przedsiębiorstwem,
44 usługi medyczne, usługi farmaceutyczne, usługi weterynaryjne, higiena i troska o urodę istot ludzkich i zwierząt.
488819
(220) 2018 07 30
GRUPA POPULARNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Borowa
(540) PYSZNOŚCI
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą
w zakresie franchisingu, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, administrowanie
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie
i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie
sprzedażą, doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami na zasadach franchisingu, promocja sprzedaży, reklama i marketing, reklama on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama na billboardach
elektronicznych, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama radiowa, reklama w czasopismach,
broszurach i gazetach, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy on-line, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
usługi reklamowe związane z książkami, 38 emisja filmów
za pośrednictwem Internetu, emisja treści wideo, nadawanie
programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie programów za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, 41 elektroniczna publikacja tekstów
i druków innych niż reklamowe, w Internecie, edycja druków
zawierających obrazy i zdjęcia innych niż do celów reklamowych, publikacja broszur, publikacja czasopism, publikacja
i redagowanie książek, publikowanie książek, czasopism, publikowanie książek i czasopism elektronicznych w systemie
on-line, publikowanie tekstów, usługi edukacyjne związane
z technologią żywności, 43 elektroniczna publikacja tekstów
i druków innych niż reklamowe, w Internecie, edycja druków
zawierających obrazy i zdjęcia innych niż do celów reklamowych, publikacja broszur, publikacja czasopism, publikacja
i redagowanie książek, publikowanie książek, czasopism, publikowanie książek i czasopism elektronicznych w systemie
on-line, publikowanie tekstów, usługi edukacyjne związane
z technologią żywności, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem
(catering), oferowanie żywności i napojów w bistrach, puby,
przygotowywanie posiłków i napojów, snack-bary, usługi barów i restauracji, usługi barów kawowych, usługi barów piw-
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nych, usługi barów typu fast-food na wynos, usługi barów
z sokami, usługi barowe, usługi kawiarni, usługi koktajlbarów,
usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi snack-barów, usługi w zakresie pubów, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 45 przygotowywanie przepisów.
488855
(220) 2018 07 31
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE FENETRA BOGUSŁAW I MAREK KOZUBAL
SPÓŁKA JAWNA, Mrowla
(540) Mrowelska Konserwiarnia

(210)
(731)

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12, 03.07.10
(510), (511) 29 bigos, bulion, koncentraty na bulionie, flaki,
przetwory jarzynowe, konserwy mięsne, konserwy z warzywami, konserwy z owocami, krokiety spożywcze, galaretki
mięsne, galaretki mięsno warzywne, mięso konserwowane,
owoce konserwowane, ryby konserwowane, sałatki warzywne, sałatki warzywno-mięsne, warzywa konserwowe, konserwowane i kiszone, wędliny, zupy, pasztety mięsne, pasztety z wątróbki, 30 dżemy, majonezy, naleśniki, paszteciki,
pizze, pierogi, placki, sosy do mięsa, sosy pomidorowe, sosy
sałatkowe.
489034
(220) 2018 08 03
ŁYŻEŃ PIOTR MERITUM-DORADZTWO
I CONSULTING, Skierniewice
(540) Smart City Expo
(510), (511) 35 organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych.
(210)
(731)

489196
(220) 2018 08 09
ZWIĄZEK ZAWODOWY ROLNICTWA SAMOOBRONA,
Warszawa
(540) SAMOOBRONA

(210)
(731)

(531) 01.17.03, 01.17.11, 09.01.10, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 badania rynku pracy oraz rynków zbytu w zakresie produktów rolnych i zwierzęcych, doradztwo przy organizowaniu działalności gospodarczej, zwłaszcza dotyczącej obszarów wiejskich, doradztwo w zakresie zarządzania
kadrami, 41 organizowanie kursów, seminariów, konferencji
oraz mityngów dotyczących prawa pracy, zabezpieczenia
socjalnego rolników, tworzenia i zachowania miejsc pracy,
zwłaszcza na obszarach wiejskich, publikowanie materiałów
szkoleniowych, organizowanie konkursów edukacyjnych
i rozrywkowych, publikowanie tekstów publicystycznych
dotyczących zwłaszcza obszarów wiejskich, 45 doradztwo
prawne, zwłaszcza w zakresie prawa pracy i zabezpieczenia
socjalnego, opiniowanie aktów prawnych, zwłaszcza dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich.
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(210) 489210
(220) 2018 08 09
(731) ŁADANAJ URSZULA OMNIBUS, Reda
(540) OMNIBUSEK
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa opiekunek dla dzieci, korepetytorów, usługi pośrednictwa - pomoc w odrabianiu lekcji, usługi reklamowe polegające na tworzeniu i publikowaniu
on - line reklam w sieciach komputerowych i Internecie, usługi
sprzedaży materiałów edukacyjnych prowadzone na zlecenie drogą pocztową i/lub drogą elektroniczną, a w szczególności poprzez strony Web, 41 usługi edukacji (nauczania),
usługi organizowania i prowadzenia edukacji przedszkolnej,
wczesnoszkolnej, prowadzenie przedszkoli integracyjnych
i specjalistycznych, prowadzenie przedszkoli czynnych 24 h
(noclegownie przedszkolne), usługi prowadzenia i zarządzania przedszkolami, usługi edukacyjne w zakresie nauczania
języka obcego, kursy/szkolenia specjalistyczne, usługi szkolenia logopedów, kursy/szkolenia dla opiekunek do dzieci,
kursy „szkół rodzenia”, upowszechnianie wiedzy na temat
metod rodzenia, usługi organizowania imprez sportowych,
urodzinowych, udostępnianie obiektów na potrzeby imprez
sportowych, urodzinowych, konkursów z nagrodami, usługi
edukacji sportowej, organizowanie obozów edukacyjnych
i wypoczynkowych - mianowicie półkolonii, kolonii, zimowisk,
„zielonych szkół”, prowadzenie zajęć fitness, zajęć ruchowych
służących poprawie i utrzymaniu zdrowia i kondycji fizycznej,
prowadzenie zajęć ruchowych prowadzących do wyrobienia
prawidłowych nawyków i zachowań zdrowotnych u dzieci,
organizacja obozów i zawodów związanych z aktywnością
ruchową, usługi związane z utrzymaniem i poprawą kondycji
fizycznej, w tym z wykorzystaniem urządzeń wspomagających ćwiczenia, organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych,
kultura fizyczna, usługi edukacji świadczone na odległość,
edukacja poprzez komputer lub poprzez internet i sieci komunikacyjne, publikowanie i wynajem materiałów o treści edukacyjnej, publikowanie publikacji elektronicznych i audio wideo,
udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, poprzez
sieci komunikacyjne i komputerowe, które nie są wprowadzane z urządzenia nadrzędnego, udostępnianie materiałów
instruktażowych i związanych z nauczaniem, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie on line
materiałów elektronicznych, audio i wideo, publikowanie
i/lub wypożyczanie materiałów edukacyjnych, organizowanie
targów i wystaw o tematyce edukacyjnej i kulturalnej, 44 usługi psychologa, logopedy, usługi w zakresie poradni psychologiczno- pedagogicznych, usługi paramedyczne obejmujące
działalności pedagogów oraz logopedów, działalność w takich dziedzinach jak: terapia dysleksji, dysgrafii, problemów
szkolnych, ADHD, autyzmu, zaburzeń mowy, zaburzeń głosu,
stresu, konsultacje i terapia psychologiczna dla dzieci, usługi
w takich dziedzinach jak: rehabilitacja ruchowa w zakresie
usprawniania ruchów precyzyjnych dłoni i rąk, nauka pisania,
reedukacja umiejętności pisania, terapia dzieci z niepełnosprawnością wskutek mózgowego porażenia dziecięcego,
grafotoryka, kreślenie w obszarze ograniczonym, rehabilitacja po incydentach mózgowych, konsultacje i terapia psychologiczna dla dzieci, prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych
i terapeutycznych.
489467
(220) 2018 08 17
BIOVICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) HALEVOX
(510), (511) 5 produkty weterynaryjne, preparaty weterynaryjne, leki do celów weterynaryjnych, produkty sanitarne
do celów weterynaryjnych, środki odkażające do użytku weterynaryjnego, preparaty bakteriologiczne, biologiczne, chemiczne do celów weterynaryjnych, odczynniki chemiczne
(210)
(731)
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do celów weterynaryjnych, produkty i substancje farmaceutyczne do celów weterynaryjnych, 10 aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparaty i instrumenty medyczne
do diagnozowania i leczenia schorzeń układu kostnego, artykuły ortopedyczne, artykuły ortopedyczne, aparaty i instrumenty narzędzia, przyrządy, materiały i artykuły medyczne,
stomatologiczne, ortopedyczne, weterynaryjne, aparatura
i instrumenty chirurgiczne, chirurgiczne klamry, dmuchane
poduszki do celów medycznych, gorsety do celów medycznych, igły do celów medycznych, implanty chirurgiczne układu kostnego składające się ze sztucznych materiałów, inhalatory, koce podgrzewane elektrycznie, do celów medycznych,
kompresory [chirurgia], kule inwalidzkie, lasery do celów medycznych, łóżka specjalnie skonstruowane do celów medycznych, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, narzędzia do nacinania do celów chirurgicznych, nici chirurgiczne,
nożyczki chirurgiczne, obuwie ortotyczne, opaski gipsowane
do celów ortopedycznych, pasy do celów ortopedycznych,
protezy układy kostnego, protezy kończyn, wyroby medyczne, wyroby medyczne o zastosowaniu ortopedycznym, iniekcyjne wyroby medyczne, urządzenia i instrumenty medyczne,
urządzenia terapeutyczne z gorącym powietrzem.
489470
(220) 2018 08 17
BIOVICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) Wilandt Pharma
(510), (511) 10 aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparaty i instrumenty medyczne do diagnozowania
i leczenia schorzeń układu kostnego, artykuły ortopedyczne, artykuły ortopedyczne, aparaty i instrumenty narzędzia,
przyrządy, materiały i artykuły medyczne, stomatologiczne,
ortopedyczne, weterynaryjne, aparatura i instrumenty chirurgiczne, chirurgiczne klamry, dmuchane poduszki do celów
medycznych, gorsety do celów medycznych, igły do celów
medycznych, implanty chirurgiczne układu kostnego składające się ze sztucznych materiałów, inhalatory, koce podgrzewane elektrycznie, do celów medycznych, kompresory [chirurgia], kule inwalidzkie, lasery do celów medycznych, łóżka
specjalnie skonstruowane do celów medycznych, materiały
do zszywania stosowane w chirurgii, narzędzia do nacinania
do celów chirurgicznych, nici chirurgiczne, nożyczki chirurgiczne, obuwie ortotyczne, opaski gipsowane do celów
ortopedycznych, pasy do celów ortopedycznych, protezy
układy kostnego, protezy kończyn, wyroby medyczne, wyroby medyczne o zastosowaniu ortopedycznym, iniekcyjne wyroby medyczne, urządzenia i instrumenty medyczne,
urządzenia terapeutyczne z gorącym powietrzem.
(210)
(731)

489574
(220) 2018 08 22
JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) A’POLLONIA CIDERSECCO
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, koktajle, aperitify, napoje
alkoholowe musujące i gazowane, cydry, napoje alkoholowe
smakowe i aromatyzowane.
(210)
(731)

489575
(220) 2018 08 22
JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) CAROLINA CIDERSECCO
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, koktajle, aperitify, napoje
alkoholowe musujące i gazowane, cydry, napoje alkoholowe
smakowe i aromatyzowane.
(210)
(731)
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489835
(220) 2018 08 28
NIEDŹWIEDŹ MAREK PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE
BARBARA 1, Człuchów
(540) Basia

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.14
(510), (511) 16 folie z tworzywa sztucznego dla celów przemysłowych, folie dla przemysłu spożywczego, folie do pakowania, folie termokurczliwe, folie z tworzyw sztucznych
z pęcherzykami powietrza, folie z perforacją, wyroby z foli
z tworzywa sztucznego, folie z tworzywa sztucznego do pakowania mrożonek, folie rozciągliwe z polietylenu, folie poliamidowe, folie dwuwarstwowe do pakowania próżniowego,
worki, płachty, woreczki na żywność, torby i torebki foliowe
do pakowania, torby i torebki jednorazowe, torebki śniadaniowe, torby na śmieci, taśmy przylepne i samoprzylepne
z tworzyw sztucznych, błony z tworzyw sztucznych do paletyzacji, obwoluty na dokumenty z tworzywa sztucznego,
kaptury foliowe, 17 folie oraz taśmy przylepne i samoprzylepne z tworzyw sztucznych inne niż do pakowania, taśmy
przylepne i samoprzylepne z tworzyw sztucznych do celów
przemysłowych, folie z tworzyw sztucznych do stosowania
w rolnictwie, arkusze foliowe inne niż do pakowania, 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki
nie z metali szlachetnych i nie pokrywane nimi, grzebienie,
gąbki, gąbki do celów domowych, gąbki toaletowe, do mycia naczyń, gąbki do mycia samochodów, zmywaki, druciaki
dla gospodarstwa domowego, ircha do czyszczenia, miotły,
miotełki do usuwania kurzu z mebli, mopy, kije do mioteł
i mopów, artykuły do czyszczenia, ściereczki do czyszczenia, ściereczki do wycierania kurzu, ścierki, ścierki i ściereczki
z mikrofibry, ścierki z mikrowłókna, mikrowłókniny do czyszczenia i polerowania rożnych powierzchni, ścierki do mycia
podłóg, szmatki do czyszczenia, wiadra, zmiotki, szufelki do zbierania okruchów, ściereczki gospodarcze suche,
szmatki i ściereczki do czyszczenia, ściereczki do szorowania,
ściereczki do czyszczenia, ściereczki do polerowania, ściereczki do szyb, ściereczki do przecierania okularów, ściereczki
antystatyczne do użytku domowego, ściereczki do wycierania i do ścierania kurzu, ściereczki ochronne do prasowania,
ściereczki do mycia naczyń, ścierki do osuszania szkła, ściereczki do mycia garnków, 24 ściereczki bawełniane, ściereczki jednorazowe, ściereczki toaletowe do mycia się, ściereczki
bawełniane higieniczne, suche ściereczki bawełniane do demakijażu, ręczniki, 35 usługi agencji importowo-eksportowej, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować hurtowniach, sklepach i na stronie internetowej wyspecjalizowanej w sprzedaży przyborów kuchennych
i gospodarstwa domowego, sprzętu i artykułów do mycia
czyszczenia i sprzątania, opakowań, usługi marketingowe,
usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów
reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi badania rynku.

(531) 26.13.25, 24.13.09
(510), (511) 14 biżuteria, bransoletki, kolczyki, spinki do krawatów, łańcuszki, spinki do mankietów, breloki, etui na zegarki, zegarki, bransoletki do zegarków, koperty do zegarków, zegary, medaliony, naszyjniki, obrączki, szpilki ozdobne,
sprzączki z metali szlachetnych do zegarków, 18 dyplomatki,
aktówki kufry, torby, torebki, torby na zakupy, torby plażowe,
torby podróżne, torby szkolne, teczki, tornistry, etui na klucze,
kasetki ze skóry, parasole, parasolki, pasy i paski skórzane inne
niż odzież, pasy i paski skórzane do bagażu, plecaki, portfele, portmonetki, sakiewki, sakwy, skóry zwierzęce, imitacje
skóry, walizki, walizy, nosidełka dla niemowląt do noszenia
na ciele, futra sprzedawane w ilościach hurtowych, skórzane
pudła na kapelusze, łańcuszki do portfeli nie z metali szlachetnych, siatki na zakupy, pokrowce podróżne na ubrania,
25 odzież, odzież ze skóry i z imitacji skóry, obuwie, obuwie
sportowe, nakrycia głowy, bielizna, kurtki, bluzy, szale, szaliki,
apaszki, chusty, podkoszulki, t-shirty, koszule, bluzki, pulowery, rękawiczki, wkładki do butów antypoślizgowe, bezrękawniki, biustonosze, staniki, majtki, buty, półbuty, obcasy
do butów, paski do butów, podeszwy do butów, pantofle,
drewniaki, klapki, sandały, getry, kamizelki, kapelusze, czapki,
odzież sportowa, stroje i kostiumy do opalania i pływania,
kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, leginsy, marynarki,
spodnie, nauszniki, palta, peleryny, piżamy, pończochy, skarpetki, podwiązki, rajstopy, rajtuzy, kombinezony, peleryny
przeciwdeszczowe, pasy i paski skórzane jako odzież, futra
jako odzież.

(210)
(731)

(540)

489842
(220) 2018 08 28
CZECHOWSKA DOROTA MDA PROMOTION AGENCJA
REKLAMOWA, Kościno

489885
(220) 2018 08 29
VDS CZMYR KOWALIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Świętochłowice
(540) VDS

(210)
(731)

(531) 29.01.11, 27.05.02, 27.05.17, 27.05.19, 27.05.22, 27.05.23
(510), (511) 6 materiały konstrukcyjne metalowe, metalowy
osprzęt do drzwi i okien: belki, futryny do drzwi i okien, haki,
kątowniki, kołki, kołnierze, klamki metalowe, klamki mosiężne, klamki mosiężne na szyldzie, klamki aluminiowe i ze stali
nierdzewnej, klucze, kołatki, łańcuchy, nadproża, nakrętki,
nasadki na zawiasy, nity, ograniczniki, odboje drzwiowe, odbojowe listwy metalowe, okucia, okucia do drzwi szklanych,
pierścienie, uchwyty i pochwyty do drzwi, progi, przegrody, ramy, rolki i prowadnice do drzwi i okien przesuwnych,
rozety, rurki, sprężyny, sworznie, szyldy, szyny, śruby, taśmy,
tuleje wentylacyjne, wkręty, wizjery, wkładki do zamków,
zasuwy, zawiasy i nasadki na zawiasy, zamki i zamknięcia
drzwiowe nieelektryczne, zatrzaski drzwiowe metalowe,
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żaluzje, drobnica żelazna, wyroby ozdobne ze stali do drzwi
i okien, 19 niemetalowe materiały konstrukcyjne dla budownictwa, okna i drzwi niemetalowe, ramy okienne niemetalowe, okiennice niemetalowe, parapety niemetalowe,
futryny i ościeżnice drzwiowe niemetalowe, płyty drzwiowe
niemetalowe, słupy niemetalowe, stopnie schodowe niemetalowe, żaluzje niemetalowe, drewno budowlane, szkło budowlane, 20 niemetalowy osprzęt do drzwi i okien: czopy,
dyble, klamki niemetalowe, kołki, kształtki na ramy, nakrętki,
nity, okucia drzwi i okien niemetalowe, rolki, sworznie, szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, niemetalowe szyny
do drzwi przesuwnych, śruby, zamki nieelektryczne, zasuwki
drzwiowe, zawiasy, wyroby do produkcji drzwi, okien i klamek z drewna, korka, ratanu, trzciny, wikliny, słomy i z materiałów do wyplatania wskazane w klasie 20, 35 usługi importowe i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego
na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia
sprzedaży w hurtowniach, sklepach poprzez agentów oraz
za pośrednictwem strony internetowej towarów takich jak:
materiały budowlane metalowe i niemetalowe, artykuły stolarki i ślusarki budowlanej, klamki, szyldy, osprzęt i akcesoria
do drzwi i okien, usługi marketingowe, usługi reklamowe
i promocyjne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów,
organizacja i obsługa wystaw i targów w celach handlowych
i reklamowych, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi badania rynku, 37 usługi montażowe, remontowe i konserwacja
metalowego i niemetalowego osprzętu do drzwi i okien,
elementów stolarki i ślusarki budowlanej i budowlanych elementów konstrukcyjnych, zakładanie stolarki budowlanej,
szklenie, usługi ślusarskie jako naprawa, budowlane roboty
wykończeniowe: murarstwo, tynkowanie, malowanie, posadzkarstwo, tapetowanie, oblicowywanie ścian, 39 usługi
transportowe i spedycyjne, towarowy transport drogowy
pojazdami specjalistycznymi i uniwersalnymi, składowanie,
magazynowanie, przechowywanie, przeładunek, pakowanie i konfekcjonowanie towarów, dystrybucja materiałów
konstrukcyjnych dla budownictwa, stolarki metalowej, drewnianej i PCV, usługi informacyjne i pośrednictwo w zakresie
transportu i spedycji, 40 obróbka metali i tworzyw sztucznych, nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna
elementów metalowych: gięcie profili proste i przestrzenne,
gięcie walcowe na zimno blach, zwijanie blach w formy symetryczne i niesymetryczne, zginanie i kantowanie blach,
cięcie blach, obróbka powierzchni blach: polerowanie, platerowanie, usługi w zakresie obróbki mechanicznej metali:
frezowanie, kucie, prasowanie, skrawanie, szlifowanie, walcowanie, wiercenie, wytłaczanie, ukosowanie palnikiem, usługi
kowalskie i spawalnicze.
489894
(220) 2018 08 29
KULBACKA MARIA GOSPODARSTWO
AGROTURYSTYCZNE WIDOK, Bryzgiel
(540) widok

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.01.03,
26.11.01, 26.11.09
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
tymczasowe zakwaterowanie, usługi pośredników turystycznych, agentów turystycznych i biur turystycznych w zakresie
rezerwacji i organizowania zakwaterowania dla podróżnych
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w szczególności w hotelach, domach turystycznych, motelach, pensjonatach, kwaterach, na terenach kempingowych,
świadczone zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu, wynajmowanie noclegów, wynajmowanie mieszkań na pobyt
czasowy, wynajmowanie domów na wakacje, usługi zakwaterowania dla kolonii i obozów wakacyjnych, rezerwacje
hotelowe, rezerwacje kwater, wynajmowanie sal na posiedzenia, imprezy, eventy, wesela, komunie, chrzciny, agencje
zakwaterowania w hotelach i pensjonatach, pensjonaty dla
zwierząt, usługi cateringu zewnętrznego, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, organizacja cateringu na imprezy
urodzinowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), usługi cateringu
specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas wesel i prywatnych imprez, usługi cateringu specjalizującego
się w ręcznym krojeniu szynki podczas targów, degustacji
i imprez publicznych, wypożyczanie namiotów, wypożyczanie dużych namiotów, wynajem konstrukcji namiotowych,
wynajem domów letniskowych, wynajem zakwaterowania
tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, wynajem
zakwaterowania na urlop, imprezy firmowe [zapewnianie
jedzenia i napojów], udostępnianie terenów i sprzętu kempingowego, udostępnianie obiektów i sprzętu na wystawy,
udostępnianie obiektów i sprzętu na zjazdy, udostępnianie
obiektów i sprzętu na konferencje, udostępnianie obiektów
i sprzętu dla przyczep kempingowych, wynajem sprzętu
do gotowania do celów przemysłowych, udostępnianie
obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach, dostarczanie obiektów i sprzętu na wystawy handlowe [zakwaterowanie], udostępnianie sprzętu i obiektów kempingowych
dla przyczep turystycznych, usługi doradcze w zakresie
sprzętu i obiektów hotelowych, udostępnianie tymczasowych obiektów i sprzętu dla przyczep kempingowych, udostępnianie obiektów i sprzętu na targi i wystawy, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania,
udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości
towarzyskie na specjalne okazje, usługi agroturystyczne.
490009
(220) 2018 09 01
WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) MEDALIUM POLSKIE
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty
kinematograficzne, aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne jednostki przetwarzania,
procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne,
dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe
audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe,
kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem,
kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące,
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery
przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału
telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lor(210)
(731)
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netki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory - hardware komputerowy, monitory
programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt
kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy,
płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające
użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów
za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne
w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe,
software - oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane,
stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu
operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej,
karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych,
karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia
do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu,
urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety w ideo z grami, wideofony, neony reklamowe,
zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające
dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów
telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, 14 amulety,
biżuteria breloczki, broszki, chronografy, dzieła sztuki z metali szlachetnych, emblematy z metali szlachetnych, figurki-statuetki z metali szlachetnych, kasetki-szkatułki, medale, medaliony, monety, monety kolekcjonerskie naszyjniki, ozdoby biżuteryjne, ozdoby z bursztynu, ozdoby z kości słoniowej,
ozdoby ze srebra, ordery, popiersia z metali szlachetnych,
posągi i posążki z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych, ryngrafy, spinki do krawatów, spinki do mankietów, numizmaty, szpilki biżuteryjne i ozdobne, szarfy, sztabki
metali szlachetnych, zegarki, żetony miedziane i okolicznościowe, znaki pieniężne, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy papierowe, pieczęcie papierowe,
formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki
z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami,
karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi
i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie,
makiety architektoniczne, mapy. mapy geograficzne, obrazy,
materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki,
przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje dru-
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kowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane
z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory
do haftowania, znaczki pocztowe, banknoty, papiery wartościowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia
do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania
dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski
obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery
filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne,
komputery, komputery przenośne, komputer) przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy
dyskowe, monitory - hardware komputerowy, monitory programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt
kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy,
płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowy nagrane, programy komputerowe pozwalające
użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów
za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne
w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe,
software - oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane,
sterujące programy komputerowy systemu operacyjnego
nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy w ideo, telefony przenośne, telefony przenośne
działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM,
translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania,
przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowa, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder
i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane
programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików
w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, oraz takich jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty,
broszury, czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami
do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy,
książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane
z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami,
książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne,
mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane,

Nr ZT49/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki
związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii
na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, badania czytelnictwa prasy
i magazynów ukazujących się w wersji papierowej i elektronicznej, badania czytelnictwa w oparciu o alternatywny model planowania magazynów i monitoringu sposobów konsumpcji magazynów, głównie w zakresie korzystania z tych
magazynów i ich czytania, usługi w zakresie wynajmowania
powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), oferowanie części powierzchni reklamowej w magazynach
w oparciu o alternatywny model badania czytelnictwa, konstrukcja i analiza wskaźników czytelniczych, ocena efektywności formatów reklamowych, usługi w zakresie dokonywania pomiarów zasięgu prasy, opracowywanie standardów
w zakresie zasięgu magazynów, usługi urealniania wskaźników zasięgowych w powiązaniu ze sprzedażą magazynów,
przegląd zwyczajów czytelniczych w powiązaniu z konstrukcją wskaźników, dokonywanie i wprowadzanie na rynek wiarygodnego pomiaru zasięgu magazynów i reklamy, planowanie i rozliczanie kampanii prasowych, opracowywanie
rankingów dzienników, magazynów i czasopism, sporządzanie profilów czytelniczych, usługi w zakresie planowania
kampanii reklamowych w prasie oraz opracowywanie strategii rozwoju pism i magazynów, opracowywanie i wdrażanie
zmian w metodologii prowadzonych badań, badania preferencji konsumenckich, opracowywanie schematów badawczych pod kątem czytelnictwa różnych rodzajów publikacji:
ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz różnych periodyczności, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe,
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji
o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy,
pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów,
broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia
prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi
modeli/modelek do celów reklamowych i promowania
sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi
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informacyjne dotyczące reklamy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania
reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania
reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania
reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw
sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej
Internet, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji droga elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie
komunikatów SMS-owych, informacja o telekomunikacji,
usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego
i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk
telewizyjnych, zawodów sportowych, programów/audycji
z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie
realizowania połączeń telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy
terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji,
usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie
przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi
w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji,
przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania
transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie
transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń
telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu
telefonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku
i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe,
usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych
oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu
telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp
do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, usługi udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja
gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej,
w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie
ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi stu-
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dia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji,
usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych, lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności,
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych
w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych
widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji
z udziałem interaktywnym widzów/słuchaczy, publikowanie
książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line
książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo,
montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie
filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie
spektakli, jako usługi impresariatów, produkcja programów
rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie
materiałów do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi
w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji
edukacyjnych w szczególności w kierunku, ograniczania stosowania i eliminowania substancji szkodliwych dla środowiska, obniżania zużycia czynników energetycznych, racjonalizowania zużywania surowców, obniżania ilości wytwarzanych odpadów, popierania programów recyklingowych,
podnoszenia ogólnej wiedzy w tym zakresie, a także organizowanie akcji społecznych prowadzonych w formie imprez
sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, organizowanie akcji społecznych i prospołecznych obejmujących
w szczególności, akcje informacyjne w zakresie krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego, akcje prozdrowotne w kierunku rzucenia palenia, akcje w ramach programu profilaktyki i rozpowszechniania postaw prozdrowotnych, akcje społeczne w zakresie zbierania materiałów potrzebnych do zajęć terapeutycznych dla seniorów, zwłaszcza podopiecznych
domów pomocy społecznej, akcje społeczne i prospołeczne
obejmujące zbiórkę darów dla potrzebujących ludzi i zwierząt oraz dla stowarzyszeń i organizacji niosących pomoc
potrzebującym, w tym świąteczne zbiórki żywności, oraz akcje społeczne i prospołeczne obejmujące prelekcje edukacyjne na temat uzależnień od narkotyków i środków odurzających, zagrożeń w cyberprzestrzeni, przestępczości o charakterze seksualnym, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów
do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowania świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska natural-
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nego człowieku i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie, w tym także
za pośrednictwem witryny internetowej.
(210) 490070
(220) 2018 09 04
(731) POKRZEPA TOMASZ, Warszawa
(540) polskiecuda

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.02,
26.11.05, 26.11.06, 26.11.09, 26.11.13
(510), (511) 35 reklama, reklama korespondencyjna, zewnętrzna, radiowa, telewizyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, produkcja filmów
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych,
publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi
marketingowe, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarobkowe
zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi
dla osób trzecich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, administrowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, sprzedaż w tym sprzedaż za pośrednictwem
Internetu: mięsa, wędlin, ryb, nabiału, pieczywa, serów, ciast,
nalewek, warzyw, owoców, przetworów, miodów, 36 wynajem powierzchni wystawienniczej, zarządzanie nieruchomością, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, 39 organizowanie wycieczek,
dostarczanie paczek, dostarczanie towarów zamówionych
korespondencyjnie, 41 usługi w zakresie organizowania
rozrywki, organizowania zabaw, imprez artystycznych, okolicznościowych, estradowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, konkursów, spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, turniejów, widowisk typu
światło i dźwięk, imprez plenerowych, wystaw z dziedziny
kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie spotkań
kulturalno-oświatowych w tym wręczanie nagród, statuetek,
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie
warsztatów i pokazów kulinarnych, prowadzenie wycieczek
z przewodnikiem, rezerwowanie miejsc na pokazy, usługi
studia nagrań, nagrywanie na taśmach wideo, montaż taśm
wideo, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, studia filmowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, fotoreportaże, udostępnianie
filmów online nie do pobrania, usługi pokazów filmów, wy-
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pożyczanie kamer wideo, wystawianie spektakli na żywo,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi w zakresie opracowania graficznego,
inne niż do celów reklamowych, 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 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.
490122
(220) 2018 09 04
LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) # heheszki

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.25, 26.04.16
(510), (511) 2 farby wodne, 3 pomadki do ust, farby do włosów, 9 magnesy dekoracyjne, 11 ogrzewacze kieszonkowe,
12 pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, 14 zawieszki do breloków do kluczy, breloki do kluczy [kółka do kluczy
z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], czasomierze
[zegarki], zegarki, zegary i zegarki elektryczne, budziki, kasetki na biżuterię [szkatułki], 16 pióra i długopisy [artykuły biurowe], notatniki [notesy], zakładki do książek, zakładki
do stron, ołówki, elektryczne lub nieelektryczne temperówki do ołówków, pojemniki na ołówki, teczki z notatnikiem
i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], gumki do ścierania, karty, zeszyty do pisania lub rysowania, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, pastele
[kredki], zakreślacze, bloki [artykuły papiernicze], gazety, kalendarze, komiksy, książki, mapy geograficzne, atlasy, 17 taśmy samoprzylepne, inne niż do użytku biurowego, medycznego czy domowego, 18 plecaki, parasole, kosmetyczki
bez wyposażenia, torby, 20 pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, poduszki, 21 skarbonki, skarbonki-świnki,
kubki, 25 maski na oczy do spania, 26 zawieszki, inne niż
do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy, 28 zabawki, zabawki wypchane, bańki mydlane [zabawki], modele
będące zabawkami, pluszowe zabawki z przymocowanym
kocykiem, przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, zestawy modeli w zmniejszonej skali
do składania [zabawki], piłki do gier, piłki do gier i zabaw,
samochody do zabawy, lalki, gry planszowe, gra w domino,
gry polegające na budowaniu, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, karty do gry,
pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek
do gier, układanki [puzzle], klocki do zabawy [konstrukcyjne], figurki do zabawy, drony (zabawki), maski zabawkowe,
29 chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, chipsy o niskiej
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zawartości tłuszczu, daktyle, mleko kokosowe, mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko sojowe, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje
na bazie mleka orzechowego, nasiona słonecznika przetworzone, nasiona przetworzone, olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy
preparowane, orzechy ziemne przetworzone, przekąski
na bazie owoców, rodzynki, spożywczy olej kokosowy, warzywa liofilizowane, warzywa suszone, 30 pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, batony zbożowe,
chałwa, chipsy [produkty zbożowe], cukierki miętowe, czekolada, czekolada pitna, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których
głównym składnikiem jest ryż, dulce de leche [kajmak],
guma do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, krakersy, kukurydza prażona [popcorn], marcepan, miętówki odświeżające oddech, miód, mleczko pszczele, muesli, musy
czekoladowe, musy deserowe, 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, orzechy w czekoladzie,
galaretki owocowe [słodycze], pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], płatki kukurydziane, pomadki
[cukierki], pralinki, preparaty roślinne zastępujące kawę,
przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, ptifurki [ciasteczka], suchary, syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy
i melasa, wafle ryżowe, wyroby cukiernicze, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, 31 migdały [owoce], orzechy, orzechy kokosowe, orzechy koli, orzechy laskowe, orzeszki arachidowe świeże, otręby zbożowe, 32 bezalkoholowe
wyciągi z owoców, cydr bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada,
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 wzbogacone proteinami, napój
imbirowy, orszada, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, bezalkoholowe nektary owocowe, sok pomidorowy
[napój], soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy do napojów, woda [napoje], woda
gazowana, woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda
sodowa, woda stołowa, 35 wyselekcjonowanie, z myślą
o osobach trzecich, różnych produktów (bez uwzględnienia
transportu) tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach w sklepach detalicznych, hurtowniach lub za pomocą katalogów przesyłanych
pocztą bądź środków komunikacji elektronicznej, na przykład przez strony internetowe lub telesklepy w zakresie następujących towarów: farby wodne, pomadki do ust, farby
do włosów, magnesy dekoracyjne, ogrzewacze kieszonkowe, pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, zawieszki
do breloków do kluczy, breloki do kluczy [kółka do kluczy
z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], czasomierze
[zegarki], zegarki, zegary i zegarki elektryczne, budziki, kasetki na biżuterię [szkatułki], pióra i długopisy [artykuły biurowe], notatniki [notesy], zakładki do książek, zakładki do stron,
ołówki, elektryczne lub nieelektryczne temperówki
do ołówków, pojemniki na ołówki, teczki z notatnikiem
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i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], gumki do ścierania, karty, zeszyty do pisania lub rysowania, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, pastele
[kredki], zakreślacze, bloki [artykuły papiernicze], gazety, kalendarze, komiksy, książki, mapy geograficzne, atlasy, taśmy
samoprzylepne, inne niż do użytku biurowego, medycznego czy domowego, plecaki, parasole, kosmetyczki bez wyposażenia, torby, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, poduszki, skarbonki, skarbonki-świnki, kubki, maski
na oczy do spania, zawieszki, inne niż do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy, zabawki, zabawki wypchane,
bańki mydlane [zabawki], modele będące zabawkami, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, przenośne
gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], piłki
do gier, piłki do gier i zabaw, samochody do zabawy, lalki,
gry planszowe, gra w domino, gry polegające na budowaniu, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi,
gry towarzyskie, karty do gry, pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek do gier, układanki [puzzle],
klocki do zabawy [konstrukcyjne], figurki do zabawy, drony
(zabawki), maski zabawkowe, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, daktyle, mleko
kokosowe, mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko sojowe, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka
migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, nasiona słonecznika przetworzone, nasiona przetworzone, olej
i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy preparowane, orzechy ziemne przetworzone, przekąski na bazie owoców, rodzynki, spożywczy olej
kokosowy, warzywa liofilizowane, warzywa suszone, pasty
czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, batony
zbożowe, chałwa, chipsy [produkty zbożowe], cukierki miętowe, czekolada, czekolada pitna, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dulce de leche
[kajmak], guma do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre,
krakersy, kukurydza prażona [popcorn], marcepan, miętówki
odświeżające oddech, miód, mleczko pszczele, muesli,
musy czekoladowe, musy deserowe, 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, orzechy
w czekoladzie, galaretki owocowe [słodycze], pasty na bazie
czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], płatki kukurydziane, pomadki [cukierki], pralinki, preparaty roślinne zastępujące kawę, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż,
ptifurki [ciasteczka], suchary, syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa, wafle ryżowe, wyroby cukiernicze, wysokoproteinowe baloniki zbożowe, migdały [owoce], orzechy, orzechy kokosowe, orzechy koli, orzechy laskowe,
orzeszki arachidowe świeże, otręby zbożowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, cydr bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, 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,
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napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacone proteinami, napój imbirowy, orszada, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, bezalkoholowe nektary owocowe, sok
pomidorowy [napój], soki, soki warzywne [napoje], sorbety
[napoje], syrop do lemoniady, syropy do napojów, woda [napoje], woda gazowana, woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej.
490130
(220) 2018 09 05
CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Trępnowy
(540) CALDENA N-SPEED
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), polepszacze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory
wzrostu [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], bakterie [inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], biostymulatory (środki oddziałujące na procesy
życiowe roślin w inny sposób niż składnik pokarmowy), środki
chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy,
insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki do ochrony nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory [środki chemiczne], naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające
wzrost roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku
w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, płyny wspomagające do użytku wraz
z dodatkami do fungicydów, środki nawilżające do użytku
jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin,
środki do wspomagania wzrostu roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki nawilżające
do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawilżające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, środki
ochrony roślin przeciw patogenom, produkty chemiczne
do hamowania rozwoju chwastów, 5 pestycydy, preparaty
chemiczne do zwalczania szkodników, środki grzybobójcze,
środki chwastobójcze, preparaty do niszczenia robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy.
(210)
(731)

490131
(220) 2018 09 05
CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Trępnowy
(540) P-SPEED
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), polepszacze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory
wzrostu [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], bakterie [inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], biostymulatory (środki oddziałujące na procesy
życiowe roślin w inny sposób niż składnik pokarmowy), środki
chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy,
insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki do ochrony nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory [środki chemiczne], naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające
wzrost roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku
w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, płyny wspomagające do użytku wraz
z dodatkami do fungicydów, środki nawilżające do użytku
jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin,
środki do wspomagania wzrostu roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki nawilżające
do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawilżające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, środki
(210)
(731)

Nr ZT49/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

ochrony roślin przeciw patogenom, produkty chemiczne
do hamowania rozwoju chwastów, 5 pestycydy, preparaty
chemiczne do zwalczania szkodników, środki grzybobójcze,
środki chwastobójcze, preparaty do niszczenia robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy.
490132
(220) 2018 09 05
CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Trępnowy
(540) K-SPEED
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), polepszacze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory
wzrostu [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], bakterie [inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], biostymulatory (środki oddziałujące na procesy
życiowe roślin w inny sposób niż składnik pokarmowy), środki
chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy,
insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki do ochrony nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory [środki chemiczne], naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające
wzrost roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku
w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, płyny wspomagające do użytku wraz
z dodatkami do fungicydów, środki nawilżające do użytku
jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin,
środki do wspomagania wzrostu roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki nawilżające
do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawilżające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, środki
ochrony roślin przeciw patogenom, produkty chemiczne
do hamowania rozwoju chwastów, 5 pestycydy, preparaty
chemiczne do zwalczania szkodników, środki grzybobójcze,
środki chwastobójcze, preparaty do niszczenia robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy.
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(540) DRUNK CHERRY

(210)
(731)

490216
(220) 2018 09 06
PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną
(540) PROFi BARSZCZ CZERWONY BEZ KONSERWANTÓW
BEZ BARWNIKÓW

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 08.07.01
(510), (511) 29 zupy, zupy warzywne, zupy z dodatkami,
barszcz czerwony.
(210)
(731)

490227
(220) 2018 09 06
HOLDING EMOCJI !FEST, Lwów, UA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 05.07.16
(510), (511) 30 orzechowe wyroby cukiernicze, batony zbożowe, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, mleczko
pszczele (royal jelly), mąka orzechowa, mąka gryczana do celów spożywczych, mąka z tapioki, mąka, wyroby cukiernicze
z mąki, bułki, brioszki (drożdżowe bułeczki), gofry, orzechy
w czekoladzie, kawa, kawa niepalona, napoje kawowe z mlekiem, kakao, napoje kakaowe z mlekiem, kapary, karmelki
[cukierki], wyroby cukiernicze, smakowe wyroby cukiernicze
na bazie cukru, krakersy, kukurydza smażona, mąka kukurydziana, płatki kukurydziane], kurkuma, lód naturalny lub
sztuczny, ciasto migdałowe, wyroby cukiernicze na bazie
migdałów, lody, musy (wyroby cukiernicze), musy czekoladowe, gałka muszkatołowa], muesli, napoje na bazie kawy], napoje na bazie kakao, napoje na bazie rumianku, nielecznicze
napoje na bazie herbaty, napoje na bazie czekolady, z mlekiem, ciasteczka, dekoracje z czekolady do wyrobów cukierniczych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, piernik,
przyprawy korzenne, puddingi, cukier puder, słodycze [cukierki], sorbety [lody], cukierki, herbata, czekolada, napoje
czekoladowe z mlekiem, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, anyżówka [likier], aperitify, wino, wódka, wiśniówka, gruszecznik [wino],
trawienie (alkohole i likiery wspomagające), koktajle, curacao,
likiery, miód pitny, gotowe napoje alkoholowe inne niż
na bazie piwa, gazowane napoje alkoholowe, z wyjątkiem
piwa, nalewki gorzkie, gazowane napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, cydr, alkoholowe (ekstrakty), alkoholowe (esencje), alkoholowe ekstrakty owocowe, 35 pomoc administracyjna w zakresie wniosków o składanie ofert handlowych,
wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, zarządzanie administracyjne zamówieniami na zakup w ramach usług świadczonych przez firmy
wysyłkowe, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, usługi w zakresie
zarządzania biznesowego świadczone na rzecz portów lotniczych, analizy kosztów, audyt przedsiębiorstw, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, outsourcing,doradztwo biznesowe, rachunkowość, indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, usługi
w zakresie badania rynku, badania opinii publicznej, sporządzanie faktur, przygotowanie listy płac, przygotowywanie
zeznań podatkowych, przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych, pokazy towarów, marketing referencyjny, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą lub zadaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, badania biznesowe, prognozowanie wydarzeń
gospodarczych, dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, groma-
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dzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych
bazach danych, dostarczanie informacji handlowych związanych z przedsiębiorstwami, usługi informacyjne i doradcze
dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów,
zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania towarów i usług na rzecz osób trzecich, skomputeryzowane przetwarzanie danych, skomputeryzowane zarządzanie danymi,
skomputeryzowane zarządzanie rejestrami, skomputeryzowane zarządzanie zapasami, działalność gospodarcza (doradztwo w zakresie zarządzania -), doradztwo związane z zarządzaniem, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego
i organizacji przedsiębiorstw marketing, marketing w ramach wydawania oprogramowania, marketing ukierunkowany, badania rynku i badania marketingowe, dostarczanie
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
optymalizacja stron internetowych, organizacja wystaw
w celach handlowych, organizacja wystaw w celach reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe, udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, dekoracja wystaw sklepowych, ocena możliwości dla
działalności gospodarczej, ocena możliwości w zakresie działalności gospodarczej, rekrutacja personelu, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizowania działalności gospodarczej,
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, agencje informacji handlowej, badania w zakresie wyszukiwania informacji
handlowych, agencje zatrudnienia, agencje pośrednictwa
pracy, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,,usługi ekspertów w zakresie wydajności przedsiębiorstw,
outsourcing, doradztwo biznesowe, usługi pośrednictwa
w handlu, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego,
usługi porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi reprograficzne, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi agencji reklamowych, usługi public relations, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji
dodatkowej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, wynajem billboardów, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie fotokopiarek, wypożyczanie maszyn
do pisania i kopiarek, bezpośrednia reklama pocztowa,publikowanie tekstów reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, produkcja i dystrybucja reklam radiowych
i telewizyjnych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozlepianie plakatów
reklamowych, dystrybucja próbek reklamowych, dystrybucja prospektów i próbek do celów reklamowych, dystrybucja
prospektów i próbek, dystrybucja ulotek, broszur, druków
i próbek do celów reklamowych, kolportaż próbek, dystrybucja materiałów promocyjnych, przygotowywanie materiałów reklamowych, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pro-
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dukcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja reklam telewizyjnych, reklamy telewizyjne, reklamy
radiowe i telewizyjne, telemarketing, pozyskiwanie umów
dla osób trzecich, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy,
doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 43 usługi kateringowe, usługi kateringowe w zakresie
zaopatrzenia w żywność, udostępnianie pomieszczeń
na spotkania, tymczasowe zakwaterowanie, usługi agencji
w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach] [rezerwacja miejsc w pensjonatach, usługi barowe, usługi koktajlbarów, usługi hotelowe, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, usługi kawiarni, usługi hoteli i moteli, motele, usługi restauracyjne, restauracje samoobsługowe,
usługi snack-barów, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, wypożyczanie namiotów, wypożyczanie
urządzeń do gotowania, wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajem budynków przenośnych, wypożyczanie
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, usługi recepcyjne dla tymczasowego
zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami].
(210) 490250
(220) 2018 09 07
(731) Alight Solutions LLC, Lincolnshire, US
(540) ALIGHT
(510), (511) 35 usługi outsourcingowe w zakresie zarządzania planami świadczeń pracowniczych, zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania rekompensatami pracowniczymi
i zarządzania procesami biznesowymi, usługi konsultingowe
i doradztwo w zakresie zarządzania siłą roboczą, udzielanie
informacji związanych z zarządzaniem siłą roboczą, zatrudnieniem, zasobami ludzkimi i zarządzaniem kapitałem ludzkim, usługi konsultingowe w zakresie zarządzania planami
świadczeń pracowniczych, gromadzenie i analiza danych
w zakresie świadczeń pracowniczych, zarządzania kapitałem
ludzkim, rekompensat pracowniczych, systemów informatycznych i zarządzania procesami biznesowymi, udostępnianie portalu internetowego dotyczącego świadczeń pracowniczych, zarządzania kapitałem ludzkim, rekompensat
pracowniczych, systemów informatycznych i zarządzania
procesami biznesowymi, przeprowadzanie badań biznesowych i ankiet w zakresie świadczeń pracowniczych, zarządzania kapitałem ludzkim, rekompensat pracowniczych
i zarządzania procesami biznesowymi, usługi doradztwa
biznesowego w zakresie projektowania, przeprojektowywania, integracji, zarządzania, administrowania, wdrażania,
konfiguracji i eksploatacji systemów transformacji biznesowych, oprogramowania jako usługi (SAAS) oraz systemów
oprogramowania w chmurze dotyczących świadczeń pracowniczych, zarządzania kapitałem ludzkim i intelektualnym,
zasobów ludzkich, rekompensat pracowniczych i procesów
biznesowych, 36 administrowanie i zarządzanie programami świadczeń pracowniczych, administrowanie planami
świadczeń pracowniczych, usługi konsultingowe w zakresie
świadczeń pracowniczych i zarządzania zasobami ludzkimi,
dostarczające informacji dotyczących planów świadczeń
pracowniczych, zarządzania kapitałem ludzkim, rekompensat pracowniczych i procesów biznesowych, 42 udostępnianie strony internetowej zawierającej oprogramowanie online
nie do pobrania, które umożliwia użytkownikom wyświetlanie i analizowanie danych dotyczących świadczeń pracowniczych, zarządzania kapitałem ludzkim, rekompensat
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pracowniczych i zarządzania procesami biznesowymi, wdrażanie, integracja i konfiguracja oprogramowania jako usługi
(SAAS) dotyczącego świadczeń pracowniczych, zarządzania
kapitałem ludzkim, rekompensat pracowniczych i zarządzania procesami biznesowymi, usługi doradztwa technicznego
w zakresie oprogramowania jako usługi (SAAS) dotyczącego
świadczeń pracowniczych, zarządzania kapitałem ludzkim, rekompensat pracowniczych i zarządzania procesami
biznesowymi.
490269
(220) 2018 09 07
BIOVANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) Zdrowo Namieszane
(510), (511) 29 produkty z suszonych owoców, gotowe produkty z warzyw, gotowe dania warzywne, przekąski na bazie
owoców, przekąski na bazie warzyw, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, 30 ciasto do pieczenia,
gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowania, mąka, preparaty mączne do żywności, makarony, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, przekąski na bazie
muesli, przekąski składające się głównie z produktów zbożowych, przekąski na bazie ryżu, przekąski w postaci ciast owocowych, przekąski na bazie mąki, batony zbożowe i energetyczne, muesli, desery z muesli, kanapki, chleb, bułki, suche
i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się
z makaronów, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia,
głównie składające się z ryżu, sosy, cukierki, czekolada, lód,
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, kawa, herbata,
kakao i namiastki tych towarów, napoje na bazie kawy, kakao, czekolady, herbaty, marynaty, 32 napoje bezalkoholowe,
soki, wody.
(210)
(731)

(210) 490280
(220) 2018 09 07
(731) CZEKAŃSKI KONRAD K&C SUPPLY, Strażów
(540) U WÜBER

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.01.07, 01.15.03
(510), (511) 7 elektronarzędzia, wiertarki, wiertarko-wkrętarki, młotkowiertarki, szlifierki, opalarki, pilarki, śrubokręty
elektryczne, wkrętarki elektryczne, piły wyrzynarki o napędzie elektrycznym, mieszarki, frezarki, przecinarki, odkurzacze, gwoździarki, wiertła jako części maszyn, gwinciarki,
kompresory, kosiarki, kosiarki elektryczne do trawy, kosiarki
spalinowe, obrabiarki do metalu, młoty elektryczne, młoty pneumatyczne, narzędzia ręczne o napędzie innym niż
ręczny, narzędzia jako części maszyn, nitownice jako maszyny, noże elektryczne, nożyce elektryczne, piły jako maszyny,
piły o napędzie innym niż ręczny, piły łańcuchowe, pistolety
do malowania, polerki jako maszyny i urządzenia elektryczne, strugarki elektryczne, szlifierki, świdry, śrubowkręty elektryczne, tokarki, wycinarki jako maszyny, pompy, kompresory, wentylatory, spawarki i lutownice, 8 narzędzia i przyrządy
ręczne o napędzie ręcznym, narzędzia ręczne nieelektryczne, brzeszczoty pił, dłuta, dziurkacze rewolwerowe, frezy jako
narzędzia, gwintownice jako narzędzia, imadła, kielnie, kleszcze do osadzania kołków, klucze jako narzędzia, klucze nasadowe, kombinerki, kosiarki ręczne ogrodowe, krążki czepne,
łomy, młoty, młotki, nożyce, nitownice ręczne, napinacze
jako narzędzia obsługiwane ręcznie, obcęgi, ostrzarki ręczne, pilniki obsługiwane ręcznie, piły ręczne, pistolety ręczne do malowania, pistolety ręczne do pianki montażowej,
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przecinaki jako narzędzia ręczne, punktaki, przyrządy ręczne
do szlifowania i polerowania, rozwiertaki, sekatory, siekiery,
skrobaki, strugi do drewna, szpachle, szczypce, śrubokręty,
świdry, tarcze szlifierskie, tarcze ścierne, ścierne narzędzia
ręczne, ubijaki jako narzędzia, wiertła, obsługiwane ręcznie
piły i wyrzynarki.
490347
(220) 2018 09 10
DRESÓWKA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Głuchołazy
(540) Szyciokawiarnia Nr 1 SZYCIE MATERIAŁY
PASMANTERIA KAWA CIACHO
(210)
(731)

(531) 09.01.07, 09.05.12, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, koszule
z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, 30 kawa,
herbata, herbata mrożona, kanapki, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kawy, aromaty kawowe, cukier, ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto
na wypieki, wyroby cukiernicze, 35 prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, reklama, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, usługi marketingowe, 40 krawiectwo,
krojenie tkanin, obrębianie tkanin, szycie odzieży na miarę,
43 kafeterie [bufety], usługi barowe, usługi restauracyjne,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem.
490394
(220) 2018 09 11
KORDASZEWSKA MAGDALENA YOUNG MIND,
Warszawa
(540) ZABAWKA ROKU

(210)
(731)

(531) 21.01.25, 03.06.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 udostępnianie porad dotyczących konsumenckich zabawek, gier, odzieży oraz artykułów edukacyjnych, handlowe informacje, konsultacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, badania opinii
konsumentów o produktach i usługach, usługi sklepów internetowych on-line związane z zabawkami, grami, odzieżą
oraz artykułami edukacyjnymi, dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen produktów, w szczególności
zabawek, gier, odzieży oraz artykułów edukacyjnych, usługi
w zakresie prowadzenia rejestru certyfikowanych produktów, w tym w szczególności zabawek, gier, odzieży oraz
artykułów edukacyjnych w celach handlowych oraz promocyjnych, usługi w zakresie promocji marketingu i reklamy,
usługi promocji sprzedaży i reklamy produktów polegające
na udostępnianiu osobom trzecim znaków oraz symboli
graficznych w celu umieszczania ich na produktach bądź
w związku z oferowanymi usługami, w tym na opakowaniu,
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ulotce informacyjnej oraz stronie internetowej, udostępnianie powierzchni reklamowej, reklama, w tym promowanie
produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą umów
licencyjnych i sponsorskich, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez konkursy promocyjne,
publikowanie materiałów i informacji w celach handlowych
i reklamowych, przeprowadzanie badań rynkowych obejmujących sondaże opinii publicznych, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej odzieży, obuwia, wydawnictw i publikacji,
prasy, artykułów papierniczych i biurowych, instrumentów
muzycznych, gier, zabawek, artykułów edukacyjnych, artykułów dla dzieci i młodzieży, artykułów, akcesoriów oraz
odzieży sportowej, komputerów i artykułów związanych
z komputerami, elektroniki, artykułów przemysłowych, mebli, artykułów dekoracyjnych, wyposażenia i wykończenia
wnętrz, kosmetyków, chemii oraz środków czystości w centrum handlowym, hipermarkecie, supermarkecie, hurtowni,
sklepie, stoisku, stoisku tymczasowym za pośrednictwem
strony internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując
zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.
490396
(220) 2018 09 11
KORDASZEWSKA MAGDALENA YOUNG MIND,
Warszawa
(540) NAGRODA RODZICÓW
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 udostępnianie porad dotyczących konsumenckich zabawek, gier, odzieży oraz artykułów edukacyjnych, handlowe informacje, konsultacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, badania opinii
konsumentów o produktach i usługach, usługi sklepów internetowych online związane z zabawkami, grami, odzieżą
oraz artykułami edukacyjnymi, dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen produktów, w szczególności
zabawek, gier, odzieży oraz artykułów edukacyjnych, usługi
w zakresie prowadzenia rejestru certyfikowanych produktów, w tym w szczególności zabawek, gier, odzieży oraz
artykułów edukacyjnych w celach handlowych oraz promocyjnych, usługi w zakresie promocji marketingu i reklamy,
usługi promocji sprzedaży i reklamy produktów polegające
na udostępnianiu osobom trzecim znaków oraz symboli
graficznych w celu umieszczania ich na produktach bądź
w związku z oferowanymi usługami, w tym na opakowaniu,
ulotce informacyjnej oraz stronie internetowej, udostępnianie powierzchni reklamowej, reklama, w tym promowanie
produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą umów
licencyjnych i sponsorskich, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez konkursy promocyjne,
publikowanie materiałów i informacji w celach handlowych
i reklamowych, przeprowadzanie badań rynkowych obejmujących sondaże opinii publicznych, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej odzieży, obuwia, wydawnictw i publikacji,
prasy, artykułów papierniczych i biurowych, instrumentów
muzycznych, gier, zabawek, artykułów edukacyjnych, ar-
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tykułów dla dzieci i młodzieży, artykułów, akcesoriów oraz
odzieży sportowej, komputerów i artykułów związanych
z komputerami, elektroniki, artykułów przemysłowych, mebli, artykułów dekoracyjnych, wyposażenia i wykończenia
wnętrz, kosmetyków, chemii oraz środków czystości w centrum handlowym, hipermarkecie, supermarkecie, hurtowni,
sklepie, stoisku, stoisku tymczasowym za pośrednictwem
strony internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując
zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.
490399
(220) 2018 09 11
KORDASZEWSKA MAGDALENA YOUNG MIND,
Warszawa
(540) zabawkowicz.pl

(210)
(731)

(531) 24.17.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 udostępnianie porad dotyczących konsumenckich zabawek, gier, odzieży oraz artykułów edukacyjnych, handlowe informacje, konsultacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, badania opinii
konsumentów o produktach i usługach, usługi sklepów internetowych online związane z zabawkami, grami, odzieżą
oraz artykułami edukacyjnymi, dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen produktów, w szczególności
zabawek, gier, odzieży oraz artykułów edukacyjnych, usługi
w zakresie prowadzenia rejestru certyfikowanych produktów, w tym w szczególności zabawek, gier, odzieży oraz
artykułów edukacyjnych w celach handlowych oraz promocyjnych, usługi w zakresie promocji marketingu i reklamy,
usługi promocji sprzedaży i reklamy produktów polegające
na udostępnianiu osobom trzecim znaków oraz symboli
graficznych w celu umieszczania ich na produktach bądź
w związku z oferowanymi usługami, w tym na opakowaniu,
ulotce informacyjnej oraz stronie internetowej, udostępnianie powierzchni reklamowej, reklama, w tym promowanie
produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą umów
licencyjnych i sponsorskich, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez konkursy promocyjne,
publikowanie materiałów i informacji w celach handlowych
i reklamowych, przeprowadzanie badań rynkowych obejmujących sondaże opinii publicznych, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej odzieży, obuwia, wydawnictw i publikacji,
prasy, artykułów papierniczych i biurowych, instrumentów
muzycznych, gier, zabawek, artykułów edukacyjnych, artykułów dla dzieci i młodzieży, artykułów, akcesoriów oraz
odzieży sportowej, komputerów i artykułów związanych
z komputerami, elektroniki, artykułów przemysłowych, mebli, artykułów dekoracyjnych, wyposażenia i wykończenia
wnętrz, kosmetyków, chemii oraz środków czystości w centrum handlowym, hipermarkecie, supermarkecie, hurtowni,
sklepie, stoisku, stoisku tymczasowym za pośrednictwem
strony internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując
zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 41 publikowanie recenzji, usługi wydawnicze, organizowanie konkursów w celach
edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konferencji, seminariów, wystaw, szkoleń i konkursów, fotografia, foto-
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reportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie loterii, produkcja filmów, innych
niż reklamowe, publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism oraz artykułów, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, wypożyczanie
zabawek, usługi edukacyjne, badania edukacyjne.
490403
(220) 2018 09 11
KORDASZEWSKA MAGDALENA YOUNG MIND,
Warszawa
(540) zabawkowicz.pl
(510), (511) 35 udostępnianie porad dotyczących konsumenckich zabawek, gier, odzieży oraz artykułów edukacyjnych, handlowe informacje, konsultacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, badania opinii
konsumentów o produktach i usługach, usługi sklepów internetowych online związane z zabawkami, grami, odzieżą
oraz artykułami edukacyjnymi, dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen produktów, w szczególności
zabawek, gier, odzieży oraz artykułów edukacyjnych, usługi
w zakresie prowadzenia rejestru certyfikowanych produktów, w tym w szczególności zabawek, gier, odzieży oraz
artykułów edukacyjnych w celach handlowych oraz promocyjnych, usługi w zakresie promocji marketingu i reklamy,
usługi promocji sprzedaży i reklamy produktów polegające
na udostępnianiu osobom trzecim znaków oraz symboli
graficznych w celu umieszczania ich na produktach bądź
w związku z oferowanymi usługami, w tym na opakowaniu,
ulotce informacyjnej oraz stronie internetowej, udostępnianie powierzchni reklamowej, reklama, w tym promowanie
produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą umów
licencyjnych i sponsorskich, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez konkursy promocyjne,
publikowanie materiałów i informacji w celach handlowych
i reklamowych, przeprowadzanie badań rynkowych obejmujących sondaże opinii publicznych, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej odzieży, obuwia, wydawnictw i publikacji,
prasy, artykułów papierniczych i biurowych, instrumentów
muzycznych, gier, zabawek, artykułów edukacyjnych, artykułów dla dzieci i młodzieży, artykułów, akcesoriów oraz
odzieży sportowej, komputerów i artykułów związanych
z komputerami, elektroniki, artykułów przemysłowych, mebli, artykułów dekoracyjnych, wyposażenia i wykończenia
wnętrz, kosmetyków, chemii oraz środków czystości w centrum handlowym, hipermarkecie, supermarkecie, hurtowni,
sklepie, stoisku, stoisku tymczasowym za pośrednictwem
strony internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków
telekomunikacji, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, 41 publikowanie recenzji, usługi wydawnicze, organizowanie konkursów
w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie
konferencji, seminariów, wystaw, szkoleń i konkursów, fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja
o imprezach rozrywkowych, organizowanie loterii, produkcja filmów, innych niż reklamowe, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism oraz
artykułów, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, wypożyczanie zabawek, usługi edukacyjne, badania
edukacyjne.
(210)
(731)

(210)
(731)

490406
(220) 2018 09 11
MACZFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) MILANOVO
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, potrawy mięsne,
z drobiu, ryb i dziczyzny, konserwy, ekstrakty mięsne, wyroby wędliniarskie, konserwowane, suszone i gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty
mleczne, jadalne oleje i tłuszcze, produkty na bazie jaj, sałatki
warzywne, sałatki owocowe, warzywa gotowane, warzywa
konserwowane, warzywa przetworzone, zupy, produkty
mleczne, zioła, owoce morza, gotowe dania z mięsa, ryb,
drobiu i dziczyzny, dania gotowe i wytrawne przekąski, nabiał i substytuty nabiału, orzechy preparowane, owoce przetworzone, wyroby garmażeryjne z mięsa i warzyw, 30 kawa,
herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna,
mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i piekarnicze, słodycze, lody, miód, melasa, drożdże, proszek
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe
i warzywne, syropy i inne preparaty do produkcji napojów,
33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej artykułów żywnościowych, wód mineralnych i gazowanych oraz innych napojów
bezalkoholowych, napojów i soków owocowych i warzywnych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów,
napojów alkoholowych i piwa, usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie reklamy i marketingu,
41 usługi w zakresie rozrywki, kształcenia i nauczania, usługi
w zakresie organizacji wystaw o charakterze rozrywkowym,
kulturalnym lub edukacyjnym, usługi w zakresie prowadzenia galerii sztuki, usługi związane z organizacją i prowadzeniem imprez o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, sportowym i edukacyjnym, usługi związane z organizacją czasu
wolnego i wypoczynku osób dorosłych i dzieci, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia pokazów, loterii i konkursów
o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, sportowym lub
edukacyjnym, usługi w zakresie organizowania koncertów,
spektakli teatralnych i pokazów filmowych, w tym koncertów, spektakli i pokazów na wolnym powietrzu, usługi w zakresie rezerwacji miejsc na koncerty, spektakle teatralne,
pokazy filmowe i inne imprezy o charakterze rozrywkowym,
kulturalnym, sportowym lub edukacyjnym, usługi animatorów kultury polegające na organizowaniu i prowadzeniu
koncertów, spektakli i wystaw oraz innych, przeznaczonych
dla dzieci i/lub dorosłych, imprez, zajęć, kursów i szkoleń
o charakterze kulturalnym, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia pracowni specjalistycznych w dziedzinie rozrywki
i kultury, usługi w zakresie organizowania zawodów sportowych, usługi w zakresie wypożyczania sprzętu sportowego
[z wyjątkiem pojazdów], usługi w zakresie obsługi salonów
gier, usługi w zakresie udostępniania sprzętu do karaoke,
usługi polegające na odtwarzaniu nagrań dźwiękowych,
usługi w zakresie udostępniania pomieszczeń i przestrzeni
dla potrzeb organizacji zajęć i imprezo charakterze rozrywkowym, kulturalnym, sportowym lub edukacyjnym, usługi
fotograficzne w zakresie robienia zdjęć oraz usługi w zakresie
rejestrowania dźwięku i obrazu na taśmie filmowej, taśmie
wideo oraz na nośnikach elektronicznych, usługi w zakresie
wypożyczania sprzętu fotograficznego oraz kamer wideo,
usługi w zakresie wypożyczania nośników z filmami i nagraniami dźwiękowymi, usługi informacyjne dotyczące rekreacji
i wypoczynku, usługi informacyjne dotyczące imprez o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, sportowym lub edukacyjnym, usługi polegające na publikowaniu tekstów innych
niż teksty reklamowe, usługi w zakresie wypożyczania książek i czasopism, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia
konferencji, kongresów, sympozjów, seminariów i zjazdów,
usługi w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów, 43 usłu-
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gi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi gastronomiczne, usługi barów, restauracji, kawiarni, winiarni, herbaciarni,
cukierni, pijalni czekolady i piwiarni, w tym również snackbarów, barów szybkiej obsługi oraz restauracji samoobsługowych, usługi palarni cygar i punktów degustacji win i piw,
usługi polegające na przygotowywaniu i serwowaniu posiłków i napojów w barach, restauracjach, kawiarniach, winiarniach, herbaciarniach, cukierniach, pijalniach czekolady i piwiarniach, usługi polegające na przygotowywaniu posiłków
i napojów na zamówienie i ich dostarczaniu do zamawiającego, usługi hoteli, moteli i pensjonatów.
(210) 490427
(220) 2018 09 11
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) Apap Noc. W trosce o spokojny sen
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające.
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żu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych,
kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów
medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski
do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs,
brwi, paznokci do celów leczniczych.
(210) 490575
(220) 2018 09 14
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Acatar Acti Form

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające.

(210)
(731)

490430
(220) 2018 09 12
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) CALAS
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety,
wyroby medyczne w postaci tabletek, kapsułek, syropów,
emulsji lub zawiesin.

(210) 490582
(220) 2018 09 14
(731) KOSAŁKA WALDEMAR DAXTON POLAND, Tarnów
(540) Lalki.pl Sklep z lalkami

(210) 490573
(220) 2018 09 14
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA PURE & PREBIOTICS
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makija-

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.05
(510), (511) 28 lalki, laleczki, lalki do zabawy, lalki interaktywne, lalki anatomiczne, lalki szmaciane, marionetki, domki dla
lalek, pokoiki dla lalek, ubranka dla lalek, akcesoria dla lalek,
zabawki, 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa, wysyłkowa, katalogowa, sprzedaż na podstawie zamówień telefonicznych
oraz sprzedaż za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) w zakresie następujących towarów: lalki, laleczki, lalki
do zabawy, lalki interaktywne, lalki anatomiczne, lalki szmaciane, marionetki, domki dla lalek, pokoiki dla lalek, ubranka
dla lalek, akcesoria dla lalek, zabawki, usługi sklepów internetowych on-line w zakresie następujących towarów: lalki,
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laleczki, lalki do zabawy, lalki interaktywne, lalki anatomiczne,
lalki szmaciane, marionetki, domki dla lalek, pokoiki dla lalek,
ubranka dla lalek, akcesoria dla lalek, zabawki, gromadzenie
ofert, sortowanie ofert w bazach danych, prezentowanie towarów dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie opisów towarów dla celów sprzedaży detalicznej, promowanie
towarów poprzez ich wyróżnienie w ofercie, zarządzanie administracyjne zamówieniami w ramach usług świadczonych
przez firmy wysyłkowe, dostarczanie informacji handlowych
w celu przeprowadzenia transakcji, przetwarzanie danych
do celów administrowania obsługi sklepu, administrowanie
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi odbierania zamówień, w tym telefonicznych, skomputeryzowane
kompilacje list zamówień, zarządzanie zamówieniami, gromadzenie informacji związanych z reklamą i zarządzanie
reklamami, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, sporządzanie informacji
statystycznych w zakresie sprzedaży, informacje handlowe
w zakresie oceny i opinii dotyczących zakupionych towarów, wystawionych ocen, gromadzenie informacji w bazach
danych w tym prowadzenie księgi gości, usługi prezentacji
oferty handlowej w Internecie, reklama, reklama na stronach
internetowych, promocja sprzedaży, pokazy towarów dla
celów handlowych, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży, wynajmowanie miejsc na umieszczanie
ogłoszeń lub reklam, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, kompilowanie, sortowanie i zarządzanie danymi
w bazach danych.
(210) 490586
(220) 2018 09 16
(731) KRAKUS MACIEJ, Górka Pabianicka
(540)

(531) 04.05.05, 29.01.04
(510), (511) 42 tworzenie i administrowanie stron www
i portali, usług online opartych na stronach www i oprogramowaniu komputerowym, tworzenie programów komputerowych w (C++, Java).
(210) 490589
(220) 2018 09 16
(731) KRAKUS MACIEJ, Górka Pabianicka
(540) Yeaher
(510), (511) 42 tworzenie i administrowanie stron www
i portali, usług online opartych na stronach www i oprogramowaniu komputerowym, tworzenie programów komputerowych w (C++, Java).
490590
(220) 2018 09 17
CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Trępnowy
(540) ANVENA
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), polepszacze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory
wzrostu [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], bakterie [inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], biostymulatory (środki oddziałujące na procesy
życiowe roślin w inny sposób niż składnik pokarmowy), środki
(210)
(731)
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chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy,
insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki do ochrony nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory [środki chemiczne], naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające
wzrost roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku
w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, płyny wspomagające do użytku wraz
z dodatkami do fungicydów, środki nawilżające do użytku
jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin,
środki do wspomagania wzrostu roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki nawilżające
do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawilżające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, środki
ochrony roślin przeciw patogenom, produkty chemiczne
do hamowania rozwoju chwastów, 5 pestycydy, preparaty
chemiczne do zwalczania szkodników, środki grzybobójcze,
środki chwastobójcze, preparaty do niszczenia robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy, 31 nasiona, sadzonki, cebulki i rozsady do hodowli roślin, pasze.
490592
(220) 2018 09 17
CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Trępnowy
(540) O-BOOSTER
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), polepszacze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory
wzrostu [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], bakterie [inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], biostymulatory (środki oddziałujące na procesy
życiowe roślin w inny sposób niż składnik pokarmowy), środki
chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy,
insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki do ochrony nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory [środki chemiczne], naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające
wzrost roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku
w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, płyny wspomagające do użytku wraz
z dodatkami do fungicydów, środki nawilżające do użytku
jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin,
środki do wspomagania wzrostu roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki nawilżające
do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawilżające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, środki
ochrony roślin przeciw patogenom, produkty chemiczne
do hamowania rozwoju chwastów.
(210)
(731)

490593
(220) 2018 09 17
CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Trępnowy
(540) O-SPEED
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), polepszacze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory
wzrostu [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], bakterie [inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], biostymulatory (środki oddziałujące na procesy
życiowe roślin w inny sposób niż składnik pokarmowy), środki
chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy,
insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki do ochrony nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory [środki chemiczne], naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające
wzrost roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku
w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, płyny wspomagające do użytku wraz
(210)
(731)
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z dodatkami do fungicydów, środki nawilżające do użytku
jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin,
środki do wspomagania wzrostu roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki nawilżające
do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawilżające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, środki
ochrony roślin przeciw patogenom, produkty chemiczne
do hamowania rozwoju chwastów.
490594
(220) 2018 09 17
CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Trępnowy
(540) CALDENA ORGANIC BOOSTER
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), polepszacze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory
wzrostu [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], bakterie [inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], biostymulatory (środki oddziałujące na procesy
życiowe roślin w inny sposób niż składnik pokarmowy), środki
chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy,
insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki do ochrony nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory [środki chemiczne], naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające
wzrost roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku
w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, płyny wspomagające do użytku wraz
z dodatkami do fungicydów, środki nawilżające do użytku
jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin,
środki do wspomagania wzrostu roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki nawilżające
do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawilżające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, środki
ochrony roślin przeciw patogenom, produkty chemiczne
do hamowania rozwoju chwastów.
(210)
(731)

490597
(220) 2018 09 17
UDH-UNITED DISTRIBUTION HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Poznań
(540) SPIŻARNIA ANNY
(510), (511) 29 dżemy, marmolady i konfitury owocowe,
gotowe dania warzywne, gotowe produkty z warzyw, konserwowane warzywa, pasty warzywne, przeciery warzywne,
przekąski na bazie warzyw, warzywa marynowane, warzywa
przetworzone, warzywa w puszkach, warzywa w słoikach,
30 kawa, keczup, majonez, sosy warzywne, 32 soki, napoje
bezalkoholowe.
(210)
(731)

490604
(220) 2018 09 17
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków
(540) Bielenda Biotechnologia ciekłokrystaliczna 7D
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki
i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonalne,
kosmetyki do stylizacji włosów.
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(540) Magné-Fix
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
produkty sanitarne do celów medycznych, produkty dietetyczne do celów medycznych, produkty spożywcze nutraceutyki, mianowicie kapsułki żelatynowe zawierające oleje
jadalne i tłuszcze i/lub błonnik warzyw i/lub mikroskładniki
odżywcze takie jak witaminy i/lub minerały i/lub aminokwasy i/lub kwasy tłuszczowe, suplementy żywności i produkty
zawierające proteiny i/lub węglowodany i/lub lipidy i/lub
błonnik i/lub oleje jadalne i tłuszcze i/lub mikroskładniki odżywcze takie jak witaminy i/lub minerały i/lub aminokwasy
i/lub kwasy tłuszczowe, do zastosowań niemedycznych.
490630
(220) 2018 09 17
ELHURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) elhurt

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.16
(510), (511) 9 obwody drukowane do odtwarzania wideo,
płytki ceramiczne zawierające obwody drukowane, obwody
elektryczne i obwody drukowane, elektryczne obwody drukowane, elektroniczne obwody drukowane, obwody drukowane, podzespoły komputerowe, podzespoły elektrotechniczne, podzespoły elektroniczne, optyczne, podzespoły
zasilaczy elektrycznych, urządzenia dla punktów sprzedaży,
systemy do punktów sprzedaży [POS], terminale elektroniczne do punktów sprzedaży, 40 montaż na zamówienie elektronicznych części składowych do telefonów komórkowych,
montaż na zamówienie elektronicznych części składowych
do urządzeń medycznych, montaż na zamówienie elektronicznych części składowych do urządzeń komunikacyjnych,
montaż na zamówienie elektronicznych części składowych
do osobistych asystentów cyfrowych [urządzeń PDA], produkcja na zamówienie elementów, urządzeń i obwodów
półprzewodnikowych, produkcja na zamówienie komputerów na rzecz osób trzecich, produkcja na zamówienie urządzeń komunikacyjnych na rzecz osób trzecich.
490632
(220) 2018 09 17
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) PGG family
(210)
(731)

(210)
(731)

(210)
(731)

490608
(220) 2018 09 17
SYNERGIA SAS, Beaune sur Arzon, FR

(531) 25.07.01, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 pióra i długopisy, pióra i długopisy [artykuły
biurowej, pióra i długopisy z metali szlachetnych, długopisy
z brokatem do materiałów piśmiennych, bloki [artykuły papiernicze], bloczki do notowania, bloczki do pisania, bloki
papierowe, broszury drukowane, teczki papierowe, teczki
na korespondencję, teczki na listy, teczki [artykuły papiernicze], teczki na dokumenty, teczki [artykuły biurowe], teczki
papierowe [artykuły papiernicze], teczki do użytku biuro-
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wego, papierowe rozkładane teczki z przegródkami, teczki na dokumenty [artykuły biurowe], teczki z kieszonkami
do użytku biurowego, reklamy drukowane, banery wystawowe wykonane z kartonu, banery wystawowe z papieru, teczki
z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze],
teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], teczki
na dokumenty będące artykułami papierniczymi, 20 balony
reklamowe, balony reklamowe nadmuchiwane powietrzem,
dmuchane balony reklamowe, tablice reklamowe, urządzenia do ekspozycji plakatów, tablice z tworzyw sztucznych
do celów reklamowych [nieświecące], tablice reklamowe
z tworzyw sztucznych [nieświecące], szyldy z tworzyw
sztucznych, tablice reklamowe, szyldy reklamowe z tworzyw sztucznych, stojaki do wystawiania gazet, reklamowe
tablice wystawowe, przenośne stelaże wystawowe na reklamy, 25 koszulki z krótkim rękawem, koszulki polo, koszulki
kolarskie, koszulki piłkarskie, koszulki bez rękawów, koszulki
z nadrukami, koszulki do tenisa, koszulki do jogi, koszulki dla
dzieci, koszulki dla siatkarzy, funkcjonalne koszulki termoaktywne, koszulki polo z dzianiny, koszulki gimnastyczne
bez rękawów, koszulki do futbolu amerykańskiego, koszulki
z dzianiny typu pique, koszulki sportowe z krótkim rękawem,
koszulki bez rękawów do biegania, koszulki do gry w rugby,
połączenie koszulki z majtkami (bielizna damska), koszulki
sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, czapki sportowe, czapki futrzane, czapki baseballowe, czapki dziane,
czapki narciarskie czapki wełniane, czapki kolarskie, czapki
kucharskie, czapki żołnierskie, czapki bejsbolówki, papierowe
czapeczki używane jako część odzieży, czapki bez daszków,
czapki z pomponem, czapki (nakrycia głowy), czapki z daszkiem, czapki i czapeczki sportowe, czapki do gry w golfa, papierowe czapeczki noszone przez pielęgniarki.
490636
(220) 2018 09 17
BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza
(540) PERLON
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internetowej dotyczącej sprzedaży różnorodnych artykułów,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich przyczep do pojazdów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
te towary w małych sklepach oraz sklepach średnio i wielkopowierzchniowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
przyczep do pojazdów pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary za pośrednictwem przedstawicieli handlowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich przyczep do pojazdów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary z katalogu różnorodnych artykułów
wykorzystując zamówienie korespondencyjne lub używając
środków telekomunikacji.
(210) 490644
(220) 2018 09 17
(731) ŚWIĄTEK JULIA IMMABEE, Poznań
(540)

(531) 03.13.04
(510), (511) 25 odzież, odzież sportowa, bielizna, czapki,
skarpetki.
490646
(220) 2018 09 17
PPP IDEAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sól
(540) TECHNICAL NOWA SÓL
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 03.02.01, 24.01.05, 24.01.09, 27.05.01
(510), (511) 1 żywice syntetyczne, nieprzetworzone tworzywa sztuczne, preparaty chemiczne do impregnacji przeciw
plamom i przeciw wilgoci, chemikalia - produkty chemiczne stosowane w przemyśle, pracach badawczych, fotografii,
2 powłoki zabezpieczające wyroby betonowe przeciw wilgoci i plamom, 19 materiały budowlane niemetalowe, wyroby betonowe, kostka brukowa betonowa, płyty betonowe
chodnikowe i do budowy dróg.

(531) 26.01.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 stacje przerobu mas formierskich, mieszarki
do mas suchych i wilgotnych, chłodziarki wibracyjno-fluidyzacyjne, elektroniczne wagi dozujące, suszarki fluidyzacyjne,
turbiny intensywnego mieszania, automatyczne linie i gniazda formierskie, linie odlewania tulei żeliwnych, formierki
do form odlewniczych, nasypywarki masy formierskiej,
spulchniarki turbinowe do mas formierskich, wypycharki
form odlewniczych, przenośniki kubełkowe pionowe, przenośniki taśmowe, dozowniki taśmowe, dozowniki śrubowe,
transport pneumatyczny, strumieniowo-ścierne urządzenia
do oczyszczania powierzchni oraz urządzenia do kulowania,
42 usługi konstrukcyjno-projektowe, ekspertyzy techniczne.
490658
(220) 2018 09 17
PPP IDEAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sól
(540) IdeaPro NOWA SÓL POLAND
(210)
(731)

(210) 490643
(220) 2018 09 17
(731) NOWICKI MARIUSZ, Jarocin
(540) LIDER technology

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 12 przyczepy do pojazdów, 35 zgrupowanie
na rzecz osób trzecich przyczep do pojazdów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.04, 26.13.25
(510), (511) 7 stacje przerobu mas formierskich, mieszarki
do mas suchych i wilgotnych, chłodziarki wibracyjno-fluidyzacyjne, elektroniczne wagi dozujące, suszarki fluidyzacyjne,
turbiny intensywnego mieszania, automatyczne linie i gniaz-
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da formierskie, linie odlewania tulei żeliwnych, formierki
do form odlewniczych, nasypywarki masy formierskiej,
spulchniarki turbinowe do mas formierskich, wypycharki
form odlewniczych, przenośniki kubełkowe pionowe, przenośniki taśmowe, dozowniki taśmowe, dozowniki śrubowe,
transport pneumatyczny, strumieniowo-ścierne urządzenia
do oczyszczania powierzchni oraz urządzenia do kulowania,
42 usługi konstrukcyjno-projektowe, ekspertyzy techniczne.
490659
(220) 2018 09 17
BENEDICTUS MEMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) TYNIECKIE

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 09.01.10
(510), (511) 32 piwo słodowe, piwo.
490669
(220) 2018 09 17
TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) CIELO E TERRA
(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
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych,
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
(210)
(731)
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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 produktami przemysłowymi, 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.
490713
(220) 2018 09 19
FISCHER EUGENIUSZ FISCHER-SERWIS, Biskupice
Borowo-Młyn
(540) Fischer-Serwis
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 11 kotły na paliwa stałe, kotły na paliwa gazowe i płynne, kotły do ogrzewania powietrzem, ekologiczne
kotły grzewcze wykorzystujące proces zgazowania odpadów drewna, kotły grzewcze na paliwa stałe zintegrowane
z systemami podawania i dozowania paliwa, kotły zasypowe ze sterowaniem, bez sterowania i z miarkowaniem, kotły
z podajnikiem, kotły bez podajnika, kotły z wentylatorem
i sterownikiem, korpusy kotłów, ruszty do palenisk kotłów,
urządzenia do zasilania kotłów, zasobniki paliw stałych, układy dozowania i podawania paliw stałych do kotłów, dmuchawy do kotłów, wentylatory, pompy ciepła, podajniki, ślimak
do podajnika, podajniki, zestawy podajnikowe, deflektor
do kotła, elementy grzejne, wężownice jako części do instalacji grzewczych, wyciągi, instalacje grzewcze, instalacje wyciągu spalin, systemy kominowe, zbiorniki zasypowe, bojlery,
bojlery ogrzewcze, wymienniki ciepła, rekuperatory ciepła,
zasobniki ciepła, zasobniki pary, kolektory słoneczne, grzejniki, armatura do kotłów grzewczych, armatura regulacyjna
i bezpieczeństwa do kotłów, sterowniki do kotłów, pokojowe
panele sterujące do kotłów, 37 usługi montażu kotłów i urządzeń grzewczych, usługi montażu instalacji grzewczych,
usługi w zakresie instalacji grzewczych, serwis i naprawy
kotłów i urządzeń grzewczych, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny kotłów grzewczych.
490759
(220) 2018 09 19
TOYOTA MOTOR POLAND COMPANY LIMITED
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) PETS HYBRID
(210)
(731)

(531) 03.06.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia i do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, nagrywalne płyty (dyski),
płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagry-
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wania danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych
przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące,
sprzęt przetwarzający dane, komputery, oprogramowanie
komputerowe, automatyczne urządzenia do gaszenia ognia,
filmy, gry komputerowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe
utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku,
urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego
w formie analogowej i cyfrowej, programy komputerowe,
mobilne aplikacje, aplikacje komputerowe do pobrania,
kalkulatory, magnesy dekoracyjne, okulary i okulary przeciwsłoneczne, radia, odtwarzacze CD do pojazdów, osłona
przeciwsłoneczna, trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, odblaskowe kamizelki ochronne, urządzenia do gaszenia ognia,
12 pojazdy, w tym samochody, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części i akcesoria do pojazdów, 16 papier i karton, druki, atlasy, kalendarze,
mapy, kartki z życzeniami, afisze, plakaty, fotografie, artykuły
piśmiennicze, zwłaszcza długopisy i ołówki, materiały przylepne do papieru listowego lub do użytku domowego, materiały przeznaczone dla artystów, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), wyroby artystyczne i posążki z papieru i kartonu, ozdoby i flagi (wykonane z papieru),
serwetki stołowe papierowe, naklejki (materiały piśmienne),
książki, gazety, czasopisma, katalogi, albumy, drukowane
zaproszenia, nalepki na zderzaki samochodowe, 18 skóra
i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizki i torby, parasolki i parasole, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, portmonetki,
portfele, breloczki do kluczy, torby do laptopów, ujęte w klasie 18, w tym torby sportowe, teczki szkolne, torby podróżne,
torby na zakupy i torebki, plecaki, smycze i worki na ramię
ze skóry lub imitacji skóry, torby na zestawy podróżne sprzedawane bez wyposażenia, kuferki na kosmetyki, komplety
podróżne [wyroby ze skóry], laski do wędrówek i do spacerowania, 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, przybory kuchenne i zastawa stołowa
z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, szklanki (szklanki do napojów), kubki
i filiżanki, 24 tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa
i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw
sztucznych, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 26 koronki,
hafty, wstążki i sploty, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły,
sztuczne kwiaty, ozdoby do włosów, sztuczne włosy, 28 gry,
zabawki i przedmioty do zabawy, modele pojazdów, sprzęt
do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby
choinkowe, 35 reklama, marketing i promocja sprzedaży,
w szczególności w odniesieniu do samochodów, części samochodowych i akcesoriów do nich, produkcja i prezentacja
filmów reklamowych, usługi handlu detalicznego artykułami
merchandisingowymi, mianowicie w odniesieniu do takich
towarów, jak okulary przeciwsłoneczne, odzież, obuwie, nakrycia głowy, opaski na głowę, paski, gry, zabawki, artykuły
sportowe, modele pojazdów w zmniejszonej skali, podkładki pod myszy, druki, nagrane i nienagrane nośniki komputerowe, pokrowce na komórki, magnesy, urządzenia nawigacyjne do pojazdów (komputery pokładowe), przyrządy
nawigacyjne, materiały biurowe, naklejki, notatniki, zeszyty,
długopisy, ołówki, torby, torebki, aktówki, portfele, plecaki,
teczki szkolne, torby sportowe, portmonetki, etui na klucze,
ozdoby, zegarki, łańcuszki i breloki do kluczy, zawieszki do telefonów komórkowych, ozdobne plakietki, parasole, termosy
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do napojów, naczynia na napoje, dyski latające, piłki sportowe, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, przygotowywanie konkursów,
sponsoring w formie reklamy, zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, także w ramach handlu elektronicznego, pośrednictwo w umowach dla osób trzecich, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, pośrednictwo w umowach
dla osób trzecich, odnośnie świadczenia usług, organizacja
wystaw w celach reklamowych lub handlowych, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie
podróży, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, produkcja, prezentacja, dystrybucja
i wypożyczanie filmów, produkcja, prezentacja, dystrybucja i wypożyczanie programów telewizyjnych i radiowych,
produkcja, prezentacja, dystrybucja i wypożyczanie nagrań
dźwiękowych i wideo, informacje rozrywkowe, produkcja
programów rozrywkowych i interaktywnych do dystrybucji za pośrednictwem telewizji, telewizji kablowej, telewizji
satelitarnej, nośników audio i wideo, kaset, dysków optycznych, dysków komputerowych i mediów elektronicznych,
produkcja i dostarczanie rozrywki za pośrednictwem sieci
komunikacyjnych i komputerowych (w tym prze Internet),
rozrywka interaktywna online, gry online, organizowanie
gier i konkursów, usługi wydawnicze: publikowanie książek
i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek,
magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, zajęcia sportowe i kulturalne, organizacja kursów i szkoleń, organizacja wystaw dla
celów kulturalnych lub edukacyjnych, 44 usługi medyczne,
usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem
i leśnictwem.
490760
(220) 2018 09 19
TOYOTA MOTOR POLAND COMPANY LIMITED
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) PETS HYBRID

(210)
(731)

(531) 03.06.03, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia i do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, nagrywalne płyty (dyski),
płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez
wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt
przetwarzający dane, komputer): oprogramowanie komputerowe, automatyczne urządzenia do gaszenia ognia, filmy, gry komputerowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe
utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku,
urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego
w formie analogowej i cyfrowej, programy komputerowe,
mobilne aplikacje, aplikacje komputerowe do pobrania,
kalkulatory, magnesy dekoracyjne, okulary i okulary prze-
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ciwsłoneczne, radia, odtwarzacze CD do pojazdów, osłona przeciwsłoneczna, trójkąty ostrzegawcze do pojazdów,
odblaskowe kamizelki ochronne, urządzenia do gaszenia
ognia, 12 pojazdy, w tym samochody: urządzenia służące
do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części i akcesoria do pojazdów, 16 papier i karton, druki, atlasy,
kalendarze, mapy, kartki z życzeniami, afisze, plakaty, fotografie, artykuły piśmiennicze, zwłaszcza długopisy i ołówki,
materiały przylepne do papieru listowego lub do użytku
domowego, materiały przeznaczone dla artystów, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), wyroby artystyczne i posążki z papieru i kartonu, ozdoby i flagi
(wykonane z papieru), serwetki stołowe papierowe, naklejki
(materiały piśmienne), książki, gazety, czasopisma, katalogi,
albumy, drukowane zaproszenia, nalepki na zderzaki samochodowe, 18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizki i torby, parasolki i parasole, obroże, smycze i ubrania dla
zwierząt, portmonetki, portfele, breloczki do kluczy, torby
do laptopów, ujęte w klasie 18, w tym torby sportowe, teczki
szkolne, torby podróżne, torby na zakupy i torebki, plecaki,
smycze i worki na ramię ze skóry lub imitacji skóry, torby
na zestawy podróżne sprzedawane bez wyposażenia, kuferki na kosmetyki, komplety podróżne [wyroby ze skóry],
laski do wędrówek i do spacerowania, 21 przybory oraz
pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, przybory kuchenne i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży
i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, szklanki
(szklanki do napojów), kubki i filiżanki, 24 tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 26 koronki, hafty, wstążki i sploty,
guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, ozdoby
do włosów, sztuczne włosy, 28 gry, zabawki i przedmioty
do zabawy, modele pojazdów, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, 35 reklama,
marketing i promocja sprzedaży, w szczególności w odniesieniu do samochodów, części samochodowych i akcesoriów do nich, produkcja i prezentacja filmów reklamowych,
usługi handlu detalicznego artykułami merchandisingowymi, mianowicie w odniesieniu do takich towarów, jak
okulary przeciwsłoneczne, odzież, obuwie, nakrycia głowy,
opaski na głowę, paski, gry, zabawki, artykuły sportowe, modele pojazdów w zmniejszonej skali, podkładki pod myszy,
druki, nagrane i nienagrane nośniki komputerowe, pokrowce na komórki, magnesy, urządzenia nawigacyjne do pojazdów (komputery pokładowe), przyrządy nawigacyjne,
materiały biurowe, naklejki, notatniki, zeszyty, długopisy,
ołówki, torby, torebki, aktówki, portfele, plecaki, teczki szkolne, torby sportowe, portmonetki, etui na klucze, ozdoby, zegarki, łańcuszki i breloki do kluczy, zawieszki do telefonów
komórkowych, ozdobne plakietki, parasole, termosy do napojów, naczynia na napoje, dyski latające, piłki sportowe,
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie
działalności gospodarczej, przygotowywanie konkursów,
sponsoring w formie reklamy, zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, także w ramach handlu elektronicznego, pośrednictwo w umowach dla osób trzecich, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, pośrednictwo w umowach
dla osób trzecich, odnośnie świadczenia usług, organizacja
wystaw w celach reklamowych lub handlowych, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie
podróży, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, produkcja, prezentacja, dystrybucja
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i wypożyczanie filmów, produkcja, prezentacja, dystrybucja i wypożyczanie programów telewizyjnych i radiowych,
produkcja, prezentacja, dystrybucja i wypożyczanie nagrań
dźwiękowych i wideo, informacje rozrywkowe, produkcja
programów rozrywkowych i interaktywnych do dystrybucji za pośrednictwem telewizji, telewizji kablowej, telewizji
satelitarnej, nośników audio i wideo, kaset, dysków optycznych, dysków komputerowych i mediów elektronicznych,
produkcja i dostarczanie rozrywki za pośrednictwem sieci
komunikacyjnych i komputerowych (w tym prze Internet),
rozrywka interaktywna online, gry online, organizowanie
gier i konkursów, usługi wydawnicze: publikowanie książek
i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek,
magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej,
udostępnianie ich w sieci internetowej, zajęcia sportowe
i kulturalne, organizacja kursów i szkoleń, organizacja wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyjnych, 44 usługi
medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny
i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem,
ogrodnictwem i leśnictwem.
490771
(220) 2018 09 20
WÓJCIK JACEK WÓJCIK JACEK, CIĘCIARA MARIUSZ,
WÓJCIK MARCIN JM SANTE SPÓŁKA CYWILNA,
Konstancin - Jeziorna ; CIĘCIARA MARIUSZ,
WÓJCIK JACEK, CIĘCIARA MARIUSZ, WÓJCIK MARCIN
JM SANTE SPÓŁKA CYWILNA, Konstancin - Jeziorna;
WÓJCIK MARCIN, WÓJCIK JACEK, CIĘCIARA MARIUSZ,
WÓJCIK MARCIN JM SANTE SPÓŁKA CYWILNA,
Konstancin - Jeziorna
(540) POLIVET
(510), (511) 3 preparaty pielęgnacyjne dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt, mydła dla zwierząt, szampony dla zwierząt,
produkty do pielęgnacji włosów i/lub sierści dla zwierząt,
środki do czyszczenia zębów dla zwierząt, dezodoranty dla
zwierząt, odświeżacze oddechu dla zwierząt, aerozole pielęgnujące dla zwierząt, produkty do pielęgnacji skóry zwierząt, preparaty do kąpieli zwierząt, 5 produkty i preparaty
weterynaryjne, lecznicze i farmaceutyczne produkty dla celów weterynaryjnych, leki do celów weterynaryjnych, płyny
do celów weterynaryjnych, mieszanki paszowe dietetyczne
dla zwierząt, mieszanki paszowe uzupełniające dla zwierząt,
minerały i sole mineralne do celów leczniczych, preparaty
zawierające witaminy i/lub minerały, lecznicze zioła dla zwierząt, środki sanitarne dla zwierząt, środki sanitarne do celów
weterynaryjnych, preparaty higieniczne do celów weterynaryjnych, środki do odstraszania owadów dla zwierząt, środki
odstraszające insekty dla zwierząt, środki odkażające, preparaty witaminowe dla zwierząt, dodatki witaminowe do karmy dla zwierząt, plastry, materiały do opatrunków, materiał
do plombowania zębów, wosk dentystyczny, fungicydy, herbicydy, pestycydy, insektycydy, szczepionki, antybiotyki, produkty do zwalczania drobnoustrojów, pasożytów, wirusów,
preparaty służące jako dietetyczne dodatki do żywności dla
zwierząt, preparaty weterynaryjne do celów analitycznych,
diagnostycznych i laboratoryjnych, preparaty i środki biobójcze, bakteriobójcze i do zwalczania kleszczy, środki odstraszające insekty dla zwierząt, maści do celów weterynaryjnych, środki dezynfekcyjne do celów weterynaryjnych.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)

(210)
(731)

490817
(220) 2018 09 21
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
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(540) bella control
(510), (511) 3 chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 5 wkładki higieniczne, majtki higieniczne, płyny do higieny intymnej, chusteczki do higieny ciała, chusteczki do higieny intymnej, 10 podkłady higieniczne.
(210) 490820
(220) 2018 09 21
(731) ABF Grain Products Limited, Londyn, GB
(540) FUNNY CRISP
(510), (511) 30 płatki śniadaniowe, batony zbożowe.
490876
(220) 2018 09 24
ARTANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rypin
(540) węglowo.pl
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.15.05
(510), (511) 4 węgiel brunatny, kamienny, drzewny, 35 usługi
sprzedaży towarów takich jak: węgiel, pellet brykiet, prowadzenie sklepu internetowego z takimi towarami jak: węgiel,
pellet, brykiet.
(210) 490900
(220) 2018 09 25
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) SMOOTH FOOT PODOLOGY BY OCEANIC
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(210) 490941
(220) 2018 09 25
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) NEOSEN
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki
witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające
się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe.
490958
(220) 2018 09 25
LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LOTAMS AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES

(210)
(731)

(531) 18.05.03, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 naprawa samolotów, malowanie samolotów,
konserwacja samolotów, mycie samolotów, konserwacja
i naprawa samolotów, naprawa i obsługa samolotów, obsługa i naprawa samolotów, usługi konserwacji i napraw samolotów, zewnętrzne i wewnętrzne sprzątanie samolotów,
39 holowanie samolotów.
490962
(220) 2018 09 25
SH&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) traffic hotel
(210)
(731)

(531) 02.09.19, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, mydła, środki do mycia i kąpieli, środki perfumeryjne, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne,
środki toaletowe, preparaty do pielęgnacji stóp i paznokci,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele
do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, preparaty
do pielęgnacji stóp i paznokci do celów leczniczych, 44 usługi salonów kosmetycznych, usługi w zakresie higieny i urody
dla ludzi, usługi doradcze w zakresie zdrowia i urody, usługi
klinik medycznych, usługi medyczne.
(210) 490937
(220) 2018 09 25
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) PRIMAVOX
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki
witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające
się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe.

(531) 02.01.16, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne.
(210) 491018
(220) 2018 09 26
(731) MARCOŃ DARIUSZ EUROHOME, Mielec
(540) EUROHOME

(531) 07.01.08, 07.01.12, 27.05.01
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, inwestowanie w nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości,
planowanie finansów w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi ubezpieczeniowe
dotyczące nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe
w zakresie nieruchomości, usługi agencji nieruchomości
związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, administrowanie domami czynszowymi, agencje kredytowe,
agencje nieruchomości, inwestycje kapitałowe, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, powiernictwo, transakcje finansowe, usługi
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finansowania, wycena finansowa w branży ubezpieczeń,
bankowości i nieruchomości, wycena nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem
zakwaterowania [mieszkań], zarządzanie finansami.

(540) PLANTICA
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w związku z artykułami akwarystycznymi za pośrednictwem stacjonarnych
punktów sprzedaży oraz sieci Internet.

(210) 491019
(220) 2018 09 26
(731) MARCOŃ DARIUSZ EUROHOME, Mielec
(540) emotel

(210)
(731)

(531) 12.01.03, 27.05.01
(510), (511) 43 motele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, usługi hoteli i moteli, zapewnianie
zakwaterowania w hotelach i motelach, usługi obiektów
gościnnych, usługi w zakresie zakwaterowania, tymczasowe zakwaterowanie, rezerwacja zakwaterowania, rezerwacja
zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, udostępnianie informacji na lemat zakwaterowania
przez Internet, udzielanie informacji w zakresie hoteli, domy
opieki dla osób w podeszłym wieku, domy turystyczne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, restauracje samoobsługowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania, wynajmowanie sal
na zebrania.
(210) 491029
(220) 2018 09 26
(731) WYRWA MACIEJ, Trzcianka
(540) GARNER WHARF Design at home

(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 lustra, ramki obrazów, nieprzetworzone lub
półprzetworzone kości, rogi, kość słoniowa, fiszbin lub macica perłowa, meble, meble biurowe, meble metalowe, meble
ogrodowe, drzwi do mebli, garderoby, komody, krzesła, stoły,
szafy wnękowe, wyroby stolarskie, 35 reklama, zarządzanie
w działalności gospodarczej, administrowanie działalności
gospodarczej, prace biurowe, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, projektowanie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, wyceny handlowe,
wypożyczanie stoisk handlowych.
(210) 491038
(220) 2018 09 27
(731) STASIEWICZ RADOSŁAW MARIAN, Biała Podlaska
(540) Tim Hortons

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 30 kawa, herbata, wypieki, wyroby cukiernicze,
tarty, ciastka, kanapki, bułeczki, bajgle, 43 usługi gastronomiczne, restauracje, bary szybkiej obsługi.
(210)
(731)

491040
(220) 2018 09 27
GORZAWSKI ANDRZEJ PLANTICA, Wrocław

491044
(220) 2018 09 25
GRUPA KEKO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CANIWILD FOLLOW THE NATURE

(531) 06.01.02, 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 27.05.01, 09.01.10
(510), (511) 31 artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, artykuły
jadalne do żucia dla psów, artykuły spożywcze dla szczeniąt,
artykuły spożywcze dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin,
artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów,
artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia kotów,
artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia
psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia
psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia
psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia
kotów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka
do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso
z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające fosforan służące do karmienia zwierząt, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia kotów, artykuły
spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, ciastka
dla kotów, ciastka dla szczeniaków, ciastka zbożowe dla zwierząt, ciastka słodowe dla zwierząt, ciastka owsiane do spożycia
przez zwierzęta, ciasteczka zbożowe dla zwierząt, ciasta z sosu
sojowego [pokarm dla zwierząt], jadalne kości i kostki do żucia
dla zwierząt domowych, jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych,
jadalne smakołyki dla zwierząt, karma dla kotów, karma dla
psów, karma dla psów biorących udział w gonitwach, karmy
dla kotów, karmy o smaku sera dla psów, karmy w puszce przeznaczone dla psów, karmy w puszce przeznaczone dla kotów,
kości dla psów, pokarm dla kotów na bazie ryb lub składający
się z ryb, pokarm dla ptaków, przysmaki dla kotów [jadalne],
przysmaki dla psów [jadalne], 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz
osób trzecich, prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, artykuły
jadalne do żucia dla psów, artykuły spożywcze dla szczeniąt,
artykuły spożywcze dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin,
artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów,
artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia kotów,
artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia
psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia
psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia
psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia
kotów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka
do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wołowi-
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nę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso
z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające fosforan służące do karmienia zwierząt, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia kotów, artykuły
spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, ciastka
dla kotów, ciastka dla szczeniaków, ciastka zbożowe dla zwierząt, ciastka słodowe dla zwierząt, ciastka owsiane do spożycia
przez zwierzęta, ciasteczka zbożowe dla zwierząt, ciasta z sosu
sojowego [pokarm dla zwierząt], jadalne kości i kostki do żucia
dla zwierząt domowych, jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych,
jadalne smakołyki dla zwierząt, karma dla kotów, karma dla
psów, karma dla psów biorących udział w gonitwach, karmy
dla kotów, karmy o smaku sera dla psów, karmy w puszce przeznaczone dla psów, karmy w puszce przeznaczone dla kotów,
kości dla psów, pokarm dla kotów na bazie ryb lub składający
się z ryb, pokarm dla ptaków, przysmaki dla kotów [jadalne],
przysmaki dla psów [jadalne]: marketing, reklama, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych oraz organizowanie
targów, wystaw i pokazów związanych z promocją następujących towarów: artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, artykuły
jadalne do żucia dla psów, artykuły spożywcze dla szczeniąt,
artykuły spożywcze dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin,
artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów,
artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia kotów,
artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia
psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia
psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia
psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia
kotów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka
do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso
z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające fosforan służące do karmienia zwierząt, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia kotów, artykuły
spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, ciastka
dla kotów, ciastka dla szczeniaków, ciastka zbożowe dla zwierząt, ciastka słodowe dla zwierząt, ciastka owsiane do spożycia
przez zwierzęta, ciasteczka zbożowe dla zwierząt, ciasta z sosu
sojowego [pokarm dla zwierząt], jadalne kości i kostki do żucia
dla zwierząt domowych, jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych,
jadalne smakołyki dla zwierząt, karma dla kotów, karma dla
psów, karma dla psów biorących udział w gonitwach, karmy
dla kotów, karmy o smaku sera dla psów, karmy w puszce przeznaczone dla psów, karmy w puszce przeznaczone dla kotów,
kości dla psów, pokarm dla kotów na bazie ryb lub składający
się z ryb, pokarm dla ptaków, przysmaki dla kotów [jadalne],
przysmaki dla psów [jadalne]: preparaty spożywcze dla kotów,
preparaty spożywcze dla psów, suchary dla psów, udzielanie
porad handlowych konsumentom, promocja sprzedaży.
(210) 491045
(220) 2018 09 25
(731) KONIARSKA MARTA E:EXQ, Gdynia
(540) inti
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(531) 26.02.03, 26.02.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary antyrefleksyjne, etui na okulary, oprawki do okularów, łańcuszki
i sznureczki do okularów.
491046
(220) 2018 09 25
BLAŹNIAK SŁAWOMIR P.U.H. AQUA-TECH,
Częstochowa
(540) ECO SKY
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 14.01.10, 15.09.10, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 11 kotły elektrodowe, elektryczne przepływowe
podgrzewacze wody.
(210) 491048
(220) 2018 09 26
(731) Outback Steakhouse of Florida, LLC, Tampa, US
(540) AUSSIE GRILL BY OUTBACK

(531) 06.01.02, 06.01.04, 25.07.99, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi w zakresie zapewniania żywności i napojów, usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania i noclegów, usługi barów, usługi
zapewniania dań na wynos, usługi cateringowe.
(210) 491049
(220) 2018 09 27
(731) BIERNAT DAWID P.P.U.H. DEJW, Limanowa
(540) AdminPark

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 prowadzenie parkingów.
(210) 491065
(220) 2018 09 27
(731) DENYSIUK TETIANA WEST KADRA, Poznań
(540) WEST KADRA

(531) 02.01.23, 01.01.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 pośrednictwo pracy.
491073
(220) 2018 09 28
TUPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) MISS INSTA
(210)
(731)
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(531) 24.09.02, 24.09.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki naturalne,
kosmetyki organiczne, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki
do włosów, zestawy kosmetyków, kosmetyki do brwi, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do paznokci,
kosmetyki do ust, kosmetyki do makijażu, kolorowe kosmetyki do oczu, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki w postaci
kremów, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do makijażu skóry, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki
w formie sproszkowanej, kosmetyki nielecznicze i preparaty
toaletowe, 25 płaszcze, odzież, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież
wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla mężczyzn,
odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież wierzchnia dla chłopców, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa, odzież
wieczorowa, odzież treningowa, odzież do spania, bielizna,
bielizna damska, bielizna męska, stroje kąpielowe, kąpielówki,
czepki kąpielowe, sandały kąpielowe, 35 sprzedaż hurtowa,
detaliczna oraz on-line odzieży, odzieży damskiej, męskiej,
młodzieżowej, dziecięcej, bielizny, stroi kąpielowych, bielizny,
bielizny damskiej i męskiej, sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz
on-line kosmetyków, kosmetyków do makijażu, kosmetyków
do pielęgnacji skóry, preparatów toaletowych, 41 organizacja
i przeprowadzanie konkursów piękności, produkowanie filmów, montaż filmów, dystrybucja filmów, rozrywka filmowa,
produkcja filmów w celach rozrywkowych, świadczenie usług
rozrywkowych za pośrednictwem filmów wideo, publikowanie fotografii, kompozycje fotograficzne na rzecz innych.
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(531) 26.04.05, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa naturalna, modyfikacje kawy naturalnej,
namiastki kawy.
491201
(220) 2018 10 02
POZNAŃSKA PALARNIA KAWY ASTRA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Astra Coffee - KAWY ŚWIATA - BRAZYLIA
(210)
(731)

(531) 26.04.05, 27.05.01
(510), (511) 30 kawa naturalna, modyfikacje kawy naturalnej,
namiastki kawy.
491203
(220) 2018 10 02
INVEST SQUARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) G GARDEN SQUARE HOTEL
(210)
(731)

(210) 491078
(220) 2018 09 28
(731) KOMSKI BARTOSZ MARCIN DERMSOLUTION, Gdańsk
(540) SUNSHINE5
(510), (511) 11 lampy do paznokci.
491193
(220) 2018 10 02
POZNAŃSKA PALARNIA KAWY ASTRA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Astra Coffee PROFESSIONAL
(210)
(731)

(531) 26.04.05, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 30 kawa naturalna, modyfikacje kawy naturalnej,
namiastki kawy.

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi hotelowe; domy turystyczne; rezerwacja zakwaterowania dla turystów; organizowanie zakwaterowania dla turystów; usługi hosteli dla turystów; usługi
biura turystycznego związane z rezerwacją zakwaterowania
tymczasowego; rezerwowanie pokojów dla podróżnych;
rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych; hotele,
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne; udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego
w hotelach.
491208
(220) 2018 10 02
POZNAŃSKA PALARNIA KAWY ASTRA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Astra Coffee ŁAGODNA

(210)
(731)

491197
(220) 2018 10 02
POZNAŃSKA PALARNIA KAWY ASTRA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Astra Coffee Life!

(210)
(731)

(531) 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa naturalna, modyfikacje kawy naturalnej,
namiastki kawy.
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491209
(220) 2018 10 02
POZNAŃSKA PALARNIA KAWY ASTRA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Astra Coffee MARAGO
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa naturalna, modyfikacje kawy naturalnej,
namiastki kawy.
491210
(220) 2018 10 02
SZCZEBIOT OLIWIA RESTAURACJA KAMIENICA
SMAKU, Gorzów Wlkp.
(540) EST. 2017 KAMIENICA SMAKU
(210)
(731)

(531) 11.01.01, 11.01.09, 24.15.02, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi związane z organizacją wypoczynku,
organizowanie przyjęć, balów, usługi klubowe, nocne kluby,
usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek oraz
imprez karaoke, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, koncertów, organizowanie obozów i zawodów sportowych, udostępnianie
urządzeń i obiektów sportowych, usługi w zakresie rozrywki,
wypoczynku, kultury fizycznej i sportu, w tym: siłownia, aerobik, 43 usługi w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarń,
pizzerii, barów szybkiej obsługi, [snack-bary], kawiarnie, kafeterie [bufety], usługi gastronomiczne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
usługi w zakresie: cukiernictwa i prowadzenie sieci cukierni,
usługi cateringowe przygotowanie dań na zamówienie, dostarczenie ich, obsługa przyjęć i imprez towarzyskich, usługi
wynajmu pomieszczeń (sal) na posiedzenia, w tym narady,
konferencje, mityngi, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy.
(210) 491226
(220) 2018 10 03
(731) NOWOPOLSKI MACIEJ OXIMO, Gdynia
(540) CARPAD
(510), (511) 17 pianka poliuretanowa w bloczkach, do izolowania, pianka poliuretanowa o małej gęstości do izolacji,
pianka poliuretanowa do celów izolacyjnych, pianka w postaci bloków używana jako izolacja cieplna, pianka poliuretanowa w paskach, do użytku w produkcji, pianka poliuretanowa w odcinkach, do użytku w produkcji, pianka poliamidowa,
piankowe pokrycia i osłony z tworzyw sztucznych do ochrony przed uszkodzeniem karoserii samochodów w ciasnych
pomieszczeniach, płyty izolacyjne.
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491274
(220) 2018 10 04
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH
GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) GSA Platform

(210)
(731)

(531) 26.11.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu i do prac badawczych, w szczególności hel, azot
i siarka, gazy zestalone do celów przemysłowych, dodatki
chemiczne do paliw silnikowych, dodatki detergentowe
do benzyny, 4 gaz ziemny i skroplony gaz ziemny, paliwa,
w tym paliwa gazowe i ciekłe, ropa naftowa, produkty ropopochodne, dodatki niechemiczne do paliw, sprężony
gaz ziemny CNG, skroplony gaz ziemny LNG, 6 rurociągi,
zbiorniki do przechowywania paliw, przewody ciśnieniowe i rozdzielniki z metalu, w tym rury doprowadzające
gaz, budowlane materiały metalowe, towary z metali nieszlachetnych nie ujęte w innych klasach, rudy metali, rury
i rurociągi metalowe, metalowe zbiorniki i butle do gazu
pod ciśnieniem, części metalowe do urządzeń przeznaczonych do gazu płynnego i gazu sprężonego, w tym kratownice, kołnierze i krany, 7 urządzenia do przetwarzania
ropy, maszyny do użytku w dziedzinie prac poszukiwawczych i eksploatacji źródeł energii, generatory gazu, maszyny i obrabiarki dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu gazu,
maszyny do rafinacji ropy naftowej, wyciągi kopalniane,
11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania
pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, urządzenia kontrolujące przepływ gazu (zawory gazowe), urządzenia i instalacje gazowe do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary
i gorącej wody, gotowania, wentylacji, chłodzenia i suszenia, urządzenia regulujące i zabezpieczające do urządzeń
gazowych i rur gazowych, akcesoria i części do wszystkich wyżej wymienionych urządzeń i instalacji, 35 usługi
w zakresie sprzedaży gazu ziemnego, skroplonego gazu
ziemnego, paliw gazowych i ciekłych, ropy naftowej, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych i umów
dla osób trzecich w zakresie dystrybucji i magazynowania
gazu, analizy rynku, usługi aukcyjne, usługi aukcyjne on-line, organizowanie aukcji, prowadzenie aukcji, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych,
prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa
się za pośrednictwem Internetu, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne, budowa, instalacja, konserwacja
i naprawy infrastruktury do transportu gazu, w tym rurociągów i terminali gazu skroplonego, usługi w zakresie napraw
i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa oraz doradztwo i konserwacja w tym zakresie,
usługi w zakresie górniczych robót wydobywczych, usługi
w zakresie montażu i naprawy instalacji grzewczych, gazowych, wentylacyjnych, usługi w zakresie obsługi i naprawy
pojazdów, usługi stacji paliw i autogazu, usługi w zakresie
eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, usługi
w zakresie budowy i konserwacji rurociągów i gazociągów,
usługi w zakresie wykonywania robót budowlanych obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych,
elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjno-przesyłowych,
usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług,
38 telekomunikacja, usługi w zakresie telefonii stacjonarnej
i ruchomej, usługi telegraficzne, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, usługi w zakresie radiokomu-
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nikacji, 39 magazynowanie, przesyłanie i dystrybucja gazu
ziemnego, skroplonego gazu ziemnego, paliw gazowych
i ciekłych, ropy naftowej, usługi w zakresie transportu i magazynowania towarów, usługi w zakresie dystrybucji i przesyłu paliw, energii, ciepła, gazu ziemnego, gazu płynnego
i produktów ropopochodnych i gazopochodnych, usługi
w zakresie transportu poprzez rurociągi, usługi w zakresie
bezzbiornikowego magazynowania gazu ziemnego i składowania odpadów w złożach, usługi zaopatrzenia osób
trzecich w zakresie energii, 40 usługi w zakresie wytwarzania energii, usługi w zakresie przetwarzania gazu ziemnego
oraz ropy naftowej i produktów jej rafinacji, usługi w zakresie wytwarzania produktów rafinacji, usługi w zakresie wytwarzania paliw, usługi w zakresie produkcji ciepła, usługi
doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług, 42 badania oraz usługi - naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, usługi inżynierskie, zwłaszcza w dziedzinie transportu
gazu, zaopatrywania w gaz, ciepło i energię oraz używania
gazu ziemnego, opracowywanie projektów technicznych,
doradztwo techniczne w kwestiach transportu i magazynowania gazów i cieczy, doradztwo energetyczne, usługi
w zakresie badań, prac badawczych i ekspertyz naukowych
i technicznych oraz projektowania inżynierskiego, budowlanego i technologicznego, usługi w zakresie planowania
urbanistycznego.
491280
(220) 2018 10 04
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) PANELIN VC 300
(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)
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491281
(220) 2018 10 04
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) HALPOL VC 230
(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)

491282
(220) 2018 10 04
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) GRUND LIGHT VC 155
(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
(210)
(731)
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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.
491283
(220) 2018 10 04
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) HALPOL VC 230
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 15.03.05, 26.11.05
(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.
491284
(220) 2018 10 04
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) PANELIN VC 300
(210)
(731)
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(531) 26.03.23, 27.05.05, 29.01.12, 07.15.05
(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) 491316
(220) 2018 10 05
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) Dziki Orzech

(531) 03.04.18, 03.04.20, 27.05.01
(510), (511) 29 masło, masło z orzechów, oleje i tłuszcze jadalne, żywność wytwarzana z olejów i tłuszczy, oleje spożywcze,
oliwa z oliwek, olej sezamowy, olej w sprayu, oliwa w sprayu,
35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów takich jak: masło, masło z orzechów, oleje i tłuszcze jadalne, żywność wytwarzana z olejów i tłuszczy, oleje spożywcze,
oliwa z oliwek, olej sezamowy, olej w sprayu, oliwa w sprayu,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, przygotowanie reklam, reklama, reklama
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych.
(210) 491329
(220) 2018 10 05
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) DZIKI RZEPAK
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(531)

05.13.01, 11.01.05, 03.04.18, 03.04.20, 26.11.02, 26.11.08,
27.05.01
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne, żywność wytwarzana
z olejów i tłuszczy, oleje spożywcze, oliwa z oliwek, olej sezamowy, olej w sprayu, oliwa w sprayu, 35 usługi sprzedaży
detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej
oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów takich jak: oleje i tłuszcze jadalne, żywność wytwarzana z olejów i tłuszczy, oleje spożywcze, oliwa z oliwek, olej sezamowy, olej
w sprayu, oliwa w sprayu, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, przygotowanie
reklam, reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych.
(210) 491332
(220) 2018 10 05
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) DZIKI KETCHUP
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(531)

03.04.18, 03.04.20, 05.13.01, 11.01.05, 26.11.02, 26.11.08,
27.05.01
(510), (511) 30 sosy, keczup [sos], sosy pikantne, sos w proszku, sosy sałatkowe do żywności [sosy], sos picante, sosy zagęszczone, aromaty w formie sosów w proszku, dodatki smakowe
w postaci zagęszczonych sosów, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, pikantne sosy, czatnej i pasty, 35 usługi
sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej,
wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów takich
jak: sosy, keczupy, sosy w proszku, sosy sałatkowe do żywności, sos pikantne, sosy zagęszczone, aromaty w formie sosów
w proszku, dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów,
gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, pikantne sosy,
czatnej i pasty, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, przygotowanie reklam, reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie
ogłoszeń reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych.
(210) 491334
(220) 2018 10 05
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) DZIKI TOMATO BASIL

(531)

03.04.18, 03.04.20, 05.13.01, 11.01.05, 26.11.02, 26.11.08,
27.05.01
(510), (511) 30 sosy, keczup [sos], sosy pikantne, sos w proszku, sosy sałatkowe do żywności [sosy), sos picante, sosy
zagęszczone, aromaty w formie sosów w proszku, dodatki
smakowe w postaci zagęszczonych sosów, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, pikantne sosy, czatnej
i pasty, przyprawy, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez
ofertę bezpośrednią towarów takich jak: sosy, keczupy, sosy
w proszku, sosy sałatkowe do żywności, sos pikantne, sosy
zagęszczone, aromaty w formie sosów w proszku, dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, pikantne sosy, czatnej
i pasty, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, przygotowanie reklam, reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie
ogłoszeń reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych.
(210) 491333
(220) 2018 10 05
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) DZIKIE CURRY MANGO

(531)

03.04.18, 03.04.20, 05.13.01, 11.01.05, 26.11.02, 26.11.08,
27.05.01
(510), (511) 30 sosy, keczup [sos], sosy pikantne, sos w proszku, sosy sałatkowe do żywności [sosy), sos picante, sosy zagęszczone, aromaty w formie sosów w proszku, dodatki
smakowe w postaci zagęszczonych sosów, gotowe produkty
spożywcze w postaci sosów, pikantne sosy, czatnej i pasty,
przyprawy, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów takich jak: sosy, keczupy, sosy w proszku,
sosy sałatkowe do żywności, sos pikantne, sosy zagęszczone,
aromaty w formie sosów w proszku, dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, gotowe produkty spożywcze
w postaci sosów, pikantne sosy, czatnej i pasty, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
przygotowanie reklam, reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych.
(210) 491336
(220) 2018 10 05
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) DZIKI BBQ
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(531)

03.04.18, 03.04.20, 05.13.01, 11.01.05, 26.11.02, 26.11.08,
27.05.01
(510), (511) 30 sosy, keczup [sos], sosy pikantne, sos w proszku, sosy sałatkowe do żywności [sosy), sos picante, sosy
zagęszczone, aromaty w formie sosów w proszku, dodatki
smakowe w postaci zagęszczonych sosów, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, pikantne sosy, czatnej i pasty, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej,
katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią
towarów takich jak: sosy, keczupy, sosy w proszku, sosy sałatkowe do żywności, sos pikantne, sosy zagęszczone, aromaty
w formie sosów w proszku, dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, gotowe produkty spożywcze w postaci
sosów, pikantne sosy, czatnej i pasty, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, przygotowanie reklam, reklama, reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych.
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(531) 05.13.01, 03.04.18, 03.04.20, 11.01.05, 27.05.01
(510), (511) 29 gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe dania warzywne, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz
poprzez ofertę bezpośrednią towarów takich jak gotowe
dania składające się głównie z mięsa, gotowe dania warzywne, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, przygotowanie reklam, reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie
ogłoszeń reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych.
(210) 491340
(220) 2018 10 05
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) DZIKA OLIWA

(210) 491337
(220) 2018 10 05
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) DZIKI CZOSNEK
(531)

(531)

03.04.18, 03.04.20, 05.13.01, 11.01.05, 26.11.02, 26.11.08,
27.05.01
(510), (511) 30 sosy, keczup [sos], sosy pikantne, sos w proszku, sosy sałatkowe do żywności [sosy], sos picante, sosy
zagęszczone, aromaty w formie sosów w proszku, dodatki
smakowe w postaci zagęszczonych sosów, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, pikantne sosy, czatnej
i pasty, przyprawy, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez
ofertę bezpośrednią towarów takich jak: sosy, keczupy, sosy
w proszku, sosy sałatkowe do żywności, sos pikantne, sosy
zagęszczone, aromaty w formie sosów w proszku, dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, pikantne sosy, czatnej
i pasty, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, przygotowanie reklam, reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie
ogłoszeń reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych.
(210) 491338
(220) 2018 10 05
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) DZIKI CHICKEN dziko smaczny

03.04.18, 03.04.20, 05.13.01, 11.01.05, 26.11.02, 26.11.08,
27.05.01
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne, żywność wytwarzana
z olejów i tłuszczy, oleje spożywcze, oliwa z oliwek, olej sezamowy, olej w sprayu, oliwa w sprayu, 35 usługi sprzedaży
detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej
oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów takich jak: oleje i tłuszcze jadalne, żywność wytwarzana z olejów i tłuszczy, oleje spożywcze, oliwa z oliwek, olej sezamowy, olej
w sprayu, oliwa w sprayu, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, przygotowanie
reklam, reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych.
(210) 491503
(220) 2018 10 11
(731) BIOCHEM BIOTECH CO., LTD, Taoyuan City, TW
(540) BIOCHEM

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, farby do włosów, preparaty czyszczące do użytku osobistego, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji włosów,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji oczu, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji warg, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
policzków, kosmetyki do pielęgnacji brwi, środki ściągające
do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kremy podkładowe, cienie do powiek, pomadki do ust,
tusze do rzęs, kredki do brwi, zestawy do makijażu twarzy,
szampony.
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(210) 491511
(220) 2018 10 11
(731) ARWIN BIO-TECH.TAIWAN CO., LTD., Taoyuan City, TW
(540) ARWIN

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, farby do włosów, preparaty czyszczące do użytku osobistego, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji włosów,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji oczu, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji warg, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
policzków, kosmetyki do pielęgnacji brwi, środki ściągające
do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kremy podkładowe, cienie do powiek, pomadki do ust,
tusze do rzęs, kredki do brwi, zestawy do makijażu twarzy,
szampony.
(210) 491512
(220) 2018 10 11
(731) E-POINT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) e-point

(531) 26.04.07, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe polegające na: prowadzeniu agencji reklamowej, reklamie za pośrednictwem sieci
komputerowej, badaniu rynku, rozpowszechnianiu ogłoszeń reklamowych, sprzedaży i promocji dla osób trzecich,
38 usługi telekomunikacyjne polegające na: połączeniu
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłaniu informacji tekstowej i obrazowej
przy pomocy komputera, 42 usługi w zakresie opiniowania
i ekspertyz dotyczących: administrowania stronami komputerowymi oraz sieciowymi sprzętu komputerowego projektowania stron internetowych, systemów komputerowych,
oprogramowania komputerowego tworzenia i utrzymania
stron internetowych dla osób trzecich instalacji konserwacji i aktualizacji oprogramowania komputerowego usługi
w zakresie oprogramowania komputerowego: programowanie, projektowanie systemów projektowanie, instalowanie,
konserwowanie, aktualizowanie wypożyczanie serwerów
(hosting).
(210) 491522
(220) 2018 10 11
(731) KUŚ ADAM AKPOL, Kraśnik
(540) AKPOL

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 1 nieprzetworzone tworzywa sztuczne, tworzywa sztuczne w postaci dyspersji, tworzywa sztuczne w postaci płynów, tworzywa sztuczne w postaci mas, tworzywa
sztuczne w postaci granulek, tworzywa sztuczne w postaci
pastylek, tworzywa sztuczne w postaci pianek, tworzywa
sztuczne w postaci płatków, tworzywa sztuczne w postaci
emulsji, tworzywa sztuczne w formie żelu, nieprzetworzone
tworzywa sztuczne do użytku przemysłowego, tworzywa
sztuczne w postaci surowej, wszystkie wymienione produkty otrzymane w wyniku recyklingu do zastosowania w przemyśle, 17 tworzywa sztuczne półprzetworzone, tworzywa
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sztuczne z odzysku, kompozyty z tworzyw sztucznych
po recyklingu, materiały z tworzyw sztucznych w formie
bloków jako półprodukty, materiały z tworzyw sztucznych
w formie taśm jako półprodukty, materiały z tworzyw sztucznych w formie paneli jako półprodukty, materiały z tworzyw
sztucznych w formie płyt jako półprodukty, materiały z tworzyw sztucznych w formie folii jako półprodukty, produkty
z tworzyw sztucznych w formie profili, półobrobione, materiały z tworzyw sztucznych w formie arkuszy jako półprodukty, wytłaczane tworzywa sztuczne w postaci belek, bloków, granulatu, prętów, płyt i rur do celów produkcyjnych,
materiały z tworzyw sztucznych pochodzące z recyklingu,
do użytku w produkcji, wszystkie wymienione produkty
otrzymane w wyniku recyklingu do zastosowania w przemyśle, 40 przetwarzanie tworzyw sztucznych, recykling
tworzyw sztucznych, wytłaczanie tworzyw sztucznych, recykling odpadów i śmieci, usługi z zakresu zarządzania odpadami [recykling].
491525
(220) 2018 10 11
IN-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) IN-TECH
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 urządzenia i instalacje sprężonego powietrza,
sprężarki, 37 usługi serwisowe w zakresie urządzeń i instalacji
sprężonego powietrza i sprężarek.
491526
(220) 2018 10 11
PIWOWARSKA-SZUROGAJŁO MAGDALENA MARIA
FRANZ GL, Poznań
(540) FRANZ GL
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 25 apaszki, apaszki [chustki], ascoty [krawaty],
chusteczki do kieszonki piersiowej [poszetki], chustki [apaszki], chustki na głowę, chusty [odzież], chusty na głowę, chusty noszone na ramionach, chusty pareo, chusty plażowe,
chusty, szale na głowę, długie szale damskie, fulary, fulary
[artykuły odzieżowe], fulary [ozdobne krawaty], garnitury,
garnitury damskie, garnitury męskie, garnitury trzyczęściowe
[odzież], garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami
i długą, szeroką w ramionach marynarką], garnitury w sportowym stylu, garnitury wieczorowe, garnitury wizytowe,
hidżaby, jedwabne krawaty, kaszmirowe szale, koszule, koszule codzienne, koszule do garniturów, koszule eleganckie,
koszule z długimi rękawami, koszule z kołnierzykiem, koszule
z krótkimi rękawami, koszule zapinane, krawaty, marynarki
od garniturów, męskie apaszki, muszki, odzież jedwabna,
odzież kaszmirowa, odzież lniana, odzież męska, odzież męska, damska i dziecięca, poszetki, poszetki [odzież], smokingi,
spodnie [nieformalne], stroje wizytowe, surduty, szale, szale
[tylko z trykotu], szale boa [odzież], szale i chusty na głowę,
szale i etole, szaliki, szaliki [odzież], szaliki do zawijania wokół
szyi, szaliki jedwabne, szelki, szerokie koszule wierzchnie, żakiety męskie.
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491529
(220) 2018 10 11
GONTARZ PRZEMYSŁAW PROJEKT JABŁKO,
Wałbrzych
(540) Rezerwat JABŁEK

(210)
(731)

(531) 05.07.13, 07.15.22, 05.03.13, 26.01.01, 29.01.11
(510), (511) 32 soki owocowe w tym soki z bezalkoholowe,
ekstrakty owocowe koncentraty owocowe do sporządzania
soków i napojów.
491537
(220) 2018 10 11
SOMAPOL SŁAWOMIR SOBOTA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Chojno
(540) SOMAPOL
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.16, 26.11.13, 07.15.08,
26.04.11
(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,
dachy (niemetalowe konstrukcje pokryć -), 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
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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, ściany działowe [meble], złącza do mebli, reprodukcje mebli antycznych, meble uliczne niemetalowe,
meble do samochodów kempingowych, 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) 491618
(220) 2018 10 15
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) TUR
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, dodatki witaminowe i mineralne, mineralne suplementy diety, suplementy
diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, napoje z dodatkami dietetycznymi, preparaty pobudzające apetyt, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, proszki jako
zamienniki posiłków, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie
z witamin, suplementy diety z białkiem sojowym, 25 apaszki,
bandany na szyję, bermudy, bielizna termoaktywna, bielizna
wchłaniająca pot, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, czapki i czapeczki sportowe, bokserki, dresy, kąpielówki,
kostiumy, kombinezony, komplety do joggingu [odzież], koszulki do tenisa, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, kurtki,
odzież do biegania, odzież dla rowerzystów, odzież sportowa, odzież gimnastyczna.
(210) 491620
(220) 2018 10 15
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) KOKS
(510), (511) 25 apaszki, bandany na szyję, bermudy, bielizna
termoaktywna, bielizna wchłaniająca pot, bluzy sportowe,
bluzy sportowe z kapturem, czapki i czapeczki sportowe,
bokserki, dresy, kąpielówki, kostiumy, kombinezony, komplety do joggingu [odzież], koszulki do tenisa, koszulki kolarskie,
koszulki piłkarskie, kurtki, odzież do biegania, odzież dla rowerzystów, odzież sportowa, odzież gimnastyczna.
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(210)
(731)

491628
(220) 2018 10 15
TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) INSTYTUT KULINARNY

z witamin, suplementy diety z białkiem sojowym, 25 apaszki,
bandany na szyję, bermudy, bielizna termoaktywna, bielizna
wchłaniająca pot, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, czapki i czapeczki sportowe, bokserki, dresy, kąpielówki,
kostiumy, kombinezony, komplety do joggingu [odzież], koszulki do tenisa, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, kurtki,
odzież do biegania, odzież dla rowerzystów, odzież sportowa, odzież gimnastyczna.

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.07, 29.01.12
(510), (511) 16 druki, broszury, afisze, plakaty, drukowane
publikacje, katalogi, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), prospekty,
publikacje reklamowe, publikacje promocyjne, naklejki, nalepki, notesy podręczne, ulotki, kartonowe pudełka do pakowania, 35 usługi w zakresie handlu hurtowego i detalicznego
artykułami spożywczymi, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, organizacja pokazów i wystaw, w celach handlowych
lub reklamowych, usługi informacyjne dla konsumentów,
pokazy towarów, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie szkoleń w dziedzinie kulinarnej, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie
konkursów edukacyjnych, pokazy (do celów szkoleniowych),
organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym, organizowanie imprez rekreacyjnych, 43 usługi w zakresie prowadzenia restauracji, restauracje oferujące dania na wynos,
usługi gastronomiczne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi z zakresu cateringu, usługi z zakresu zaopatrywania w żywność za pomocą sieci komputerowej w systemie
on-line, usługi przygotowywania dań na zamówienie, usługi
obsługi imprez kulinarnych.

(210)
(731)

491645
(220) 2018 10 16
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ASTER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wiry
(540) ALMATIN
(510), (511) 1 preparaty chłodnicze, płyny do chłodnic, środki przeciw zamarzaniu do chłodnic pojazdów, 3 preparaty
do czyszczenia i odświeżania, detergenty do samochodów,
preparaty czyszczące do samochodów, szampony do pojazdów, woski samochodowe, płyny do spryskiwaczy szyb
samochodowych, środki do polerowania pojazdów oraz
ich opon.
491647
(220) 2018 10 16
IPHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) LARYNGOnorm
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, leki dla ludzi, leki
pomocnicze dla celów medycznych, leki wzmacniające, preparaty farmaceutyczne.
(210)
(731)

491648
(220) 2018 10 16
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ASTER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wiry
(540) ALMATIN C11 SPEZIAL ANTIFREEZE

(210)
(731)

(210) 491632
(220) 2018 10 15
(731) MAŁEK ANDRZEJ, Częstochowa
(540) Eden Młodości

(531)
(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 11 urządzenia i maszyny do uzdatniania wody,
urządzenia jonizujące do uzdatniania wody, 44 usługi terapii
naturalnej, hydroterapia, inhalacje.
(210) 491633
(220) 2018 10 15
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) PAKER
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, dodatki witaminowe i mineralne, mineralne suplementy diety, suplementy
diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, napoje z dodatkami dietetycznymi, preparaty pobudzające apetyt, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, proszki jako
zamienniki posiłków, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie

29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.11.02, 26.11.09,
27.07.01
(510), (511) 1 preparaty chłodnicze, płyny do chłodnic, środki przeciw zamarzaniu do chłodnic pojazdów, 3 preparaty
do czyszczenia i odświeżania, detergenty do samochodów,
preparaty czyszczące do samochodów, szampony do pojazdów, woski samochodowe, płyny do spryskiwaczy szyb
samochodowych, środki do polerowania pojazdów oraz
ich opon.
491649
(220) 2018 10 16
IPHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) CHOLESTOnorm
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, leki dla ludzi, leki
pomocnicze dla celów medycznych, leki wzmacniające, preparaty farmaceutyczne.
(210)
(731)

Nr ZT49/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(210) 491650
(220) 2018 10 16
(731) FUNDACJA AKTYWIZACJI SENIORÓW TERAZ, Poznań
(540) Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji!
(510), (511) 35 kampanie marketingowe, opracowywanie
kampanii promocyjnych, przygotowywanie kampanii reklamowych, usługi lobbingu handlowego, prowadzenie
badań i doradztwo w zakresie public relations, analiza
trendów marketingowych, konsultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, 41 przygotowywanie, organizowanie, prowadzenie i udostępnianie
informacji na temat warsztatów, treningów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kongresów,
konferencji i imprez rozrywkowych, organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, produkcja
i organizowanie imprez artystycznych, edukacyjnych, sportowych lub rekreacyjnych, występów, koncertów, imprez
oraz pokazów związanych z kulturą lub edukacją, organizowanie i prowadzenie konkursów, loterii, przygotowywanie,
organizowanie, prowadzenie i udostępnianie informacji
na temat kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych,
organizowanie wystaw związanych z kulturą lub edukacją,
doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia, edukacja,
kursy szkoleniowe, edukacja prawna, kursy edukacyjne
i szkolenia dla seniorów, nauczanie, opracowywanie kursów edukacyjnych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych
i seminariów szkoleniowych, pokazy edukacyjne, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, usługi trenerskie
w zakresie pomocy i kierowania rozwojem umiejętności
oraz kompetencji, usługi oraz doradztwo w zakresie edukacji i nauczania, usługi administrowania, zarządzania i wynajmowania obiektów kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych,
publikowanie książek i materiałów dydaktycznych w formie
elektronicznej, nagrywanie materiałów dydaktycznych,
usługi wydawnicze, publikacje elektroniczne czasopism,
gazet, książek, fotografii, poradników, broszur, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, usługi studiów nagrań, usługi studiów filmowych,
produkcja i reprodukcja filmów i nagrań dźwiękowych oraz
video, ich rozpowszechnianie, postsynchronizacja, sporządzanie napisów, usługi reporterskie, fotoreportaże, usługi
biblioteki fotograficznej/filmowej, montaż programów radiowych i telewizyjnych.
491651
(220) 2018 10 16
IPHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) MultiKIDS
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, leki dla ludzi, leki
pomocnicze dla celów medycznych, leki wzmacniające, preparaty farmaceutyczne.
(210)
(731)

(210) 491688
(220) 2018 10 16
(731) UNILINK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) UniAuto

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczenia.
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(210) 491689
(220) 2018 10 16
(731) UNILINK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Live&Drive

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczenia.
491700
(220) 2018 10 17
FAWOR SPÓŁDZIELNIA PIEKARSKO-CIASTKARSKA,
Poznań
(540) fawor
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.03.04, 29.01.12
(510), (511) 30 preparaty zbożowe, chleb, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze i piekarskie, słodycze, 35 usługi sprzedaży
następujących towarów: mięso, drób, ryby, dziczyzna, jaja,
mleko, wyroby z mleka, jadalne oleje i tłuszcze, owoce i warzywa konserwowane, suszone, gotowane, galaretki, konfitury, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, mąka, preparaty zbożowe, makarony, przyprawy, namiastki kawy, chleb, ciasta,
ciastka, wyroby cukiernicze i piekarskie, słodycze, lody, miód,
proszki do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, napoje bezalkoholowe, preparaty do przygotowywania napojów, napoje
owocowe, soki owocowe, piwo.
491703
(220) 2018 10 17
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA
AKCYJNA, Płock
(540) ekoterm ORLEN
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 lekki olej opałowy, lekkie paliwo grzewcze.
491704
(220) 2018 10 17
DROBIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) NATURMISIE
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
konserwowane, mrożone, suszone, gotowane owoce i warzywa, galaretki, jaja, przetwory z mięsa i drobiu.
(210)
(731)

491707
(220) 2018 10 17
CLICKRAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) BS BrowserSpot
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 42 projektowanie, tworzenie i programowanie
stron internetowych, rozwój, programowanie i wdrażanie
oprogramowania komputerowego, hosting, oprogramowa-
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nie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie
technologii informacyjnych.
491708
(220) 2018 10 17
CLICKRAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) BS BrowserSpot

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 42 projektowanie, tworzenie i programowanie
stron internetowych, rozwój, programowanie i wdrażanie
oprogramowania komputerowego, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie
technologii informacyjnych.
(210) 491710
(220) 2018 10 17
(731) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) KOOPERATYWA PIWNA
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, piwo o niskiej
zawartości alkoholu, napoje na bazie piwa lub z dodatkiem
piwa.
491712
(220) 2018 10 17
SIKORSKA-FURMAN AGNIESZKA PASJA FABRYKA
TALENTÓW, Police
(540) FABRYKA TALENTÓW PASJA
(210)
(731)

(531) 02.03.16, 02.05.27, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 centra rozrywki, imprezy kulturalne, imprezy
taneczne, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych,
organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych,
organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja
aktywności edukacyjnych na obozach letnich, organizacja
aktywności kulturalnych na obozach letnich, organizacja
aktywności sportowych na obozach letnich, organizacja
atrakcji na obozach letnich, organizowanie festiwali, organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, organizowanie festiwali w celach kulturalnych, organizowanie festiwali
w celach rozrywkowych, organizowanie konferencji, wystaw
i konkursów, organizowanie pokazów tanecznych, organizowanie pokazów na żywo, organizowanie rozrywki, organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, planowanie
przyjęć [rozrywka], planowanie specjalnych imprez, prowadzenie imprez kulturalnych, prowadzenie imprez rozrywkowych, przeprowadzanie aktywności kulturalnych, sport i fitness, usługi rekreacyjne, usługi rozrywkowe świadczone dla
dzieci, usługi w zakresie kultury, usługi w zakresie organizacji
rozrywki, usługi w zakresie rozrywki, zapewnianie imprez rekreacyjnych, zapewnianie zajęć kulturalnych, zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka/edukacja], zajęcia sportowe
i kulturalne.
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491713
(220) 2018 10 17
SIKORSKA-FURMAN AGNIESZKA PASJA FABRYKA
TALENTÓW, Police
(540) PASJA Fabryka Talentów Agnieszka Sikorska-Furman
(510), (511) 41 centra rozrywki, imprezy kulturalne, imprezy
taneczne, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych,
organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych,
organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja
aktywności edukacyjnych na obozach letnich, organizacja
aktywności kulturalnych na obozach letnich, organizacja
aktywności sportowych na obozach letnich, organizacja
atrakcji na obozach letnich, organizowanie festiwali, organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, organizowanie festiwali w celach kulturalnych, organizowanie festiwali
w celach rozrywkowych, organizowanie konferencji, wystaw
i konkursów, organizowanie pokazów tanecznych, organizowanie pokazów na żywo, organizowanie rozrywki, organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, planowanie
przyjęć [rozrywka], planowanie specjalnych imprez, prowadzenie imprez kulturalnych, prowadzenie imprez rozrywkowych, przeprowadzanie aktywności kulturalnych, sport i fitness, usługi rekreacyjne, usługi rozrywkowe świadczone dla
dzieci, usługi w zakresie kultury, usługi w zakresie organizacji
rozrywki, usługi w zakresie rozrywki, zapewnianie imprez rekreacyjnych, zapewnianie zajęć kulturalnych, zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka/edukacja], zajęcia sportowe
i kulturalne.
(210)
(731)

(210) 491720
(220) 2018 10 17
(731) NAPIERAŁA REMIGIUSZ 3E, Poznań
(540) IMERCO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 zarządzanie projektem budowy, zarządzanie
projektami budowlanymi na terenie budowy, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, usługi
nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących
nieruchomości, konstrukcja budynków, usługi budowlane
i konstrukcyjne, wznoszenie budynków i innych konstrukcji,
doradztwo inżynieryjne (budownictwo), doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), instalowanie wyposażenia budynków, budowa domów, budowanie domów, budowa domów
na zamówienie, usługi budowlane w zakresie budynków
mieszkalnych, budowa prywatnych domów mieszkalnych,
42 projektowanie urbanistyczne, projektowanie dekoracji
wnętrz, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz,
projektowanie architektoniczne, projektowanie budowlane,
projektowanie budynków, projektowanie domów, projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie wnętrz budynków, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne dotyczące
architektury, usługi konsultacyjne w zakresie projektowania
wnętrz, usługi konsultacyjne w zakresie projektowania, usługi projektowania, usługi projektowania architektonicznego,
usługi projektowania dotyczące architektury, usługi projektowania na zamówienie, usługi projektowania w zakresie
umeblowania, usługi projektowania wnętrz budynków, usługi
projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, usługi
projektowe związane z nieruchomościami, usługi w zakresie
projektowania budynków, usługi w zakresie projektowania
wystroju wnętrz biurowych, usługi w zakresie projektowania
wystroju wnętrz domowych, usługi w zakresie projektowania
domów, usługi w zakresie projektowania wnętrz oraz usługi
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informacyjne i doradcze w tym zakresie, usługi w zakresie
projektowania, zarządzanie projektami architektonicznymi,
doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, projektowanie konstrukcji, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, usługi architektoniczne i planowania
urbanistycznego.
491729
(220) 2018 10 18
SKURCZEWSKA MAŁGORZATA PPHU BRUSPOL,
Żabno
(540) Bruspol
(210)
(731)

(531) 05.09.21, 27.05.01, 29.01.13, 09.01.10
(510), (511) 29 warzywa przetworzone, owoce przetworzone, mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych
owoców i przetworzonych orzechów, grzyby konserwowane, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy
i nasiona roślin strączkowych), mrożone owoce, mrożone
warzywa, owoce marynowane, papryka marynowana, cebulki marynowane, warzywa marynowane, owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach, owoce w syropie, 31 truskawki świeże, świeże owoce, grzyby, grzyby świeże, płody
rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, drzewa
i produkty leśne, 32 syropy do napojów, syrop słodowy
do napojów, syropy do produkcji lemoniady, syrop z czarnej
porzeczki, syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], syropy
do wyrobu napojów, napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, syrop z owoców bzu czarnego, syrop z kwiatów bzu czarnego, syrop z pędów sosny,
syrop z kwiatów mniszka lekarskiego, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna oraz internetowa syropów do napojów, przetworzonych owoców i warzyw, mrożonych owoców i warzyw,
grzybów, produktów leśnych, marynowanych owoców i warzyw, grzybów świeżych, marynowanych, suszonych, mrożonych, skup runa leśnego.
491781
(220) 2018 10 19
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE,
Grajewo
(540) ZAMBROWSKI MLEMIX
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 29 masło z dodatkiem tłuszczów roślinnych.
491782
(220) 2018 10 19
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE,
Grajewo
(540) MLEMIX
(510), (511) 29 masło z dodatkiem tłuszczów roślinnych.
(210)
(731)

491796
(220) 2018 10 19
ABRAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIA IGP SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Świecie
(540) CORONOVIA
(510), (511) 35 agencje reklamowe, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, rekla-

(210)
(731)
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ma zewnętrzna, usługi marketingowe, usługi przeglądu prasy,
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, usługi marketingowe,
obsługa administracyjna firm na zlecenie, usługi w zakresie porównywania cen, usługi związane z listami prezentów, wypożyczanie stoisk handlowych, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, reklama zewnętrzna, pokazy
towarów, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
36 agencje nieruchomości, inwestycje finansowe, inwestycje
kapitałowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, wycena nieruchomości, pobieranie czynszu, 42 projektowanie
budowlane, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, projektowanie urbanistyczne, 45 doradztwo w zakresie własności
intelektualnej, rejestrowanie nazw domen, prawne administrowanie licencjami, usługi monitorowania prawnego, usługi
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich.
491849
(220) 2018 10 22
RDEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EDOLANDO.com

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne, szkolenia personelu, szkolenia komputerowe, skomputeryzowane szkolenia,
szkolenia nauczycieli, szkolenia przemysłowe, szkolenia biznesowe, szkolenia dotyczące elektroniki, usługi szkolenia zawodowego, prowadzenie warsztatów [szkolenia], nauczanie
i szkolenia, usługi szkolenia dla personelu, szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia w dziedzinie oprogramowania, udzielanie kursów szkolenia zawodowego, szkolenia w dziedzinie
biznesu, przekazywanie know-how [szkolenia], szkolenia
związane z finansami, szkolenia w zakresie programowania
komputerów, szkolenia związane z przetwarzaniem danych,
szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, nauczanie
i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, skomputeryzowane szkolenia w dziedzinie doradztwa zawodowego.
491891
(220) 2018 10 23
ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Stary Staw
(540) K2 KULER G13
(510), (511) 1 płyny chłodnicze do silników spalinowych,
koncentraty płynów chłodniczych do silników spalinowych,
płyny hamulcowe, środki ułatwiające rozruch silników pojazdów, płyny wspomagające układ kierowniczy.
(210)
(731)

491892
(220) 2018 10 23
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIAŁNOŚCIĄ, Katowice
(540) SCANDI
(210)
(731)
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(531) 06.01.04, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, spraye do ciała, 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, środki odkażające, syropy
do użytku farmaceutycznego, spraye antyalergiczne, spraye
antybakteryjne, spraye przeciwzapalne, spraye lecznicze.

(540) SCANDI Nano Spray

491893
(220) 2018 10 23
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIAŁNOŚCIĄ, Katowice
(540) SCANDI Hydro Spray

(531)

(210)
(731)

06.01.04, 26.04.04, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.24,
29.01.13
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, spraye do ciała, 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, środki odkażające, spraye
antyalergiczne, spraye antybakteryjne, spraye przeciwzapalne, spraye lecznicze.
491925
(220) 2018 10 23
NOBLEPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Ortholife
(510), (511) 5 środki trawienne do celów farmaceutycznych,
środki uspakajające, tabletki wspomagające odchudzanie,
tabletki zmniejszające apetyt, tłuszcze do celów medycznych, tłuszcze do celów weterynaryjnych, woda melisowa
do celów farmaceutycznych, środki przeciwbólowe, wywary
do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, kolagen do celów medycznych, mineralne suplementy diety, mleczko
pszczele do celów farmaceutycznych, napoje stosowane
w lecznictwie, odżywcze suplementy diety, płyny do celów
farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty fitoterapeutyczne do celów
medycznych, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty lecznicze na porost włosów, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, preparaty nutraceutyczne do celów
terapeutycznych lub medycznych, preparaty witaminowe,
preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt,
preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych,
produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów
dietetycznych lub medycznych, propolis do celów farmaceutycznych, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, słodycze do celów leczniczych, suplementy diety
dla zwierząt, suplementy diety o działaniu kosmetycznym,
suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety
zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże,
suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety
zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę,
suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy
diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające
mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany,
suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy witaminowe w postaci plastrów, syropy do użytku farmaceutycznego,
szampony lecznicze, środki przeciwgorączkowe.
(210)
(731)

(531)

06.01.04, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.24, 29.01.13,
26.04.04
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, spraye do ciała, 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, środki odkażające, spraye
antyalergiczne, spraye antybakteryjne, spraye przeciwzapalne, spraye lecznicze.
491894
(220) 2018 10 23
ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Stary Staw
(540) K2 KULER G11
(510), (511) 1 płyny chłodnicze do silników spalinowych,
koncentraty płynów chłodniczych do silników spalinowych,
płyny hamulcowe, środki ułatwiające rozruch silników pojazdów, płyny wspomagające układ kierowniczy.
(210)
(731)

491895
(220) 2018 10 23
ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Stary Staw
(540) K2 KULER G12
(510), (511) 1 płyny chłodnicze do silników spalinowych,
koncentraty płynów chłodniczych do silników spalinowych,
płyny hamulcowe, środki ułatwiające rozruch silników pojazdów, płyny wspomagające układ kierowniczy.
(210)
(731)

(210)
(731)

491896
(220) 2018 10 23
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIAŁNOŚCIĄ, Katowice

Nr ZT49/2018
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491926
(220) 2018 10 23
BROWAR STU MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) 71
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.17, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne bezalkoholowe, napoje
alkoholowe, 33 napoje alkoholowe, napoje niskoalkoholowe,
43 restauracje, kawiarnie, usługi barowe.
491927
(220) 2018 10 23
BROWAR STU MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) pierwszy łyk TM

(210)
(731)

(531) 01.15.15, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe,
33 napoje alkoholowe, napoje niskoalkoholowe, 43 restauracje, kawiarnie, usługi barowe.
491928
(220) 2018 10 23
BROWAR STU MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) ART + CREATIVE COLLABORATION

(210)
(731)

(531) 24.13.01, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe,
33 napoje alkoholowe, napoje niskoalkoholowe, 43 restauracje, kawiarnie, usługi barowe.
(210) 491932
(220) 2018 10 23
(731) LIPKA PATRYCJA LIGIA, Warszawa
(540) CARTER
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(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13, 18.03.21
(510), (511) 12 łodzie, łodzie wiosłowe, łodzie żaglowe, barki, łodzie rybackie, łodzie sportowe, łodzie motorowe, łodzie
mieszkalne, łodzie rekreacyjne, kadłuby łodzi, części konstrukcyjne do łodzi, kliny łodzi, kadłuby łodzi, stery łodzi, skorupy
łodzi, żurawiki łodziowe, bomy do łodzi, rumpel do łodzi,
odbijacze do łodzi, żurawiki do łodzi, knagi do łodzi, maszty
do łodzi, części konstrukcyjne do łodzi, śruby napędowe do łodzi, płaty wodne do łodzi, wały napędowe do łodzi, maszty
do łodzi żaglowych, osłony [budki] do łodzi, dopasowane
osłony na łodzie i pojazdy morskie, pokrywy włazów jako
części konstrukcyjne do łodzi, ochraniacze skrzydeł śruby napędowej do łodzi, poduszki na siedzenia w łodziach, plandeki
przystosowane [ukształtowane] do łodzi, ochraniacze przeciw
obcieraniu do łodzi, dopasowane pokrowce na łodzie, podstawy masztów do łodzi, statki wodne, jednostki pływające, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej łodzi i innego
sprzętu pływającego, kadłubów łodzi, części konstrukcyjnych
do łodzi, osprzętu i wyposażenia do łodzi.
491934
(220) 2018 10 23
JAWOR ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) JAWOR MINERAL
(210)
(731)

(531) 01.15.14, 01.15.15, 01.15.24, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, woda, woda mineralna, woda źródlana, woda stołowa, woda niegazowana,
woda gazowana, woda aromatyzowane, woda pitna, woda
sodowa, smakowa woda mineralna, woda wzbogacona odżywczo, napoje funkcjonalne na bazie wody, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, napoje na bazie
wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe, napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody
i cukru, napoje izotoniczne, napoje zawierające witaminy, napoje aromatyzowane owocami, aromatyzowane napoje gazowane, mrożone napoje gazowane, bezalkoholowe napoje
słodowe, napoje na bazie owoców, esencje do produkcji napojów, wyciągi do sporządzania napojów, sorbety w postaci
napojów, pastylki do napojów gazowanych, syropy do wyrobu napojów, napoje na bazie owoców lub warzyw, preparaty do produkcji napojów, proszki do sporządzania napojów,
napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje owocowe i soki owocowe, napoje dla sportowców zawierające
elektrolity, woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], napoje
energetyzujące [nie do celów medycznych], toniki [napoje
nielecznicze], napoje typu kola [napoje bezalkoholowe].
491935
(220) 2018 10 23
BODY SYNAPSE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI, Poznań
(540) BODY SYNAPSE

(210)
(731)
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(531) 25.07.06, 25.07.08, 25.07.25, 26.01.04, 26.01.16, 27.05.05
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, kosmetyki naturalne, kosmetyczne środki nawilżające,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, mydła i żele, kremy
i balsamy kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych,
odżywki do włosów, preparaty odżywcze do włosów, maski
kosmetyczne.
491936
(220) 2018 10 23
UDH-UNITED DISTRIBUTION HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Poznań
(540) 100 LISTOPADOWE
(510), (511) 32 piwo.

(210)
(731)

Nr ZT49/2018

i sportowe, edukacja językowa, organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, organizowanie
kursów artystycznych dla dzieci i młodzieży, organizowanie
kursów językowych dla dzieci i młodzieży, organizowanie
imprez rozrywkowych, sportowych i kulturalnych, 44 usługi
charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych,
konsultacje i doradztwo psychologiczne, pomoc psychologiczna, 45 usługi osobiste i społeczne, mianowicie opieka
nad dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi, pośredniczenie
w adopcji.
(210) 491940
(220) 2018 10 23
(731) WINTER RAFAŁ 4 US, Łódź
(540) Caffe PRZY ULICY DOMOWE PRZEGRYZKI

491938
(220) 2018 10 23
JAWOR ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) JZ JAWOR ZDRÓJ

(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, woda, woda mineralna, woda źródlana, woda stołowa, woda niegazowana,
woda gazowana, woda aromatyzowane, woda pitna, woda
sodowa, smakowa woda mineralna, woda wzbogacona odżywczo, napoje funkcjonalne na bazie wody, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, napoje na bazie
wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe, napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody
i cukru, napoje izotoniczne, napoje zawierające witaminy, napoje aromatyzowane owocami, aromatyzowane napoje gazowane, mrożone napoje gazowane, bezalkoholowe napoje
słodowe, napoje na bazie owoców, esencje do produkcji napojów, wyciągi do sporządzania napojów, sorbety w postaci
napojów, pastylki do napojów gazowanych, syropy do wyrobu napojów, napoje na bazie owoców lub warzyw, preparaty do produkcji napojów, proszki do sporządzania napojów,
napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje owocowe i soki owocowe, napoje dla sportowców zawierające
elektrolity, woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], napoje
energetyzujące [nie do celów medycznych], toniki [napoje
nielecznicze], napoje typu kola [napoje bezalkoholowe].
(210) 491939
(220) 2018 10 23
(731) FUNDACJA PATRYKA VEGI, Warszawa
(540)

(531)

01.03.01, 01.03.15, 07.03.11, 02.05.08, 02.05.23, 02.05.27,
02.05.30
(510), (511) 36 usługi charytatywne, mianowicie usługi finansowe, usługi funduszu dobroczynnego, organizowanie
i zbiórka funduszy na cele dobroczynne i charytatywne,
gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, w tym
udzielanie stypendiów, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe

(531)

29.01.14, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.11, 11.03.04
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), organizowanie
przyjęć weselnych, bary, bary szybkiej obsługi [snack-bary],
oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie
posiłków i napojów, prowadzenie lokali gastronomicznych,
restauracje samoobsługowe, snack-bary, świadczenie usług
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach
wystawienniczych, usługi barowe, usługi kateringowe, usługi
restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji
szybkiej obsługi, usługi restauracyjne, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi snack-barów, kawiarnie, kafeterie, restauracje samoobsługowe.
(210) 491941
(220) 2018 10 23
(731) FUNDACJA PATRYKA VEGI, Warszawa
(540) FUNDACJA PATRYKA VEGI
(510), (511) 36 usługi charytatywne, mianowicie usługi finansowe, usługi funduszu dobroczynnego, organizowanie
i zbiórka funduszy na cele dobroczynne i charytatywne,
gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, w tym
udzielanie stypendiów, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, edukacja językowa, organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, organizowanie
kursów artystycznych dla dzieci i młodzieży, organizowanie
kursów językowych dla dzieci i młodzieży, organizowanie
imprez rozrywkowych, sportowych i kulturalnych, 44 usługi
charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych,
konsultacje i doradztwo psychologiczne, pomoc psychologiczna, 45 usługi osobiste i społeczne, mianowicie opieka
nad dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi, pośredniczenie
w adopcji.
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(210) 491942
(220) 2018 10 23
(731) PINDRAL TOMASZ ANTOMPIN, Kielce
(540) 500 089 522

(531) 20.01.03, 27.07.01, 26.04.02, 26.04.16
(510), (511) 35 redagowanie tekstów reklamowych, tworzenie reklamowych i sponsorowanych teksty, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, obróbka
tekstów i usługi maszynopisania, usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, pisanie opracowań dotyczących badań w zakresie działalności gospodarczej, skomputeryzowana edycja tekstów, pisanie opracowań
dotyczących badań w zakresie działalności gospodarczej,
analiza trendów marketingowych, doradztwo w zakresie
analizy zachowań zakupowych konsumentów, doradztwo
w zakresie analizy nawyków i potrzeb nabywczych konsumentów świadczone za pomocą danych, sensorycznych, jakościowych i ilościowych, usługi w zakresie analizy cen, usługi
doradcze w zakresie analizy biznesowej, doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, przygotowywanie sprawozdań finansowych i analiz dla przedsiębiorstw, analizy i raporty statystyczne, doradztwo w zakresie
analizy biznesowej, pomoc, usługi doradcze i konsultacje
w zakresie analizy biznesowej, analizy gospodarcze, analizy
rynku, analizy funkcjonowania firm, analiza zysków biznesowych, strategiczna analiza biznesowa, analizy statystyk handlowych, prognozy i analizy ekonomiczne, analiza informacji
w zakresie działalności gospodarczej, analizy ekonomiczne
do celów działalności gospodarczej, usługi w zakresie analizy
danych dotyczących działalności gospodarczej, 41 konsultacje edytorskie, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia
innych niż do celów reklamowych, korekta rękopisów, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, pisanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów
pisanych innych niż reklamowe, przygotowywanie tekstów
do publikacji, usługi konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pisanych, pisanie scenariuszy, usługi pisania
tekstów, usługi pisania blogów, redagowanie tekstów pisanych, usługi związane z pisaniem scenariuszy, pisanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, usługi pisania tekstów na potrzeby niereklamowe, usługi pisania przemówień do celów
niereklamowych, redagowanie tekstów pisanych innych niż
reklamowe, usługi konsultacyjne związane z publikowaniem
tekstów pisanych, pisanie i publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, pisanie tekstów innych niż teksty reklamowe, do nadawania za pośrednictwem usług teletekstu,
tłumaczenia, świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, usługi
w zakresie tłumaczeń pisemnych.
(210) 491944
(220) 2018 10 23
(731) PINDRAL TOMASZ ANTOMPIN, Kielce
(540) ANTOMPIN

(531) 01.17.01, 26.01.05, 26.01.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 redagowanie tekstów reklamowych, tworzenie reklamowych i sponsorowanych teksty, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, pisanie tekstów
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reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, obróbka tekstów i usługi maszynopisania, usługi redaktorów
w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, pisanie opracowań dotyczących badań w zakresie działalności
gospodarczej, skomputeryzowana edycja tekstów, pisanie
opracowań dotyczących badań w zakresie działalności gospodarczej, analiza trendów marketingowych, doradztwo
w zakresie analizy zachowań zakupowych konsumentów,
doradztwo w zakresie analizy nawyków i potrzeb nabywczych konsumentów świadczone za pomocą danych, sensorycznych, jakościowych i ilościowych, usługi w zakresie
analizy cen, usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej,
doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy
kosztów i zysków, przygotowywanie sprawozdań finansowych i analiz dla przedsiębiorstw, analizy i raporty statystyczne, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, pomoc,
usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej,
analizy gospodarcze, analizy rynku, analizy funkcjonowania
firm, analiza zysków biznesowych, strategiczna analiza biznesowa, analizy statystyk handlowych, prognozy i analizy
ekonomiczne, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analizy ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, usługi w zakresie analizy danych dotyczących
działalności gospodarczej, 41 konsultacje edytorskie, edycja
druków zawierających obrazy i zdjęcia innych niż do celów
reklamowych, korekta rękopisów, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, pisanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, redagowanie tekstów pisanych innych niż
reklamowe, przygotowywanie tekstów do publikacji, usługi
konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pisanych,
pisanie scenariuszy, usługi pisania tekstów, usługi pisania
blogów, redagowanie tekstów pisanych, usługi związane
z pisaniem scenariuszy, pisanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi pisania tekstów na potrzeby niereklamowe,
usługi pisania przemówień do celów niereklamowych, redagowanie tekstów pisanych innych niż reklamowe, usługi
konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pisanych,
pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
pisanie tekstów innych niż teksty reklamowe, do nadawania
za pośrednictwem usług teletekstu, tłumaczenia, świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, usługi w zakresie tłumaczeń
pisemnych.
491945
(220) 2018 10 23
WOJDYŁA ZYGMUNT FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA MAX-BAYER, Nehrybka
(540) Max-Bayer
(510), (511) 19 niemetalowe pokrycia na schody, schody
drewniane, drzwi drewniane, futryny drzwiowe drewniane,
drewniane ościeżnice drzwiowe, drzwi wykonane z drewna
do budynków, okiennice drewniane, drewniane ramy okien,
20 regały drewniane, dekoracyjne panele drewniane, panele drewniane do mebli, przegrody drewniane do mebli,
segmenty półek drewnianych, meble domowe wykonane z drewna, meble ogrodowe wykonane z drewna, meble drewniane, miniaturowe meble wykonane z drewna,
meble wykonane z substytutów drewna, drewniane półki
i stojaki, prefabrykowane drzwi drewniane do mebli, rolety
z plecionek drewnianych, dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do mebli, stojaki wykonane głównie z drewna do przechowywania, obudowy drewniane do urządzeń
i aparatury elektronicznej, obudowy drewniane do urządzeń
i aparatury elektrycznej, dekoracyjne listwy wykończeniowe
z drewna do zastosowania do mebli robionych na wymiar,
drabiny schodkowe wykonane z drewna, łóżka drewniane,
dekoracyjne skrzynki drewniane, drewniane klamki okienne,
(210)
(731)
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drewniane klamki drzwiowe, tapczany wykonane z drewna,
drewniane ramy do obrazów, drewniane ramki na zdjęcia,
drewniane uchwyty do szuflad, drewniane gałki do drzwi,
stelaże do łóżek drewniane, ozdobne modele wykonane z drewna, okucia drzwiowe wykonane z drewna, rolety
wykonane z drewna, donice drewniane w postaci skrzyń,
skrzynie wykonane z drewna do przechowywania, taborety
ze schodkiem, wyroby stolarskie, stoły, stoliki, krzesła stołowe,
blaty stołowe, stoły biurowe, stoły konferencyjne, podstawy
stołów, stoliki salonowe, stoliki kawowe, stoliki nocne, stoliki
składane, meble stołówkowe, stoły do jadalni, stoły do użytku
w ogrodach, drzwi do mebli, drzwi do szafek, drzwi do szaf,
odbojniki drewniane do drzwi, osprzęt do drzwi wykonany
z drewna, blokady do okien z drewna, dekoracyjne listwy
wykończeniowe z drewna do zastosowania wraz z osprzętem okiennym, 35 sprzedaż hurtowa lub detaliczna drzwi
drewnianych, drewnianych futryn drzwiowych, schodów,
drewnianych ościeżnic drzwiowych, drewnianych okiennic,
drewnianych ram okien, mebli drewnianych, stołów, krzeseł,
schodów drewnianych, 40 usługi stolarskie, stolarstwo meblowe, produkcja mebli na zamówienie i według specyfikacji
osób trzecich, usługi tartaków, obróbka drewna, udzielanie
informacji związanych z obróbką drewna, heblowanie drewna, piłowanie drewna, laminowanie drewna, konserwowanie
drewna, obróbka drewna środkami do konserwacji, przetwarzanie kory drzew, produkcja schodów drewnianych
na zamówienie.
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związanych z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem,
usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania gnoju w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie wykorzystywania niechemicznych
środków do zrównoważonego rolnictwa i ogrodnictwa, sadzenie roślin, sadzenie drzew, sadzenie drzew w celach kompensacji emisji dwutlenku węgla do atmosfery, rozsiewanie
nawozów, powierzchniowy rozsiew nawozów, rozpylanie
nawozów z powietrza, usługi wypożyczania aranżacji kwiatowych, usługi koszenia trawników, usługi pielęgnacji trawników, wypożyczanie kosiarek do trawy, wypożyczanie sprzętu
rolniczego, udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem sprzętu rolniczego, udzielanie informacji związanych
z wypożyczaniem kosiarek do trawników, doradztwo w zakresie projektowania krajobrazu, usługi doradcze w zakresie
projektowania darni, wynajem sprzętu do przycinania drzew.
491948
(220) 2018 10 23
NORDBYHUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębowa Góra
(540) N NORDBYHUS

(210)
(731)

(531)
491947
(220) 2018 10 23
BIOTOP-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) biotop SERVICE

(210)
(731)

(531) 05.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 ogrodnictwo, pielęgnacja ogrodów, ogrodnictwo krajobrazowe, usługi ogrodnicze, usługi pielęgnacji
ogródków, sadzenie drzew ogrodowych, projektowanie
ogrodów i krajobrazów, usługi doradcze w zakresie ogrodnictwa, udostępnianie informacji na temat ogrodnictwa, rozpylanie insektycydów do celów ogrodniczych, usługi doradcze związane z projektowaniem ogrodów, usługi doradcze
w zakresie ogrodnictwa wodnego, projektowanie ogrodów
krajobrazowych na rzecz osób trzecich, usługi pielęgnacji roślin, rozpylanie ogrodniczych środków chemicznych,
udzielanie informacji związanych z sadzeniem drzew ogrodowych, niszczenie pasożytów dla rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, usuwanie chwastów dla rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, usługi informacyjne dotyczące używania nawozów w ogrodnictwie, tępienie szkodników w rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie, usługi informacyjne dotyczące
używania nawozu naturalnego w ogrodnictwie, tępienie
szkodników w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, ogrodnictwo krajobrazowe w zakresie wystaw
kwiatowych do wnętrz budynków, udostępnianie informacji o identyfikacji roślin i kwiatów do celów ogrodniczych,
udzielanie informacji związanych ze zwalczaniem robactwa dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów rolniczych
i ogrodniczych, udzielanie informacji online na temat usług

27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.21, 26.04.01, 26.04.05,
26.04.18
(510), (511) 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty],
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt
czasowy, pensjonaty, domy turystyczne, usługi hotelowe,
rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi barowe, usługi rezerwacji pokojów, motele,
usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami].
(210) 491952
(220) 2018 10 24
(731) SAWKA JERZY, Wrocław
(540) SAWKA LIGHT HAND

(531) 02.01.16, 02.01.20, 03.03.01, 27.05.01
(510), (511) 18 uprzęże dla koni i ich części.
(210) 491954
(220) 2018 10 24
(731) SAWKA JERZY, Wrocław
(540) Sawka

(531) 02.01.16, 02.01.20, 03.03.01, 27.05.01
(510), (511) 18 uprzęże dla koni i ich części, artykuły odzieżowe dla koni, buty i ochraniacze dla koni, siodła, 25 odzież
i obuwie, artykuły odzieżowe i obuwie do uprawiania jeździectwa, 41 organizowanie zawodów sportowych i jeź-
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dzieckich, organizowanie zawodów jeździeckich w skokach
przez przeszkody, organizowanie pokazów jazdy konnej,
tresura koni, usługi ujeżdżania koni, instruktaż w zakresie jazdy konnej, usługi szkoleniowe w zakresie jazdy konnej, szkoły i obozy jazdy konnej, udostępnianie obiektów i sprzętu
do jazdy konnej, udostępnianie obiektów i sprzętu na wyścigi konne, bukmacherstwo [przyjmowanie zakładów na wyścigi konne].
(210) 491969
(220) 2018 10 24
(731) MUCHLEWICZ DAWID, Kalisz
(540) NAMANIACZKU
(510), (511) 16 adresarki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki jako artykuły biurowe, akwaforty
jako grafika, akwarele, albumy do wklejania, almanachy jako
roczniki, aparaty do wykonywania winiet, arkusze celulozy
regenerowanej do owijania, arkusze z nutami w formie drukowanej, arkusze z wiskozy do zawijania, artykuły biurowe
[z wyjątkiem mebli], atlasy, atrament, atrament korektorski
jako heliografia, banknoty, bibuły, bielizna stołowa papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bilety, biuletyny informacyjne, biurowe maszyny do stemplowania, bloki jako artykuły
papiernicze, bony wartościowe, broszury, celuloidy do filmów animowanych, chłonne arkusze papieru lub plastiku
do pakowania żywności, chorągiewki papierowe, chromolitografie, chusteczki do nosa jako chusteczki papierowe, chusteczki papierowe do usuwania makijażu, cyfry jako czcionki
drukarskie, cyrkle kreślarskie, czasopisma jako periodyki,
czcionki drukarskie, czcionki ze stali, deski kreślarskie jako rysownice, diagramy, dozowniki taśmy przylepnej jako artykuły
biurowe, drukowane arkusze muzyczne, drukowane rozkłady, ekierki do rysowania, etui na identyfikatory jako artykuły
biurowe, etykiety jako owijki na butelki z papieru lub kartonu,
etykiety z papieru lub kartonu, figurki jako statuetki z papieru
mâché, filtry do kawy papierowe, folia samoprzylegająca
z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, folia
z tworzywa sztucznego do opakowywania, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, formularze
jako blankiety lub druki, formy do gliny modelarskiej jako materiały dla artystów, fotografie wydrukowane, fotograwiura,
frankownice do użytku biurowego, futerały na matryce, galwanotypy jako poligrafia, gazety, girlandy papierowe, glina
do modelowania, globusy, grafity do ołówków, gumki
do ścierania, hektografy, igły, rylce stalowe do akwafort, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalka kopiująca, kalka płócienna, kałamarze wpuszczane w pulpit, kamienie litograficzne,
kartki muzyczne z życzeniami, kartki z życzeniami, karton,
karton z miazgi drzewnej jako artykuł papierniczy, karty, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, karty indeksowe,
karty pocztowe, kasetki na papeterię jako artykuły biurowe,
kasetki na stemple [pieczątki], kaszty, ramy zecerskie [drukarstwo], katalogi, kątowniki kreślarskie, klamerki, klipsy do papieru, klawisze do maszyn do pisania, klej rybi [karuk] do papieru lub do użytku domowego, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, klipsy do etui na identyfikatory jako artykuły biurowe, klipsy do piór i długopisów,
kokardy papierowe, inne niż pasmanteria lub ozdoby do włosów, komiksy, koperty jako artykuły piśmienne, koperty
na butelki z papieru lub kartonu, korektory w płynie jako artykuły biurowe, korektory w taśmie [artykuły biurowe], kreda
do litografii, kreda do pisania, kreda do znakowania, kreda
krawiecka, kreda w sprayu, krzywiki, książki, kuwety malarskie, lak do pieczętowania, linijki [reglety] dla drukarzy, linijki
rysownicze [kreślarskie], litograficzne dzieła sztuki, łupkowe
tabliczki do pisania, makiety architektoniczne, mapy geograficzne, masy specjalne do pieczętowania do użytku piśmien-
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nego, maszynki do ostrzenia ołówków, elektryczne lub nie,
maszyny do pisania, materiały do introligatorstwa, materiały
do modelowania, materiały do pakowania wykonane
z krochmalu lub skrobi, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały filtracyjne z papieru, materiały opakowaniowe jako materiały amortyzujące lub
do wyścielania, z papieru lub kartonu, materiały piśmienne,
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), matryce, matryce do druku ręcznego, maty papierowe,
miseczki na farby wodne dla artystów, modelina polimerowa, nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, narzędzia
do słojowania i marmurkowania, nawilżacze jako artykuły
biurowe, nawilżacze do powierzchni klejących jako artykuły
biurowe, niszczarki do papieru do użytku biurowego, notatniki jako notesy, noże do papieru jako artykuły biurowe, numeratory, obciągi offsetowe z materiałów nietekstylnych,
obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, obsadki do piór, ochrona gumowa na palce [artykuły biurowe],
odciskarki do kart kredytowych, nieelektryczne, okładki
na książeczki czekowe, okładki na paszporty, okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze, oleodruki, ołówki, ołówki
na grafit jako ołówki automatyczne, ołówki węglowe, opaski
na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, opaski
papierowe na cygara, opłatki do pieczętowania, osłony z papieru na doniczki, palety dla malarzy, pantografy jako przyrządy kreślarskie, papier, papier do elektrokardiografów, papier do malarstwa i kaligrafii, papier do maszyn rejestrujących, papier do pisania jako papier listowy, papier do radiogramów, papier do użytku na stołach do badań, papier
do zawijania, papier filtracyjny jako bibuła, papier higieniczny, papier mâché, papier nutowy, papier parafinowany, papier pergaminowy, papier przebitkowy, papier ryżowy, papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, papier z miazgi drzewnej, papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, papierowe podkładki na tacki dentystyczne, papierowe podkładki pod szklanki, pasta do modelowania, pasta skrobiowa jako klej do celów papierniczych
lub do użytku domowego, pastele jako kredki, perforatory
biurowe, periodyki jako czasopisma, pędzle, pędzle do pisania, pieczątki z adresem, pinezki, pióra i długopisy jako artykuły biurowe, pióra kulkowe, pióra ze stali, piórka do rysowania jako grafiony, plansze, płytki grawerskie, plany, płótna
malarskie, płótno introligatorskie, płótno nasączone tuszem
do powielaczy, płótno nasączone tuszem do urządzeń stosowanych w reprodukcji dokumentów, płytki adresowe
do adresarek, podkładki do pisania z klipsem, podkładki
na biurko, podpórki do książek, podpórki ręki dla malarzy,
podręczniki jako książki, podstawki do długopisów i ołówków, podstawki na stół papierowe, podstawki pod kufle
do piwa, poduszki do stempli, pieczęci, pojemniki na ołówki,
pojemniki na śmietanę papierowe, portrety, powielacze, prospekty, próbki biologiczne do mikroskopów jako materiał
dydaktyczny, przebitki jako materiały piśmienne, przezrocza
jako materiały piśmienne, przybory do wycierania tablic
do pisania, przybory szkolne jako artykuły piśmienne, przyciski do papieru, przykładnice kreślarskie, przyrządy do pisania,
przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, pudełka
na pióra, pudełka z farbami jako artykuły szkolne, pudelka
z papieru lub kartonu, pudła na kapelusze z tektury, ramki
i stojaki do fotografii, rejestry, księgi główne jako książki, reprodukcje graficzne, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki
papierowe, rolki do taśm barwiących, ryciny [grawerowanie],
rylce do kopiowania rysunków, rysiki, rysunki, segregatory
na luźne kartki, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, skoroszyty na dokumenty, skrobaki
wymazujące biurowe, spinacze do papieru, spinacze do pieniędzy, stalówki, stalówki ze złota, steatyt jako kreda krawiec-
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ka, stemple do pieczętowania, suche kalkomanie, suszki
do piór, szablony jako artykuły piśmienne, szablony do wymazywania, sznurek introligatorski, sztalugi malarskie, sztychy, ryty jako grawiura, szufelki do składu typograficznego,
szyldy z papieru lub z kartonu, śliniaki papierowe, śliniaki z rękawami, papierowe, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice
ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, tace do sortowania i liczenia pieniędzy, tacki biurkowe, taśma klejąca jako materiały
piśmienne, taśmy [introligatorstwo], taśmy do maszyn do pisania, taśmy elastyczne do użytku biurowego, taśmy i karty
papierowe do zapisu programów komputerowych, taśmy
nasączone tuszem do drukarek komputerowych, taśmy
przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania jako artykuły
papiernicze, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania
jako zestawy, temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, tkanina klejąca do materiałów piśmiennych, tkaniny introligatorskie, torby papierowe, torby papierowe
do użytku przy sterylizacji narzędzi medycznych, torebki
do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki do pakowania jako koperty lub woreczki z papieru lub tworzyw
sztucznych, torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych, transparenty z papieru, tuby z tektury, tusz
chiński, tworzywa sztuczne do modelowania, uchwyty
do kredy, uchwyty do stempli, pieczęci, ulotki, urządzenia
do laminowania dokumentów do użytku biurowego, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do zaklejania kopert do biura, urządzenia i maszyny do introligatorstwa jako
sprzęt biurowy, urządzenia i maszyny do powielania, urządzenia ręczne do etykietowania, usuwalne znaczki (stemple),
utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, wałki do malowania ścian, wałki do maszyn
do pisania, washi jako papier japoński, wieczne pióra, wierszowniki jako poligrafia, wkładki papierowe do szuflad, perfumowane lub nie, wkłady atramentowe, worki na śmieci
wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, wosk do modelowania nie do celów stomatologicznych, wskaźniki
do pokazywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne,
wstążki papierowe, inne niż pasmanteria lub dekoracje
do włosów, wycinki histologiczne jako materiał szkoleniowy,
wykroje krawieckie, wypełnienie z papieru lub kartonu, wyroby przeznaczone do wymazywania, wzorce pisma do kopiowania, wzornice perforowane do krosien żakardowych,
wzory do haftowania, wzory do kalkowania, zaczepy do kart
indeksowych, zakładki do książek, zakładki do stron, zakreślacze, zapisy nutowe, zawiadomienia jako artykuły papiernicze,
zestawy drukarskie, przenośne artykuły biurowe, zestawy rysunkowe jako komplety kreślarskie, zeszyty do pisania lub
rysowania, znaczki pocztowe, zszywacze jako artykuły biurowe, zszywki biurowe, zwijacze do identyfikatorów jako artykuły biurowe, 25 alby, antypoślizgowe akcesoria do obuwia,
apaszki jako chustki, bandany na szyję, berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, boa na szyję,
body jako bielizna, bokserki, botki, bryczesy, buty narciarskie,
buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, cholewki
do obuwia, chustki jako apaszki, cylindry jako kapelusze,
czapki jako nakrycia głowy, czepki kąpielowe, czepki pod
prysznic, czubki do butów, daszki jako nakrycia głowy, daszki
do czapek, długie luźne stroje, dzianina jako odzież, espadryle, etole jako futra, fartuchy jako odzież, fulary jako ozdobne
krawaty, futra jako odzież, gabardyna jako odzież, garnitury,
getry jako ochraniacze zakładane na buty, gorsety, gorsety
jako bielizna damska, gorsy koszul, halki jako bielizna, halki,
półhalki, kalosze [wkładane na obuwie], kamizelki, kamizelki
dla rybaków, kapelusze papierowe jako odzież, kaptury jako
odzież, karczki koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kimona, kimona do karate, kimona japońskie, kołnierzyki przy-
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pinane, kombinezony, kombinezony jako odzież, kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, korki do butów piłkarskich, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, krótkie haleczki
na ramiączkach, kurtki, kurtki jako odzież, kurtki z kapturem
chroniące przed zimnem i wiatrem, kwefy, podwiki, legginsy,
liberie, majtki, majtki damskie, majtki dziecięce jako odzież,
manipularze [liturgia], mankiety, mantyle, maski na oczy
do spania, mitry jako nakrycia głowy, mufki jako odzież, mundury, mycki, piuski, nakrycia głowy, napiętki do obuwia, narzutki na ramiona, nauszniki jako odzież, obuwie, obuwie
gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie
wykonane z drewna, ocieplacze, odzież, odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne,
okrycia wierzchnie jako odzież, okucia metalowe do obuwia,
opaski na głowę, ornaty, palta, pantofle domowe, pantofle
kąpielowe, paski jako odzież, pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką jako obuwie pasowe, pasy do przechowywania pieniędzy jako odzież, pasy elastyczne wyszczuplające
jako bielizna, pelerynki, peleryny fryzjerskie, pelisy, pięty
do pończoch, pikowane kurtki jako odzież, piżamy, płaszcze
kąpielowe, podeszwy butów, podkoszulki bez rękawów,
podkoszulki sportowe, podszewki gotowe jako część garderoby, podwiązki, podwiązki do skarpetek, poncza, pończochy, pończochy wchłaniające pot, poszetki, potniki, pulowery, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spódnice, spódnico-spodenki, stroje do judo, stroje na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubrania],
szkielety kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepapierowe, śliniaki,
z rękawami, nie z papieru, taśmy do spodni pod stopy, togi,
trykoty, trykoty jako ubrania, turbany, walonki jako buty filcowe, woalki, welony jako odzież, wyprawki dziecięce jako
odzież, wyroby pończosznicze, 32 aperitify bezalkoholowe,
barley wine jako piwo, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa,
esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas
chlebowy jako napoje bezalkoholowe, lemoniada, preparaty
do sporządzania likierów, 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 z pomidorów jako napój, preparaty do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe z sarsaparilli, soki, soki warzywne
jako napoje, sorbety jako napoje, syrop do lemoniady, syropy
do napojów, moszcz winogronowy, niesfermentowany,
woda jako napoje, woda gazowana, preparaty do produkcji
wody gazowanej, woda litowa, woda mineralna jako napoje,
woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą
powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w re-
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jestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej,
audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące
działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, marketing
ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, maszynopisanie, negocjowanie i rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie
umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV
dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing
jako doradztwo biznesowe, pisanie scenariuszy do celów
reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów związanych
z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych,
przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji
personelu, przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych,
rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne zestawienia, stenografia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla
nieobecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości jako prace biurowe, tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi
aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi
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handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi
handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla
sportowców, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi prenumeraty
gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi przypominania o spotkaniach jako prace biurowe, usługi public
relations, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań jako
prace biurowe, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich jako zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen,
usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi związane z listami prezentów, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny handlowe, wynajem billboardów jako tablic reklamowych, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów
automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych,
wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji
w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.
(210) 491973
(220) 2018 10 24
(731) SALABURA DARIUSZ TRUE DETAILING, Mystków
(540) T TRUE DETAILING

(531) 24.01.05, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 37 kompleksowe czyszczenie samochodów,
czyszczenie dywanów, czyszczenie i pielęgnacja tkanin,
tekstyliów, skóry, futer i wyrobów wytworzonych z tych
materiałów, mycie pojazdów mechanicznych, czyszczenie
i mycie samochodów, smarowanie samochodów, polerowanie samochodów, czyszczenie samochodów, malowanie samochodów, konserwacja samochodów, odświeżanie lakieru
samochodu, smarowanie [olejenie] samochodów.
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491979
(220) 2018 10 24
SZCZYPEK GRZEGORZ VOLANTIS, Wola
Władysławowska
(540) JK ACTIVE
(510), (511) 9 przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, cyfrowe elektroniczne urządzenia komunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, cyfrowe
urządzenia elektroniczne do noszenia mogące zapewnić
dostęp do Internetu, urządzenia komunikacyjne do noszenia w postaci zegarków na rękę, urządzenia telekomunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, zegarki inteligentne, mierniki zegarowe, paski do zegarków
do przekazywania danych smartfonom, opaski na rękę
do przekazywania smartfonom danych dotyczących aktywności, aplikacje mobilne, aplikacje do pobrania, aplikacje do zbierania i przetwarzania danych o aktywności,
smartfony, smartfony w kształcie zegarka, telefony komórkowe, etui na smartfony, etui na telefony komórkowe,
etui na urządzenia elektroniczne inne niż zegarki, noszone
na ciele, w tym na pasku, paski do zegarków przekazujące
dane do innych urządzeń elektronicznych, mierniki elektroniczne, 14 przyrządy do mierzenia czasu, zegarki, zegarki
kwarcowe, zegarki chronometryczne, zegarki elektroniczne, zegarki kieszonkowe, chronometry jako zegary o dużej
dokładności, zegary, zegary mechaniczne, zegary kwarcowe, zegary elektroniczne, zegary słoneczne, budziki, etui
na zegarki, części do zegarów i zegarków, mechanizmy
do zegarów i zegarków, obudowy i futerały do zegarów
i zegarków, paski i bransoletki do zegarków, tarcze do zegarów i zegarków, przyrządy zegarmistrzowskie, biżuteria
i wyroby jubilerskie, biżuteria szlachetna, biżuteria sztuczna, biżuteria osobista, kamienie szlachetne, metale szlachetne i ich imitacje.
(210)
(731)

(210) 491988
(220) 2018 10 24
(731) SHENZHEN 2WIN TECH LIMITED, Shenzhen, CN
(540) BOBOBIRD
(510), (511) 14 zegarki na rękę, zegarki, pierścionki [biżuteria], obrączki [biżuteria], perły [biżuteria], kamienie jubilerskie, mechanizmy do zegarów i zegarków, łańcuszki
do zegarków, zegary i zegarki elektryczne, paski do zegarków, paski do zegarków na rękę, pudełka do eksponowania
zegarków.
491995
(220) 2018 10 25
ARPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nadarzyn
(540) KRAINA WYPIEKÓW
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 30 chleb, ciasta, wyroby cukiernicze, ciasta
z mięsem zapiekanym w środku, burek z nadzieniem słonym
i słodkim, napoje na bazie herbaty i kawy, napoje kawowe
z mlekiem, 32 napoje bezalkoholowe.
(210)
(731)

492002
ASZYK ADAM, Elbląg

(220) 2018 10 25
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(540) TSNO TRANSPORT SIĘ NIE OPŁACA

(531)

27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.23, 24.17.25, 26.03.23,
26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy.
492004
(220) 2018 10 25
BASSA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KONIGSHOFF
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, usługi barów, usługi barowe, usługi restauracyjne, usługi kawiarni, usługi restauracji samoobsługowych,
usługi barów przekąskowych, usługi cateringowe, restauracje, restauracje z grillem, restauracje oferujące dania na wynos, bary szybkiej obsługi [snack-bary], stołówki, kafeterie
[bufety], rzeźbienie w jedzeniu, tymczasowe zakwaterowanie, hotele, pensjonaty, domy turystyczne, motele, biura zakwaterowania, usługi hotelowe, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, usługi w zakresie zakwaterowania
na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, wynajmowanie kwater, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi rezerwacji pokojów, wynajmowanie
sal na zebrania, rezerwacja miejsc w hotelach, hostele, rezerwacja miejsc w motelach, rezerwacja miejsc w pensjonatach,
rezerwacja miejsc w hostelach.
(210)
(731)

492010
(220) 2018 10 25
BASSA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KRÓLEWSKI DWÓR
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, usługi barów, usługi barowe, usługi restauracyjne, usługi kawiarni, usługi restauracji samoobsługowych,
usługi barów przekąskowych, usługi cateringowe, restauracje, restauracje z grillem, restauracje oferujące dania na wynos, bary szybkiej obsługi [snack-bary], stołówki, kafeterie
[bufety], rzeźbienie w jedzeniu, tymczasowe zakwaterowanie, hotele, pensjonaty, domy turystyczne, motele, biura zakwaterowania, usługi hotelowe, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, usługi w zakresie zakwaterowania
na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, wynajmowanie kwater, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi rezerwacji pokojów, wynajmowanie
sal na zebrania, rezerwacja miejsc w hotelach, hostele, rezerwacja miejsc w motelach, rezerwacja miejsc w pensjonatach,
rezerwacja miejsc w hostelach.
(210)
(731)

(210) 492013
(220) 2018 10 25
(731) STEFANIAK MARIUSZ, Poznań
(540) NIFLHEIM
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 24.17.02, 26.11.05, 26.11.10
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, bransoletki
[biżuteria], breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami],
broszki [biżuteria], kasetki na biżuterię [szkatułki], kolczyki,
kółka na klucze z metali szlachetnych, łańcuszki [biżuteria],
medaliony [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], odznaki z metali
szlachetnych, pierścionki [biżuteria], spinki do mankietów,
szpilki [biżuteria], szpilki do krawatów, szpilki ozdobne, zapięcia do biżuterii, zawieszki [biżuteria], zwijane etui na biżuterię, 26 fiszbiny do odzieży, klamry do pasków, sznurowadła do butów, 35 usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących towarów: biżuteria i wyroby jubilerskie, bransoletki
[biżuteria], breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami
lub dekoracyjnymi zawieszkami], breloki do kluczy [kółka
do kluczy z ozdobami łub dekoracyjnymi zawieszkami],
broszki [biżuteria], kasetki na biżuterię [szkatułki], kolczyki,
kółka na klucze z metali szlachetnych, łańcuszki [biżuteria],
medaliony [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], odznaki z metali
szlachetnych, pierścionki [biżuteria], spinki do mankietów,
szpilki [biżuteria], szpilki do krawatów, szpilki ozdobne, zapięcia do biżuterii, zawieszki [biżuteria], zwijane etui na biżuterię, fiszbiny do odzieży, klamry do pasków, sznurowadła
do butów.
492014
(220) 2018 10 25
JR FOOD COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) PRZYSMAKI DOMU WIŚNIOWIECKICH
(510), (511) 29 wędliny, mięso i wędliny, sery dojrzewające,
sery topione, ser twardy, ser wędzony, ser miękki, biały ser,
salami, szynka, szynka surowa podsuszana [prosciutto], pasty
mięsne (w tym pasztety, smalec), jaja, jaja ptasie i produkty
z jaj, jogurty, kefir [napój mleczny], mleko, śmietana, masło,
dżemy, marmolada, przeciery warzywne, przeciery owocowe, owoce konserwowane w słoikach, ryby, ryby solone,
gotowane ryby, ryby wędzone, pasty rybne, pasty warzywne, 30 chleb, bułki, bagietki, ciasta, ciastka, ciasta z kremem,
pączki, eklerki, rogaliki, croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], cukierki, cukierki czekoladowe, cukierki wykonane ręcznie, batoniki, batoniki musli, batony zbożowe i energetyczne,
ptysie, tarty, ciasteczka, kanapki, 32 napoje owocowe i soki
owocowe, soki owocowe [napoje], soki warzywne [napoje], napoje bezalkoholowe, syropy do napojów, lemoniada,
woda, 35 pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach
kontraktu franczyzowego, pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, usługi doradztwa
biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, usługi świadczone
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, udostępnianie informacji o produktach
konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, usługi
handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi zarządzania
sprzedażą, administrowanie sprzedażą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
owoców, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami
cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze środkami spożywczymi.
(210)
(731)
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(210) 492025
(220) 2018 10 25
(731) KONOPKA MACIEJ, Warszawa
(540) heLove BALONY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 21.01.16
(510), (511) 28 balony lateksowe i foliowe, balony z powietrzem, balony z helem, balony z logo, dekoracje i kompozycje z balonów.
(210) 492026
(220) 2018 10 25
(731) ŁEPKOWSKI MAREK, Nasielsk
(540) WELCOME TO JENN’S burger & more

(531) 27.05.01, 26.01.18, 26.04.18, 26.01.11
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi (snack - bary), obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem produktowym
i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi
barowe, usługi restauracji washoku, usługi restauracyjne.
492027
(220) 2018 10 25
JR FOOD COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) VIVIAN
(510), (511) 29 zupy z makaronem, zupy i wywary, ekstrakty
mięsne, zupy, Sałatki warzywne, mięso i wędliny, ryby, drób,
jaja, mleko, mleczne produkty, kefir [napój mleczny], jogurt,
buliony, nabiał i substytuty nabiału, gotowane owoce morza, hamburgery, sałatki owocowe, zapiekanki [żywność],
frytki, desery owocowe, desery mleczne, 30 suche i świeże
makarony, kluski i pierogi, mąka, makarony, świeży makaron,
potrawy z makaronu, kluski gnocchi, gnocchi na bazie mąki,
makarony do zup, pierożki ravioli, świeże pierożki, pierożki
na bazie mąki, przekąski z produktów zbożowych, przekąski
sporządzone z produktów zbożowych, ciasta, ciastka, desery
z muesli, naleśniki, placki, lody, pierogi, kluski, pizze, 35 zarządzanie biznesowe restauracjami, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące zakładania restauracji,
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
prowadzenia restauracji, wsparcie w dziedzinie zarządzania
biznesowego w zakresie działalności restauracji, doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, wsparcie w dziedzinie zarządzania
biznesowego w zakresie otwierania restauracji i ich działalności, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, pomoc w komercjalizacji produktu
w ramach kontraktu franczyzowego, usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, usługi świadczone
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 43 usługi restauracyjne, udzielanie informacji
dotyczących restauracji, usługi barów i restauracji, informa(210)
(731)
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cja o usługach restauracyjnych, dokonywanie rezerwacji
restauracji i posiłków, restauracje oferujące dania na wynos,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, bary.
(210) 492028
(220) 2018 10 25
(731) SIEDLIŃSKI TOMASZ RARE EVERYWHERE, Pasłęk
(540)

Nr ZT49/2018

(540)

(531) 05.05.12
(510), (511) 25 odzież, okrycia wierzchnie, odzież ze skóry,
obuwie, nakrycia głowy, czapki, piżamy, rajstopy, skarpetki,
stroje plażowe, akcesoria na szyję, szale, szaliki, chusty, woale,
poszetki, krawaty, muszki, bielizna, bielizna nocna, piżamy,
szlafroki.
492035
(220) 2018 10 25
BGC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) ENERGY INDUSTRY MIXER

(210)
(731)
(531) 23.03.05
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210) 492029
(220) 2018 10 25
(731) KARBOWSKI DANIEL SPICE4DRINK, Wejherowo
(540) Spice4Drink Polska SPORZADZONO WG
ORYGINALNEJ RECEPTURY

(531)

29.01.15, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 25.07.08, 02.01.04,
02.01.30, 20.05.25, 20.01.03, 11.03.03
(510), (511) 32 syropy do napojów, syropy do wyrobu napojów, syropy do produkcji napojów aromatyzowanych owocami, syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, syropy do napojów bezalkoholowych, koktajle bezalkoholowe.
(210) 492031
(220) 2018 10 25
(731) FUNDACJA ZANIM, Otwock
(540) STREFA MOCY

(531) 01.15.03, 29.01.12, 27.05.01, 27.01.01
(510), (511) 35 doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania firmą, doradztwo
w zakresie zarządzania kadrami, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem i zatrudniania, 41 organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie szkoleń biznesowych, organizowanie targów i wystaw, publikacje multimedialne, publikowanie elektroniczne,
publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie
tekstów.
(210) 492040
(220) 2018 10 26
(731) KASPERSKI TOMASZ, Sztum
(540) Krautzberger Polska

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w handlu.
(531) 21.03.21, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 41 szkolenia religijne, edukacja religijna, usługi
edukacyjne dotyczące rozwoju religijnego, kursy szkoleniowe dotyczące zagadnień religijnych, 45 usługi religijne, organizowanie ceremonii religijnych, organizowanie zgromadzeń
religijnych, udostępnianie informacji o religii.
(210)
(731)

492032
(220) 2018 10 25
JANIAK PIOTR MELANGE C.O., Warszawa

(210) 492041
(220) 2018 10 26
(731) TRZECIAK MONIKA, Warszawa
(540) SAME PEREŁKI
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie sprzedaży zabawek, usługi sprzedaży detalicznej
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świadczone on-line w zakresie sprzedaży torebek, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sklepów detalicznych
on-line obejmujące odzież, usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi,
usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej.
(210) 492044
(220) 2018 10 26
(731) SADOWSKI ROMAN, Grudziądz
(540) KUNTERSZTYN
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane.
492048
(220) 2018 10 26
AEDMAX.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) AEDMAX.PL
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia
do gaszenia ognia, 10 defibrylatory, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(210) 492050
(220) 2018 10 26
(731) PELCZYK ROMAN, Książ Wlkopolski
(540) pączkownia SMAK SPRZED LAT

nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia
do gaszenia ognia, 10 defibrylatory, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
492054
(220) 2018 10 26
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG NAUKOWO-TECHNICZNYCH PRO NOVUM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Blok Kontroli Trwałości
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 usługi dotyczące oprogramowania komputerowego, prace badawczo- rozwojowe z zakresu urządzeń
energetycznych, naukowe i techniczne usługi i badania
oraz badania i projektowanie w zakresie urządzeń energetycznych, usługi analiz i badań przemysłowych w dziedzinie
nauk przyrodniczych i technicznych usługi dotyczące oprogramowania komputerowego, prace badawczo-rozwojowe
z zakresu urządzeń energetycznych, naukowe i techniczne
usługi i badania oraz badania i projektowanie w zakresie
urządzeń energetycznych, usługi analiz i badań przemysłowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych usługi dotyczące oprogramowania komputerowego.
(210) 492057
(220) 2018 10 26
(731) ZACH KONRAD THINK HUB, Warszawa
(540) kawka o eCommerce
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie].
492062
(220) 2018 10 26
GPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Balice
(540) GLC
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, haki metalowe
do użytku w budownictwie, kołnierze metalowe, kominowe
trzony metalowe, metalowe kosze okienne, metalowe kratki
odpływowe, metalowe kratki wentylacyjne do budynków,
metalowe osłony karnisza, metalowe profile odwadniające,
metalowe rury drenażowe, metalowe uchwyty rynnowe,
obudowy kominków z metalu, odpowietrzniki metalowe
do okien mansardowych, okucia metalowe, osłony z metalu, skrzynki na listy metalowe, uchwyty, poręcze metalowe,
wsporniki metalowe, wywietrzniki czyli otwory wentylacyjne z metalu dla budownictwa, metalowe drzwi, bramy, okna
i osłony okienne, akcesoria metalowe do okien, drzwi i okna
metalowe, ekrany zewnętrzne słoneczne z metalu, ekrany,
siatki przeciw owadom metalowe, kratki wentylacyjne z metalu do montowania w oknach, listwy metalowe do mocowania okien, markizy metalowe, metalowe okna dachowe,
metalowe parapety okienne, okiennice metalowe, odrzwia
metalowe, profile z metalu na drzwi, rolety metalowe, żalu(210)
(731)

(531) 08.01.07, 27.05.01
(510), (511) 30 pączki, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety,
wyroby piekarnicze, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, drożdże i zaczyny.
492052
(220) 2018 10 26
AEDMAX.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) AEDMAX24.PL
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
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zje metalowe do użytku zewnętrznego, metalowe materiały
i elementy budowlane i konstrukcyjne, rury, rurki i przewody
giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe, metalowe kratki ściekowe podłogowe, rury i rurki ze stali, artykuły metalowe do użytku w budownictwie, blacha do pokrycia
dachu z metalu, boazeria metalowa, dachowe rynny metalowe, pokrycia dachowe metalowe, dachówki metalowe,
drobne wyroby żelazne do budynków, fasady metalowe, fasety metalowe, filary metalowe, kominy stalowe, kratki wentylacyjne z metalu, metalowe materiały do krycia nawierzchni, metalowe, modułowe elementy budowlane, metalowe
okładziny elewacyjne, metalowe rynny, okapy metalowe,
okładziny metalowe do użytku w budownictwie, metalowe
osłony do rur, 19 niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony
okienne, drzwi niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, elementy szklane do okien, fasady okien niemetalowe, szkło izolacyjne jako materiał budowlany, niemetalowe
klapy, niemetalowe ościeżnice do okien, niemetalowe okna
świetlikowe do budynków, niemetalowe termorolety z listewek, stosowane na zewnątrz, niemetalowe żaluzje zewnętrzne, okiennice niemetalowe, niemetalowe okładziny
na okna, niemetalowe rolety zewnętrzne do okien, szkło
budowlane, niemetalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, rury sztywne i zawory do nich, niemetalowe,
niemetalowe arkusze okładzinowe, betonowe materiały budowlane, blacha z tworzyw sztucznych na dachy, boazerie,
cementowe powłoki ścienne, niemetalowe części budowlane, drewno budowlane, elementy konstrukcyjne z tworzyw
sztucznych, fasady z materiałów niemetalowych, filcowe
pokrycia dachowe, kratownice niemetalowe, licowa zaprawa murarska, niemetalowe listwy budowlane, niemetalowe
listwy dekoracyjne, listwy podłogowe, niemetalowe, listwy
przypodłogowe niemetalowe, materiały do pokrywania dachu, niemetalowe materiały okładzinowe, niemetalowe elementy łączące do rynien, niemetalowe klapki wentylatorów
do budynków, niemetalowe kratki wentylacyjne do budynków, niemetalowe okładziny do użytku w budownictwie,
niemetalowe okiennice zewnętrzne, okładziny niemetalowe
do fasad, niemetalowe osłony do złącz kompensacyjnych,
osłony otworów wentylacyjnych, niemetalowe, orynnowanie niemetalowe do rozpraszania deszczówki, orynnowanie
niemetalowe do rozpraszania ścieków, orynnowanie niemetalowe do zbierania deszczówki, orynnowanie niemetalowe
do zbierania ścieków, parapety okienne, niemetalowe, papa
dachowa, płytki ceramiczne, płytki z tworzyw sztucznych,
profile niemetalowe do budownictwa, rynny dachowe niemetalowe, siding winylowy jako materiał budowlany, ścianki
boczne, niemetalowe, ściany osłonowe z materiałów niemetalowych, uchwyty osłon uszczelniających, niemetalowe,
wsporniki do rynien, niemetalowe, rynny niemetalowe.
(210) 492063
(220) 2018 10 26
(731) MALACA DAGMARA FOR.REST, Bochnia
(540) for rest

(531) 05.01.01, 27.05.01
(510), (511) 21 wyroby szklane malowane, statuetki, figurki,
tabliczki i (dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak
porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, ceramiczna, porcelanowa, szklana zastawa stołowa, donice ceramiczne, deski drewniane do krojenia do użytku kuchennego,
ścierki, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego,
35 usługi prowadzenia sklepu stacjonarnego i internetowe-
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go w zakresie: sprzętów gospodarstwa domowego, wyposażenia wnętrz, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki,
długopisy, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, papiery
pakowe, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, t-shirty, wizytowniki, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo.
492068
(220) 2018 10 26
PARAMOUNT PICTURES CORPORATION,
Los Angeles, US
(540) Paramount
(210)
(731)

(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 nadawanie programów i usługi telekomunikacyjne, usługi transmisji drogą satelitarną i kablową, usługi
telefonii bezprzewodowej, umożliwianie transmisji dzwonków telefonicznych, muzyki, plików MP3, grafiki, gier, obrazów
wideo i informacji do pobrania, na bezprzewodowe mobilne
urządzenia komunikacyjne, zapewnianie bezprzewodowej
transmisji w celu wysyłania i pobierania dzwonków telefonicznych, głosu, muzyki, utworów MP3, grafiki, gier, obrazów
wideo, informacji i wiadomości za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych do urządzeń komunikacji bezprzewodowej, świadczenie usług komunikacyjnych w celu
głosowania i oddawania głosów za pomocą bezprzewodowego mobilnego urządzenia komunikacyjnego, wysyłanie
i odbiór wiadomości głosowych i tekstowych pomiędzy bezprzewodowymi, przenośnymi urządzeniami komunikacyjnymi, świadczenie usług komunikacyjnych z zakresu głosowania online za pośrednictwem Internetu lub bezprzewodowego urządzenia komunikacyjnego, transmitowanie nagrań
dźwiękowych i audiowizualnych w postaci strumieniowej
przez Internet, udostępnianie treści strumieniowych do pobrania w postaci dzieł audiowizualnych, filmów kinowych,
zwiastunów filmowych, programów telewizyjnych, muzyki
i gier, za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej i sieci
łącznościowych, usługi online, mianowicie transmisja strumieniowa cyfrowego audio i wideo w dziedzinie rozrywki filmowej, wypożyczanie urządzeń do transmisji i odbioru filmów kinematograficznych, dźwięku lub wideo, usługi łączności, usługi transmisyjne, bezprzewodowa transmisja i nadawanie programów telewizyjnych, transmisja i dystrybucja
programów telewizyjnych drogą kablową, satelitarną oraz
bezpośrednio do domu (DTH), telewizja kablowa, wideotelewizja abonencka oraz nadawanie i transmisja programów radiowych, łączność w ramach sieci komputerowej, transmisja
i odbiór danych i informacji, transmisja satelitarna, łączność
w ramach sieci komputerowej, poczta elektroniczna, usługi
związane z telegazetą, usługi transmisji programów telewizyjnych za opłatą (tzw. pay per view), usługi transmisji wideo
na żądanie, umożliwianie dostępu do blogów, czatroomów,
tablic ogłoszeń lub usług w zakresie dyskusji, wypożyczanie,
leasing lub wynajem aparatów, urządzeń, instalacji do nadawania lub łączności lub elementów konstrukcyjnych do wykorzystania przy świadczeniu wszystkich wyżej wymienionych usług, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne,
dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług, 41 rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi rozrywkowe, mianowicie produkcja, dystrybucja i wyświetlanie filmów i programów telewizyjnych, usługi rozrywkowe online, mianowicie udostępnianie stron internetowych w dziedzinie rozrywki
filmowej, dystrybucja online mediów cyfrowych, mianowicie
filmy i muzyka do pobrania, świadczenie usług w zakresie roz-
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rywki radiowej i telewizyjnej, usługi rozrywkowe dotyczące
filmu, muzyki, sportu, wideo i teatru, produkcja, przygotowywanie, prezentowanie, dystrybucja, wystawianie, syndykacja,
publikowanie w sieci i wypożyczanie programów telewizyjnych i radiowych oraz filmów pełnometrażowych i filmów,
filmów animowanych oraz nagrań dźwiękowych i wideo,
produkcja, przygotowywanie, prezentacja, dystrybucja, wyświetlanie, syndykacja, publikowanie w sieci i wynajem programów telewizyjnych i radiowych oraz filmów pełnometrażowych i filmów, filmów animowanych oraz nagrań dźwiękowych i wideo za pośrednictwem mediów interaktywnych,
w tym Internetu, produkcja programów i pokazów rozrywkowych na żywo, produkcja telewizyjnych programów rozrywkowych i pokazów, produkcja seriali telewizyjnych, realizacja
telewizyjna, produkcja i dystrybucja nagranych płyt DVD oraz
nagranych płyt audio i cyfrowych nośników pamięci
nie na płycie, produkcja, dystrybucja i prezentowanie materiałów w formie filmów lub taśm audio, materiałów wizualnych i audiowizualnych, produkcja, dystrybucja i prezentacja
płyt wideo, płyt laserowych, nagrań, usługi rozrywkowe w zakresie obrazów animowanych i telewizji, publikowanie książek, czasopism, magazynów, periodyków, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], publikacja online
elektronicznych książek, czasopism, periodyków magazynów,
publikacja tekstów w formie elektronicznej, organizacja, produkcja prezentacja imprez w celach kulturalnych lub rozrywkowych, organizacja, produkcja prezentacja imprez w celach
kulturalnych lub rozrywkowych za pośrednictwem mediów
interaktywnych, organizacja, produkcja i prezentacja zawodów, konkursów, gier, quizów, dni zabawy, wystaw, imprez
sportowych, pokazów, przedstawień dawanych przez podróżującą grupę osób, inscenizacji, wystąpień teatralnych, koncertów, wystąpień na żywo i imprez z udziałem publiczności,
usługi parków tematycznych i parków rozrywki, rozrywka,
usługi w zakresie jazd rekreacyjnych i wypoczynkowych, usługi parków rozrywki z motywami filmowymi, usługi parku rozrywki z motywami produkcji telewizyjnych lub radiowych,
organizowanie parków rozrywki i parków tematycznych, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zakładaniem, obsługą, administracją, zarządzaniem i prowadzeniem parków rozrywki i parków tematycznych, usługi wynajmu automatów
do gier, usługi artystów estradowych, kabarety, usługi klubów
nocnych, dyskotek, sal widowiskowych, sal koncertowych, sal
tanecznych, sal balowych, cyrki, usługi świadczone przez kluby rozrywkowe, usługi rozrywkowe na żywo, zapewnianie
rozrywki na żywo, realizacja programów rozrywkowych
na żywo, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących
występy tancerzy, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy piosenkarzy, udostępnianie rozrywki
w postaci przedstawień muzycznych na żywo, udostępnianie
obiektów i sprzętu do tańca, prezentacja pokazów tanecznych, szkolenie artystów, udostępnianie obiektów i sprzętu
sportowego, udostępnianie obiektów, usług i udogodnień
rekreacyjnych, obsługa ośrodków rekreacyjnych, udostępnianie obiektów, usług i udogodnień dla pływaków, usługi kręgielni, udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w golfa, udostępnianie kortów tenisowych, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], udostępnianie obiektów i sprzętu
do kasyn i do gier hazardowych, rezerwowanie miejsc na pokazy, organizacja kwizów, gier i zawodów, organizowanie
konkursów piękności, organizowanie zawodów sportowych,
usługi w zakresie komponowania muzyki, organizowanie balów, organizacja widowisk, świadczenie usług w zakresie karaoke, wynajmowanie obiektów i sprzętu sportowego, usługi
informacyjne online dotyczące usług z zakresu gier elektronicznych, oferowanie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w internecie, usługi informacyjne online dotyczące rozrywki,
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sportu i imprez kulturalnych, świadczone online z komputerowej bazy danych lub udostępniane poprzez inne środki
przekazu, usługi gier elektronicznych świadczone z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu lub telefonów komórkowych, organizowanie, produkcja i prezentacja
spektakli, konkursów, zawodów, gier, koncertów i imprez,
usługi serwisów informacyjnych do transmisji przez internet
lub z wykorzystaniem telefonów komórkowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, obsługa salonów gier [sale],
udzielanie informacji na temat usług rozrywkowych na rzecz
wielu użytkowników poprzez światową sieć, internet, inne
bazy danych online lub za pośrednictwem telefonów komórkowych, produkcja pokazów tańca, widowisk muzycznych
i ceremonii przyznawania nagród, programy komediowe, teleturnieje i imprezy sportowe odbywające się w obecności
widzów przekazywane na żywo lub nagrywane w celu
ich późniejszego wyemitowania, koncerty muzyczne
na żywo, wiadomości telewizyjne, organizowanie konkursów
talentów oraz ceremonii wręczania nagród muzycznych i telewizyjnych, organizowanie i prezentowanie pokazów rozrywkowych dotyczących stylu i mody, udzielanie informacji
z dziedziny rozrywki za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub telefonów komórkowych, udostępnianie systemu głosowania online przez Internet lub bezprzewodowe
urządzenia komunikacyjne w celach rozrywkowych, serwisy
informacyjne i serwisy aktualności, udzielanie informacji
z dziedziny rozrywki jednej osobie lub większej ilości osób
przez internet w jednym miejscu z wykorzystaniem kawiarni,
barów, bufetów, bistro, restauracji lub kafejek, kafeterii, udostępnianie bezprzewodowe treści rozrywkowych do pobrania w postaci prac audiowizualnych, filmów, zwiastunów,
programów telewizyjnych, muzyki i gier za pośrednictwem
światowej sieci komputerowej i sieci komunikacyjnych, udzielanie informacji z dziedziny rozrywki, filmów, gier i muzyki
za pośrednictwem sieci komputerowych i globalnych sieci
komunikacyjnych lub telefonów komórkowych, udostępnianie gier online, w tym gier interaktywnych, usługi studiów filmowych i telewizyjnych, wynajem dekoracji i sprzętu filmowego i telewizyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu kinematograficznego lub teatralnego, wypożyczanie aparatury
do modyfikacji, montażu lub kopiowania filmów kinematograficznych, dźwięku lub wideo, usługi w zakresie nagrywania, modyfikacji i montażu dla potrzeb filmu, oprawy dźwiękowej i wideo, udostępnianie gier do grania online, na urządzeniach bezprzewodowych, w tym na telefonach komórkowych, na komputerach lub konsolach do gier, usługi rozrywkowe w postaci produkcji i dystrybucji animowanych efektów
wizualnych i grafiki komputerowej dla filmów kinowych i telewizji, programy telewizyjne prezentujące muzykę, organizacja
gier interaktywnych, produkcja programów z konkursami
SMS-owymi, programy telewizyjne, usługi konsultacyjne, informacyjne i doradcze dotyczące wyżej wymienionych usług.
492071
(220) 2018 10 26
PARAMOUNT PICTURES CORPORATION,
Los Angeles, US
(540) Paramount

(210)
(731)
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(531) 01.01.01, 06.01.02, 26.01.01, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 nadawanie programów i usługi telekomunikacyjne, usługi transmisji drogą satelitarną i kablową, usługi
telefonii bezprzewodowej, umożliwianie transmisji dzwonków telefonicznych, muzyki, plików MP3, grafiki, gier, obrazów wideo i informacji do pobrania, na bezprzewodowe
mobilne urządzenia komunikacyjne, zapewnianie bezprzewodowej transmisji w celu wysyłania i pobierania dzwonków telefonicznych, głosu, muzyki, utworów MP3, grafiki,
gier, obrazów wideo, informacji i wiadomości za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych do urządzeń komunikacji bezprzewodowej, świadczenie usług komunikacyjnych w celu głosowania i oddawania głosów za pomocą
bezprzewodowego mobilnego urządzenia komunikacyjnego, wysyłanie i odbiór wiadomości głosowych i tekstowych
pomiędzy bezprzewodowymi, przenośnymi urządzeniami
komunikacyjnymi, świadczenie usług komunikacyjnych
z zakresu głosowania online za pośrednictwem Internetu
lub bezprzewodowego urządzenia komunikacyjnego,
transmitowanie nagrań dźwiękowych i audiowizualnych
w postaci strumieniowej przez Internet, udostępnianie treści strumieniowych do pobrania w postaci dzieł audiowizualnych, filmów kinowych, zwiastunów filmowych, programów telewizyjnych, muzyki i gier, za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej i sieci łącznościowych, usługi
online, mianowicie transmisja strumieniowa cyfrowego audio i wideo w dziedzinie rozrywki filmowej, wypożyczanie
urządzeń do transmisji i odbioru filmów kinematograficznych, dźwięku lub wideo, usługi łączności, usługi transmisyjne, bezprzewodowa transmisja i nadawanie programów telewizyjnych, transmisja i dystrybucja programów telewizyjnych drogą kablową, satelitarną oraz bezpośrednio
do domu (DTH), telewizja kablowa, wideotelewizja abonencka oraz nadawanie i transmisja programów radiowych,
łączność w ramach sieci komputerowej, transmisja i odbiór
danych i informacji, transmisja satelitarna, łączność w ramach sieci komputerowej, poczta elektroniczna, usługi
związane z telegazetą, usługi transmisji programów telewizyjnych za opłatą (tzw. pay per view), usługi transmisji wideo
na żądanie, umożliwianie dostępu do blogów, czatroomów,
tablic ogłoszeń lub usług w zakresie dyskusji, wypożyczanie,
leasing lub wynajem aparatów, urządzeń, instalacji do nadawania lub łączności lub elementów konstrukcyjnych do wykorzystania przy świadczeniu wszystkich wyżej wymienionych usług, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne,
dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług, 41 rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi rozrywkowe,
mianowicie produkcja, dystrybucja i wyświetlanie filmów
i programów telewizyjnych, usługi rozrywkowe online, mianowicie udostępnianie stron internetowych w dziedzinie
rozrywki filmowej, dystrybucja online mediów cyfrowych,
mianowicie filmy i muzyka do pobrania, świadczenie usług
w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej, usługi rozrywkowe dotyczące filmu, muzyki, sportu, wideo i teatru, produkcja, przygotowywanie, prezentowanie, dystrybucja, wystawianie, syndykacja, publikowanie w sieci i wypożyczanie
programów telewizyjnych i radiowych oraz filmów pełnometrażowych i filmów, filmów animowanych oraz nagrań
dźwiękowych i wideo, produkcja, przygotowywanie, prezentacja, dystrybucja, wyświetlanie, syndykacja, publikowanie w sieci i wynajem programów telewizyjnych i radiowych
oraz filmów pełnometrażowych i filmów, filmów animowanych oraz nagrań dźwiękowych i wideo za pośrednictwem
mediów interaktywnych, w tym Internetu, produkcja programów i pokazów rozywkowych na żywo, produkcja telewizyjnych programów rozrywkowych i pokazów, produkcja
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seriali telewizyjnych, realizacja telewizyjna, produkcja i dystrybucja nagranych płyt DVD oraz nagranych płyt audio
i cyfrowych nośników pamięci nie na płycie, produkcja, dystrybucja i prezentowanie materiałów w formie filmów lub
taśm audio, materiałów wizualnych i audiowizualnych, produkcja, dystrybucja i prezentacja płyt wideo, płyt laserowych, nagrań, usługi rozrywkowe w zakresie obrazów animowanych i telewizji, publikowanie książek, czasopism, magazynów, periodyków, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], publikacja online elektronicznych
książek, czasopism, periodyków i magazynów, publikacja
tekstów w formie elektronicznej, organizacja, produkcja
i prezentacja imprez w celach kulturalnych lub rozrywkowych, organizacja, produkcja i prezentacja imprez w celach
kulturalnych lub rozrywkowych za pośrednictwem mediów
interaktywnych, organizacja, produkcja i prezentacja zawodów, konkursów, gier, quizów, dni zabawy, wystaw, imprez
sportowych, pokazów, przedstawień dawanych przez podróżującą grupę osób, inscenizacji, wystąpień teatralnych,
koncertów, wystąpień na żywo i imprez z udziałem publiczności, usługi parków tematycznych i parków rozrywki, rozrywka, usługi w zakresie jazd rekreacyjnych i wypoczynkowych, usługi parków rozrywki z motywami filmowymi, usługi parku rozrywki z motywami produkcji telewizyjnych lub
radiowych, organizowanie parków rozrywki i parków tematycznych, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zakładaniem, obsługą, administracją, zarządzaniem i prowadzeniem parków rozrywki i parków tematycznych, usługi wynajmu automatów do gier, usługi artystów estradowych,
kabarety, usługi klubów nocnych, dyskotek, sal widowiskowych, sal koncertowych, sal tanecznych, sal balowych, cyrki,
usługi świadczone przez kluby rozrywkowe, usługi rozrywkowe na żywo, zapewnianie rozrywki na żywo, realizacja
programów rozrywkowych na żywo, produkcja pokazów
rozrywkowych obejmujących występy tancerzy, produkcja
pokazów rozrywkowych obejmujących występy piosenkarzy, udostępnianie rozrywki w postaci przedstawień muzycznych na żywo, udostępnianie obiektów i sprzętu
do tańca, prezentacja pokazów tanecznych, szkolenie artystów, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów, usług i udogodnień rekreacyjnych,
obsługa ośrodków rekreacyjnych, udostępnianie obiektów,
usług i udogodnień dla pływaków, usługi kręgielni, udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w golfa, udostępnianie
kortów tenisowych, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], udostępnianie obiektów i sprzętu do kasyn
i do gier hazardowych, rezerwowanie miejsc na pokazy, organizacja kwizów, gier i zawodów, organizowanie konkursów piękności, organizowanie zawodów sportowych, usługi
w zakresie komponowania muzyki, organizowanie balów,
organizacja widowisk, świadczenie usług w zakresie karaoke, wynajmowanie obiektów i sprzętu sportowego, usługi
informacyjne online dotyczące usług z zakresu gier elektronicznych, oferowanie muzyki cyfrowej [nie do pobrania]
w Internecie, usługi informacyjne online dotyczące rozrywki, sportu i imprez kulturalnych, świadczone online z komputerowej bazy danych lub udostępniane poprzez inne
środki przekazu, usługi gier elektronicznych świadczone
z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu lub telefonów komórkowych, organizowanie, produkcja i prezentacja spektakli, konkursów, zawodów, gier, koncertów i imprez, usługi serwisów informacyjnych do transmisji przez internet lub z wykorzystaniem telefonów komórkowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, obsługa
salonów gier [sale], Udzielanie informacji na temat usług
rozrywkowych na rzecz wielu użytkowników poprzez światową sieć, internet, inne bazy danych online lub za pośred-
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nictwem telefonów komórkowych, produkcja pokazów tańca, widowisk muzycznych i ceremonii przyznawania nagród,
programy komediowe, teleturnieje i imprezy sportowe odbywające się w obecności widzów przekazywane na żywo
lub nagrywane w celu ich późniejszego wyemitowania,
koncerty muzyczne na żywo, wiadomości telewizyjne, organizowanie konkursów talentów oraz ceremonii wręczania
nagród muzycznych i telewizyjnych, organizowanie i prezentowanie pokazów rozrywkowych dotyczących stylu
i mody, udzielanie informacji z dziedziny rozrywki za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub telefonów
komórkowych, udostępnianie systemu głosowania online
przez Internet lub bezprzewodowe urządzenia komunikacyjne w celach rozrywkowych, serwisy informacyjne i serwisy aktualności, udzielanie informacji z dziedziny rozrywki
jednej osobie lub większej ilości osób przez internet w jednym miejscu z wykorzystaniem kawiarni, barów, bufetów,
bistro, restauracji lub kafejek, kafeterii, udostępnianie bezprzewodowe treści rozrywkowych do pobrania w postaci
prac audiowizualnych, filmów, zwiastunów, programów telewizyjnych, muzyki i gier za pośrednictwem światowej sieci
komputerowej i sieci komunikacyjnych, udzielanie informacji z dziedziny rozrywki, filmów, gier i muzyki za pośrednictwem sieci komputerowych i globalnych sieci komunikacyjnych lub telefonów komórkowych, udostępnianie gier online, w tym gier interaktywnych, usługi studiów filmowych
i telewizyjnych, wynajem dekoracji i sprzętu filmowego i telewizyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu kinematograficznego lub teatralnego, wypożyczanie aparatury
do modyfikacji, montażu lub kopiowania filmów kinematograficznych, dźwięku lub wideo, usługi w zakresie nagrywania, modyfikacji i montażu dla potrzeb filmu, oprawy dźwiękowej i wideo, udostępnianie gier do grania online, na urządzeniach bezprzewodowych, w tym na telefonach komórkowych, na komputerach lub konsolach do gier, usługi rozrywkowe w postaci produkcji i dystrybucji animowanych
efektów wizualnych i grafiki komputerowej dla filmów kinowych i telewizji, programy telewizyjne prezentujące muzykę, organizacja gier interaktywnych, produkcja programów
z konkursami SMS-owymi, programy telewizyjne, usługi
konsultacyjne, informacyjne i doradcze dotyczące wyżej
wymienionych usług.
(210) 492073
(220) 2018 10 26
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540)

(210) 492089
(220) 2018 10 26
(731) WILK ELEKTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA, Łaziska Górne
(540) goodram

(531) 27.05.01, 26.04.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy i oprogramowanie komputerowe,
w tym programy w formie nagranej, zapisanej na nośnikach danych, zwłaszcza w pamięciach komputerowych,
bądź przeznaczonej do pobrania, a w szczególności gry
komputerowe, oprogramowanie do szyfrowania, oprogramowanie antywirusowe, aplikacje komputerowe, firmware (oprogramowanie wbudowane w urządzenie) oraz
oprogramowanie układowe i sprzętowe pamięci komputerowych, w szczególności dysków i pamięci SSD, DRAM,
FLASH, sprzęt peryferyjny do komputerów, drukarki, pamięci dyskowe, pamięci elektroniczne i nośniki danych,
w tym pamięci komputerowe, moduły i karty pamięciowe,
pamięci zewnętrzne USB, karty pamięci typu flash, nagrywalne płyty lub dyski, cyfrowe i elektroniczne urządzenia
do noszenia na ciele lub w ubraniach, zwłaszcza w postaci smartwatchów, baterie, dodatkowe baterie i baterie
akumulatorowe do ładowania urządzeń elektronicznych,
tablety, głośniki i głośniki bezprzewodowe, słuchawki, klawiatury, kamery i kamery internetowe, monitory, w tym
monitory ciekłokrystaliczne LCD oraz monitory LED, komputery, w tym komputery przenośne i osobiste, komputery
stosowane w przemyśle jako części maszyn, myszki komputerowe i podkładki pod myszki komputerowe, aparaty
fotograficzne, kasy sklepowe i fiskalne, torby do noszenia
komputerów, tabletów i sprzętu elektronicznego, kalkulatory, telefony i telefony komórkowe, odtwarzacze płyt
i nośników z zawartością audiowizualną, w tym do komputerów, ramki cyfrowe do zdjęć, kompasy, przyrządy do pomiaru odległości, elektroniczne tłumacze kieszonkowe,
urządzenia nawigacyjne GPS, modemy, przenośne odtwarzacze multimedialne, wideofony, urządzenia do łączności
bezprzewodowej.
492093
(220) 2018 10 26
MIX MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) MIX MEBLE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble, meble biurowe.

(531) 02.09.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi, 44 usługi medyczne.
(210) 492075
(220) 2018 10 26
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) OSSMIQ
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi, mianowicie środki przeciwgrzybiczne.
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(210) 492106
(220) 2018 10 27
(731) ZWOLIŃSKI GRZEGORZ AG CONSULT, Piaseczno
(540) AG CONSULT www.agc.com.pl
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(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.05, 26.01.03, 29.01.12, 26.11.07
(510), (511) 9 automatyczne kasy fiskalne, terminale kodów
kreskowych, dekodery kodów kreskowych, czytniki kodów
kreskowych, skanery kodów kreskowych, czytniki RFID wykorzystujące technologię identyfikacji radiowej, znaczniki
RFID wykorzystujące technologię identyfikacji radiowej,
czytniki etykiet, dekoderów, drukarki kodów kreskowych,
kodery, drukarki laserowe, drukarki atramentowe, cyfrowe
drukarki kolorowe, drukarki termiczne, czytniki optyczne
kodów, routery bezprzewodowe, bezprzewodowe routery USB, terminale komunikacji bezprzewodowej, urządzenia do łączności bezprzewodowej, nadajniki i odbiorniki
bezprzewodowe, systemy dwukierunkowej łączności
bezprzewodowej, bezprzewodowe urządzenia do sieci
lokalnych, urządzenia do bezprzewodowej transmisji danych, bezprzewodowe urządzenia do transmisji na wysokich częstotliwościach, elektroniczne kasy rejestrujące,
drukarki kart plastikowych, drukarki przenośne, drukarki
mobilne, drukarki przemysłowe, aplikatory do naklejania
etykiet, drukarki etykiet, oprogramowanie, oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie telekomunikacyjne, 35 sprzedaż detaliczna lub
hurtowa automatycznych kas fiskalnych, terminali kodów
kreskowych, dekoderów kodów kreskowych, czytników
kodów kreskowych, skanerów kodów kreskowych czytników RFID wykorzystujących technologię identyfikacji
radiowej, znaczników RFID wykorzystujących technologię
identyfikacji radiowej, czytników etykiet, dekoderów, drukarek kodów kreskowych, koderów, drukarek laserowych,
drukarek atramentowych, cyfrowych drukarek kolorowych,
drukarek termicznych, czytników optycznych kodów, routerów bezprzewodowych, bezprzewodowych routerów
USB, terminali komunikacji bezprzewodowej, urządzeń
do łączności bezprzewodowej, nadajników i odbiorników
bezprzewodowych, systemów dwukierunkowej łączności
bezprzewodowej, bezprzewodowych urządzeń do sieci lokalnych, urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych,
bezprzewodowych urządzeń do transmisji na wysokich
częstotliwościach, elektronicznych kas rejestrujących, drukarek kart plastikowych, drukarek przenośnych, drukarek
mobilnych, drukarek przemysłowych, aplikatorów do naklejania etykiet, drukarek etykiet, oprogramowania, oprogramowania sprzętowego, oprogramowania komputerowego,
42 rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania
komputerowego i sprzętowego, dostarczanie informacji
związanych z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu
i oprogramowania komputerowego i sprzętowego, usługi
konsultacyjne związane z oprogramowaniem komputerowym i sprzętowym, powielanie oprogramowania komputerowego, instalacja, konfiguracja i aktualizacja oprogramowania sprzętowego, tworzenie oprogramowania
komputerowego i sprzętowego, projektowanie oprogramowania komputerowego i sprzętowego.
(210) 492110
(220) 2018 10 09
(731) LECH LIDIA, Poznań
(540) Lili
(510), (511) 11 lampy oświetleniowe, lampy wiszące, lampy
do dekoracji świątecznych, stojące lampy, lampy elektryczne
do oświetlania wnętrz, 20 dekoracje wiszące, ozdoby, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów jak drewno, wosk, gips lub tworzyw sztucznych, zawartych w tej klasie.

Nr ZT49/2018

492138
(220) 2018 10 29
SZERMER JOANNA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA,
Zielonki
(540) SALON OPTYCZNY OPTIFORMA

(210)
(731)

(531) 26.01.06, 26.11.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(210) 492141
(220) 2018 10 29
(731) WOSANA SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów
(540) OWOCEA
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów.
492148
(220) 2018 10 29
AGROCHEM PUŁAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Człuchów
(540) DOBROCaN

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy, fosforany (nawozy), mikroelementy
(preparaty) dla roślin, nawozy dla rolnictwa, 35 publikowanie tekstów reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych,
handlowych, przygotowywanie reklam w tym papierowych,
radiowych, telewizyjnych, prezentowanie produktów w mediach, za pośrednictwem sieci komputerowych, internetowych, on-line, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
promocyjnych, promocja sprzedaży nawozów, preparatów,
środków chemicznych i agrochemicznych dla osób trzecich,
organizacja wystaw, targów w celach handlowych lub reklamowych, komunikacja marketingowa z wykorzystaniem
mediów społecznościowych, 44 usługi doradcze z dziedziny
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
492149
(220) 2018 10 29
AGROCHEM PUŁAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Człuchów
(540) DOBROFOS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy, fosforany (nawozy), mikroelementy
(preparaty) dla roślin, nawozy dla rolnictwa, 35 publikowanie tekstów reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych,
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handlowych, przygotowywanie reklam w tym papierowych,
radiowych, telewizyjnych, prezentowanie produktów w mediach, za pośrednictwem sieci komputerowych, internetowych, on-line, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
promocyjnych, promocja sprzedaży nawozów, preparatów,
środków chemicznych i agrochemicznych dla osób trzecich,
organizacja wystaw, targów w celach handlowych lub reklamowych, komunikacja marketingowa z wykorzystaniem
mediów społecznościowych, 44 usługi doradcze z dziedziny
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
(210) 492153
(220) 2018 10 29
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) TREXIMIL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do użytku medycznego, suplementy
diety dla ludzi.
492157
(220) 2018 10 29
BEELEMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dziekanowice
(540) Beelemon NATURALNA Lmoniada
(210)
(731)

(531) 05.07.12, 08.07.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 lemoniada, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, napoje
bezalkoholowe na bazie miodu, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje gazowane, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje orzeźwiające, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, soki, syrop do lemoniady, syropy
do napojów.
(210) 492158
(220) 2018 10 29
(731) OLESIAK MAGDALENA, Głogów
(540) PIYOFIT BY MAGGIE BESTRONG BEWELL BEYOU
(510), (511) 41 prowadzenie zajęć fitness, sport i fitness,
treningi zdrowotne i treningi fitness, usługi szkoleniowe
związane ze sprawnością fizyczną [fitness], usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi klubów
zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, szkolenie sportowe, edukacja sportowa, usługi
edukacyjne dotyczące sportu, usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, usługi trenerskie w zakresie zajęć
sportowych, nauka pilatesu, usługi edukacyjne związane
z jogą.
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492161
(220) 2018 10 29
MAXIE HILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) MaxieDISC
(510), (511) 35 konsultacje dotyczące zarządzania korporacyjnego, konsultacje w zakresie zatrudnienia, konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych, konsultacje w zakresie rekrutacji
personelu, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, konsultacje
dotyczące przygotowywania statystyk biznesowych, konsultacje w zakresie oceny rynku, doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, usługi reklamowe
i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, dostarczanie
przewodników reklamowych do przeszukiwania konsultowanych online, usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania
sponsorów, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, konsultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej, usługi
konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi
konsultacyjne w zakresie marketingu bezpośredniego, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reklamy,
konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych
na rzecz firm, porady w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące marketingu dla kampanii pozyskiwania funduszy,
usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące promocji kampanii pozyskiwania funduszy, konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, usługi administracyjne w zakresie kierowania pacjentów
na konsultacje, usługi konsultacyjne w zakresie nabywania
towarów i usług, usługi administracyjne w zakresie kierowania
klientów na konsultacje z prawnikiem, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie nabywania towarów dla osób trzecich,
konsultacje w zakresie sprawozdań rynkowych, biznesowe
usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, pomoc, usługi doradcze
i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, organizowanie
prezentacji osób w celach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo w zakresie marketingu biznesowego,
doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego,
outsourcing, usługi biur biznesowych, zarządzanie procesami
biznesowymi, usługi inspekcji i unowocześniania procesów
biznesowych, 36 usługi konsultingu finansowego, usługi konsultacyjne dotyczące finansów korporacyjnych, usługi konsultacyjne w zakresie inwestycji, informacja finansowa, usługi
doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, usługi konsultingowe dotyczące udzielania pożyczek, usługi konsultacyjne
i doradcze w zakresie bankowości inwestycyjnej.
(210)
(731)

492163
(220) 2018 10 29
UZDROWISKO POŁCZYN GRUPA PGU SPÓŁKA
AKCYJNA, Połczyn-Zdrój
(540) terra zdrój
(210)
(731)
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(531) 05.03.13, 05.03.15, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 borowinowy płyn do kąpieli, płyn do higieny
intymnej, płyn micelarny, borowinowy krem do rąk, borowinowy krem do stóp, borowinowy krem do twarzy, peeling
enzymatyczny, borowinowy szampon do włosów, mydło
naturalne z połczyńską borowiną, mydło solankowe peelingujące, sól do kąpieli z połczyńską borowiną, sól do kąpieli
z połczyńską solanką, borowinowy olejek do ciała i masażu,
borowinowa maseczka do twarzy, musująca kula do kąpieli
malina z cytryną, musująca kula do kąpieli magnolia, mleko
do kąpieli, 35 sprzedaż kosmetyków.
492167
(220) 2018 10 29
RED ROCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) UrboGym
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w stacjonarnych punktach sprzedaży oraz za pośrednictwem sieci Internet w związku z artykułami i sprzętem sportowym, takimi
jak: bieżnie elektryczne, rowerki, orbitreki, sztangi, trenażery,
atlasy do ćwiczeń.
(210)
(731)

492174
(220) 2018 10 29
DMS BARRELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) THE ORIGINAL OLD BARREY WHITE OAK BARRELS
PREMIUM QUALITY WHISKY BLENDED AGED 3 YEARS
(210)
(731)
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492239
(220) 2018 10 31
HBO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SZTYWNIUTKO
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210)
(731)

(210) 492302
(220) 2018 11 05
(731) Diamond Quest Limited, Road Town, VG
(540) QEEN
(510), (511) 9 baterie do elektronicznych papierosów, baterie do urządzeń elektronicznych używanych do ogrzewania
tytoniu, ładowarki do urządzeń elektronicznych używanych
do ogrzewania tytoniu, ładowarki USB do urządzeń elektronicznych używanych do ogrzewania tytoniu, ładowarki
samochodowe do elektronicznych papierosów, ładowarki
samochodowe do urządzeń używanych do ogrzewania tytoniu, ładowarki do elektronicznych papierosów, 34 tytoń,
zapałki, papierosy, papierośnice, filtry papierosowe, artykuły
dla palaczy, cygarniczki, bibułka papierosowa, filtry do papierosów, ustniki do cygarniczek, fajki tytoniowe, cygaretki,
cygara, popielniczki dla palaczy, zapalniczki dla palaczy.
(210) 492303
(220) 2018 11 05
(731) KULIŚ TOMASZ EXPERYMENTARIUM, Łódź
(540) EXP EXPERYMENTARIUM

(531) 15.01.17, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie zabawek, pamiątek, zestawów edukacyjnych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami,
pamiątkami, zestawami edukacyjnymi, organizacja wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, 41 kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, planowanie przyjęć [rozrywka], prowadzenie
wycieczek z przewodnikiem, usługi klubowe [rozrywka lub
nauczanie], usługi muzeów [wystawy], usługi parków rozrywki, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie oświaty [nauczanie].
492305
(220) 2018 11 05
WINTERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duszniki Zdrój
(540) ZIELENIEC SKI ARENA
(510), (511) 12 wyciągi narciarskie, instalacje transportujące
[wyciągi narciarskie], orczyki do wyciągów orczykowych,
41 szkoły narciarskie, udostępnianie stoków narciarskich,
wypożyczanie sprzętu narciarskiego, usługi rekreacyjne dotyczące narciarstwa, usługi szkoleniowe w dziedzinie narciarstwa, udostępnianie obiektów i sprzętu narciarskiego,
zapewnianie obiektów sportowych na potrzeby narciarstwa,
udostępnianie obiektów i sprzętu do narciarstwa, 43 usługi
hotelowe, rezerwacje hotelowe, hotelowe usługi kateringowe, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, usługi restauracji hotelowych, usługi hoteli i moteli, usługi restauracyjne
świadczone przez hotele, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, pensjonaty, domy
gościnne, usługi restauracyjne, restauracje z grillem, usługi
restauracji hotelowych, restauracje dla turystów.
(210)
(731)
(531)

26.04.02, 26.04.04, 26.04.17, 26.04.22, 26.13.99, 25.07.01,
25.07.03, 27.05.01, 29.01.13, 27.07.01, 19.01.05, 05.07.02
(510), (511) 33 whisky.
(210) 492233
(220) 2018 10 31
(731) DROBNY GRZEGORZ, Sucha Beskidzka
(540) Hotel Boleslav

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 16 książki, 35 reklama, 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne.
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492310
(220) 2018 11 05
ZŁOTY LIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ZŁOTY LIN
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi hotelowe, usługi
restauracyjne.
(210)
(731)

(210)
(731)

492311
(220) 2018 11 05
INDIGO NAILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź

65

(540) Efekt Kopciuszka

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 brokat do paznokci, brokat kosmetyczny, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, lakier
do paznokci do celów kosmetycznych, lakiery nawierzchniowe do paznokci, naklejane ozdoby do paznokci.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

486055, 490130, 490131, 490132, 490590, 490592, 490593, 490594, 490636, 491274, 491522, 491645, 491648,
491891, 491894, 491895, 492148, 492149

2

490122, 490636

3

487346, 488440, 490122, 490573, 490604, 490771, 490817, 490900, 491073, 491280, 491281, 491282, 491283,
491284, 491503, 491511, 491645, 491648, 491892, 491893, 491896, 491935, 492163, 492311

4

474910, 490876, 491274, 491703

5

487346, 488440, 489467, 490130, 490131, 490132, 490427, 490430, 490573, 490575, 490590, 490608, 490771,
490817, 490900, 490937, 490941, 491618, 491633, 491647, 491649, 491651, 491892, 491893, 491896, 491925,
492073, 492075, 492153

6

489885, 491274, 492062

7

490280, 490646, 490658, 491274, 491525

8

490280

9

474897, 474935, 485973, 490009, 490122, 490630, 490759, 490760, 491045, 491979, 492048, 492052, 492089,
492106, 492138, 492302

10

474897, 488440, 489467, 489470, 490817, 492048, 492052

11

486302, 490122, 490713, 491046, 491078, 491274, 491632, 492110

12

490122, 490643, 490759, 490760, 491932, 492305

14

489842, 490009, 490122, 491979, 491988, 492013

16

474935, 488376, 489835, 490009, 490122, 490632, 490759, 490760, 491628, 491969, 492233

17

489835, 490122, 491226, 491522

18

489842, 490122, 490759, 490760, 491952, 491954

19

489885, 490636, 490669, 491537, 491945, 492062

20

489885, 490122, 490632, 491029, 491537, 491945, 492093, 492110

21

489835, 490122, 490759, 490760, 492063

24

489835, 490759, 490760

25

489842, 490122, 490347, 490632, 490644, 490759, 490760, 491073, 491526, 491618, 491620, 491633, 491954,
491969, 492002, 492028, 492032, 492239

26

490122, 490759, 490760, 492013

28

474893, 486302, 490122, 490582, 490759, 490760, 492025

29

487346, 488855, 490122, 490216, 490269, 490406, 490597, 491316, 491329, 491338, 491340, 491704, 491729,
491781, 491782, 492014, 492027

30

488855, 490122, 490227, 490269, 490347, 490406, 490597, 490820, 491038, 491193, 491197, 491201, 491208,
491209, 491332, 491333, 491334, 491336, 491337, 491700, 491995, 492014, 492027, 492050

31

490122, 490590, 491044, 491729

32

483494, 490122, 490269, 490406, 490597, 490659, 491529, 491710, 491729, 491926, 491927, 491928, 491934,
491936, 491938, 491969, 491995, 492014, 492029, 492044, 492141, 492157

33

474908, 474917, 489574, 489575, 490227, 490406, 491926, 491927, 491928, 492174

34

492302
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1

2

35

474893, 474962, 484268, 484277, 485973, 488009, 488376, 488440, 488819, 489034, 489196, 489210, 489835,
489885, 490009, 490070, 490122, 490227, 490250, 490347, 490394, 490396, 490399, 490403, 490406, 490582,
490643, 490669, 490759, 490760, 490876, 491029, 491040, 491044, 491065, 491073, 491274, 491316, 491329,
491332, 491333, 491334, 491336, 491337, 491338, 491340, 491512, 491628, 491650, 491700, 491729, 491796,
491932, 491942, 491944, 491945, 491969, 492013, 492014, 492027, 492035, 492040, 492041, 492063, 492106,
492148, 492149, 492161, 492163, 492167, 492233, 492303

36

466919, 474962, 485973, 488009, 490070, 490250, 491018, 491688, 491689, 491796, 491939, 491941, 492161

37

485973, 488376, 489885, 490713, 490958, 491274, 491525, 491720, 491973

38

485973, 488819, 490009, 491274, 491512, 492068, 492071

39

485973, 489885, 490009, 490070, 490759, 490760, 490958, 491049, 491274

40

489885, 490347, 490630, 491274, 491522, 491537, 491945

41

474935, 474962, 485973, 488009, 488819, 489196, 489210, 490009, 490070, 490399, 490403, 490406, 490759,
490760, 491073, 491210, 491628, 491650, 491712, 491713, 491849, 491939, 491941, 491942, 491944, 491954,
492031, 492035, 492048, 492052, 492057, 492068, 492071, 492158, 492303, 492305

42

484268, 484277, 485973, 488376, 490009, 490250, 490586, 490589, 490646, 490658, 491274, 491512, 491707,
491708, 491720, 491796, 492054, 492106

43

488819, 489894, 490070, 490227, 490347, 490406, 490962, 491019, 491038, 491048, 491203, 491210, 491628,
491926, 491927, 491928, 491940, 491948, 492004, 492010, 492026, 492027, 492233, 492305, 492310

44

474896, 488009, 488440, 489210, 490759, 490760, 490900, 491632, 491939, 491941, 491947, 492073, 492138,
492148, 492149

45

474962, 488009, 488819, 489196, 491796, 491939, 491941, 492031

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

# heheszki
100 LISTOPADOWE
360o
4Kidz
500 089 522
71
A’POLLONIA CIDERSECCO
AA PURE & PREBIOTICS
Acatar Acti Form
AdminPark
AEDMAX.PL
AEDMAX24.PL
AG CONSULT www.agc.com.pl
AKPOL
ALIGHT
ALMATIN C11 SPEZIAL ANTIFREEZE
ALMATIN
ANTOMPIN
ANVENA
Apap Noc. W trosce o spokojny sen
APOPHIS
ART + CREATIVE COLLABORATION
ARWIN
Astra Coffee - KAWY ŚWIATA - BRAZYLIA
Astra Coffee Life!
Astra Coffee ŁAGODNA
Astra Coffee MARAGO
Astra Coffee PROFESSIONAL
AUDIO VIDEO DISCO
AUSSIE GRILL BY OUTBACK
Basia
Beelemon NATURALNA Lmoniada
bella control
Bielenda Biotechnologia
ciekłokrystaliczna 7D
BIOCHEM
biotop SERVICE
Blok Kontroli Trwałości
BOBOBIRD
BODY SYNAPSE
Bruspol
BS BrowserSpot
BS BrowserSpot
Caffe PRZY ULICY DOMOWE PRZEGRYZKI
CALAS

490122
491936
485973
474893
491942
491926
489574
490573
490575
491049
492048
492052
492106
491522
490250
491648
491645
491944
490590
490427
466919
491928
491511
491201
491197
491208
491209
491193
488009
491048
489835
492157
490817
490604
491503
491947
492054
491988
491935
491729
491707
491708
491940
490430

CALDENA N-SPEED
CALDENA ORGANIC BOOSTER
CANIWILD FOLLOW THE NATURE
CAROLINA CIDERSECCO
CARPAD
CARTER
CHOLESTOnorm
CIELO E TERRA
CORONOVIA
derms
DOBROCaN
DOBROFOS
DRUNK CHERRY
DZIKA OLIWA
DZIKI BBQ
DZIKI CHICKEN dziko smaczny
DZIKI CZOSNEK
DZIKI KETCHUP
Dziki Orzech
DZIKI RZEPAK
DZIKI TOMATO BASIL
DZIKIE CURRY MANGO
ECO SKY
Eden Młodości
EDOLANDO.com
Efekt Kopciuszka
EGOIZM TO NIE GRZECH
ekoterm ORLEN
elhurt
emotel
ENERGY INDUSTRY MIXER
e-point
EST. 2017 KAMIENICA SMAKU
EUROHOME
EXP EXPERYMENTARIUM
FABRYKA TALENTÓW PASJA
fawor
Fischer-Serwis
for rest
FRANZ GL
FUNDACJA PATRYKA VEGI
FUNNY CRISP
G GARDEN SQUARE HOTEL
GARNER WHARF Design at home

490130
490594
491044
489575
491226
491932
491649
490669
491796
474896
492148
492149
490227
491340
491336
491338
491337
491332
491316
491329
491334
491333
491046
491632
491849
492311
474935
491703
490630
491019
492035
491512
491210
491018
492303
491712
491700
490713
492063
491526
491941
490820
491203
491029
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GLC
goodram
GREEN CLOVER
GRUND LIGHT VC 155
Grupa TENSE
GSA Platform
HALEVOX
HALPOL VC 230
HALPOL VC 230
heLove BALONY
Hotel Boleslav
hydroprojekt WROCŁAW
IdeaPro NOWA SÓL POLAND
IMERCO
INSTYTUT KULINARNY
IN-TECH
inti
JAWOR MINERAL
JK ACTIVE
JZ JAWOR ZDRÓJ
K2 KULER G11
K2 KULER G12
K2 KULER G13
kawka o eCommerce
KOKS
KONIGSHOFF
KOOPERATYWA PIWNA
KRAINA WYPIEKÓW
Krautzberger Polska
KRÓLEWSKI DWÓR
K-SPEED
KUNTERSZTYN
Lalki.pl Sklep z lalkami
LARYNGOnorm
LIDER technology
Lili
Live&Drive
LOTAMS AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES
Magné-Fix
Mapa życia
Max-Bayer
MaxieDISC
MEDALIUM POLSKIE
MILANOVO
MISS INSTA
MIX MEBLE
MLEMIX
Mrowelska Konserwiarnia
MultiKIDS
N NORDBYHUS
NAGRODA RODZICÓW

492062
492089
474908
491282
484268
491274
489467
491281
491283
492025
492233
488376
490658
491720
491628
491525
491045
491934
491979
491938
491894
491895
491891
492057
491620
492004
491710
491995
492040
492010
490132
492044
490582
491647
490643
492110
491689
490958
490608
474962
491945
492161
490009
490406
491073
492093
491782
488855
491651
491948
490396

69
1

NAMANIACZKU
NATURMISIE
NEOSEN
NIFLHEIM
O-BOOSTER
OMNIBUSEK
Ortholife
OrtoMesh
O-SPEED
OSSMIQ
OWOCEA
PAKER
PANELIN VC 300
PANELIN VC 300
Paramount
Paramount
PASJA Fabryka Talentów
Agnieszka Sikorska-Furman
pączkownia SMAK SPRZED LAT
PERLON
PETS HYBRID
PETS HYBRID
PGG family
pierwszy łyk TM
PIYOFIT BY MAGGIE BESTRONG
BEWELL BEYOU
PLANTICA
POLIVET
polskiecuda
PRIMAVOX
PROFi BARSZCZ CZERWONY
BEZ KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW
PRZYSMAKI DOMU WIŚNIOWIECKICH
P-SPEED
PUFI
PYSZNOŚCI
QEEN
Rezerwat JABŁEK
SALON OPTYCZNY OPTIFORMA
SAME PEREŁKI
SAMOOBRONA
SAN ESCOBEER
SAWKA LIGHT HAND
Sawka
SCANDI Hydro Spray
SCANDI Nano Spray
SCANDI
SCANPOL
Smart City Expo
SMOOTH FOOT PODOLOGY BY OCEANIC
SOMAPOL

2

491969
491704
490941
492013
490592
489210
491925
474897
490593
492075
492141
491633
491280
491284
492068
492071
491713
492050
490636
490759
490760
490632
491927
492158
491040
490771
490070
490937
490216
492014
490131
486302
488819
492302
491529
492138
492041
489196
483494
491952
491954
491893
491896
491892
486055
489034
490900
491537
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Spice4Drink Polska SPORZADZONO
WG ORYGINALNEJ RECEPTURY
SPIŻARNIA ANNY
Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji!
STREFA MOCY
SUNSHINE5
SWISS HOUSE
synoptis +
SZTYWNIUTKO
Szyciokawiarnia Nr 1 SZYCIE
MATERIAŁY PASMANTERIA KAWA CIACHO
T TRUE DETAILING
TECHNICAL NOWA SÓL
TENSE
terra zdrój
THE ORIGINAL OLD BARREY WHITE
OAK BARRELS PREMIUM QUALITY
WHISKY BLENDED AGED 3 YEARS
Tim Hortons
TOP
traffic hotel
TREXIMIL

2

492029
490597
491650
492031
491078
487346
488440
492239
490347
491973
490646
484277
492163

492174
491038
474910
490962
492153
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TSNO TRANSPORT SIĘ NIE OPŁACA
TUR
TYNIECKIE
U WÜBER
UniAuto
UrboGym
VDS
VIVIAN
WELCOME TO JENN’S burger & more
WEST KADRA
WESTERN OAK
węglowo.pl
widok
Wilandt Pharma
Yeaher
ZABAWKA ROKU
zabawkowicz.pl
zabawkowicz.pl
ZAMBROWSKI MLEMIX
Zdrowo Namieszane
ZIELENIEC SKI ARENA
ZŁOTY LIN

2

492002
491618
490659
490280
491688
492167
489885
492027
492026
491065
474917
490876
489894
489470
490589
490394
490399
490403
491781
490269
492305
492310

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.
841795
961259
963204
967741
1211328
1230768
1278241
1417735

1419196
1433620
1433694
1433706

1433721
1433766
1433787
1433794
1433805
1433823
1433842
1433867
1433881
1433884
1433894
1433896

KAISER FRANZ JOSEF (2018 10 01)
CFE: 02.01.02, 25.01.15,
29, 30,
27.05.01, 29.01.15
TulaMagic (2018 09 17)
CFE: 27.05.02
31
FREEDOM (2018 10 15)
10
MARINA (2018 10 01)
29
LEVIER (2018 08 21)
5
arvento Mobile Systems (2018 10 25)
CFE: 21.03.21, 27.05.10, 29.01.12
9
FREEDOM KNEE (2018 10 15)
10
TOP RACE (2018 09 26)
CFE: 27.05.02, 29.01.13
1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11,
12, 16, 17, 18, 20,
21, 22, 27, 28, 34
HAND MADE CLUB (2018 09 26)
CFE: 03.07.05, 25.01.25,
7, 8, 9, 16, 20, 23,
29.01.15
24, 26
2018 09 14)
CFE: 28.03.00
35
2018 08 28)
CFE: 28.03.00
1
SIBERIAN WELLNESS
3, 5, 9, 11, 14, 16,
20, 21, 24, 28, 29,
(2018 09 24, 2018 06 13)
30, 31, 32, 35, 41,
44, 45
2018 09 14)
CFE: 28.03.00
6
2018 09 14)
CFE: 26.04.10, 28.03.00
14
Mi Cloud (2018 07 12, 2018 04 19)
CFE: 27.05.01
9, 35, 38, 42
HAOXIN (2018 09 19)
CFE: 26.15.01, 27.05.01,
24
28.03.00
HAIKEHEBANG (2018 09 14)
CFE: 28.03.00
40
2018 09 14)
CFE: 26.04.10, 28.03.00
6
kjelvik (2018 08 10)
16, 18, 25
1957 (2018 09 21, 2018 04 04)
3
CHANEL 31 (2018 09 20, 2018 06 28)
18
2018 08 28)
CFE: 28.03.00
1
PARIS-PARIS CHANEL
3
(2018 09 21, 2018 04 04)
DEGSON (2018 05 31)
9

1433898

1433923
1433937
1433939
1433973
1433982
1434061

1434070
1434091
1434100
1434104
1434128
1434137
1434147
1434149
1434150
1434153
1434154
1434157
1434160
1434161

LES P’TITS PRODS (2018 07 11, 2018 02 08)
CFE: 03.04.02, 03.05.01,
3, 5, 8, 9, 16, 21,
03.07.15, 07.01.18, 07.03.11,
29, 30, 31, 32,
29.01.15
35, 38, 41
NANFU (2018 08 09)
CFE: 27.05.01
9, 11
FORTNITE (2018 09 13, 2018 07 26)
CFE: 26.04.18, 27.05.24
9, 14, 18, 25, 26, 28
FORTNITE (2018 09 13,
9, 14, 18, 25, 26, 28
2018 07 26)
LACIUM (2018 08 22)
3, 5, 10
2018 09 04)
CFE: 28.03.00
31
record BLASI a record brand (2018 09 11,
2018 03 13)
CFE: 24.15.21, 26.04.09,
6, 7, 9, 19
26.11.01, 27.05.09
2018 08 10)
CFE: 28.03.00
29
2018 08 10)
CFE: 28.03.00
43
2018 08 10)
CFE: 28.03.00
42
FENGYUECHONGHUI (2018 08 10)
CFE: 28.03.00
29
2018 08 10)
CFE: 28.03.00
42
2018 08 10)
CFE: 28.03.00
35
2018 08 13)
CFE: 28.03.00
43
2018 08 10)
CFE: 28.03.00
42
CHONGHUI (2018 08 10)
CFE: 28.03.00
31
2018 08 10)
CFE: 28.03.00
35
2018 08 13)
CFE: 28.03.00
43
XIANHEXINGUO (2018 08 20)
CFE: 28.03.00
44
EYE SEE (2018 08 30)
CFE: 02.09.04, 25.05.01,
5
26.04.09, 27.05.17
2018 08 10)
CFE: 28.03.00
29

72
1434165
1434170
1434172
1434192
1434203
1434243
1434306
1434313
1434328
1434333
1434343
1434344
1434348
1434368
1434374
1434392
1434405
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2018 08 20)
CFE: 28.03.00
CLEANFIBER (2018 10 09, 2018 04 09)
Mini King (2018 08 02)
CFE: 02.05.01, 28.03.00
uyum yatak (2017 11 01)
CFE: 26.03.23, 26.11.02, 29.01.07
2018 08 10)
CFE: 28.03.00
MAMUKO (2018 08 10)
AHI (2018 08 10)
CFE: 27.05.17
2018 08 10)
CFE: 28.03.00
2018 08 10)
CFE: 28.03.00
N-Protect (2018 09 21, 2018 09 19)
ETEK (2018 08 10)
CFE: 27.05.01
2018 08 10)
CFE: 28.03.00
Snowshoes (2018 09 26)
2018 08 10)
CFE: 28.03.00
2018 08 10)
CFE: 26.01.24, 26.11.02, 28.03.00
2018 08 10)
CFE: 26.01.24, 26.11.02, 28.03.00
RTTPP R (2018 08 10)
CFE: 27.05.01

31
17

1434430
1434433
1434444

29, 35
1434453
20, 35
43
5
9
16
6
9
9

1434481
1434503
1434513
1434516
1434538
1434546
1434567
1434582

38
12

1434591
1434592

35

1434599
1434611

39
1434621
40
1434622
9

Nr ZT49/2018

VETUS (2018 09 04)
8
NANCHUN HAITAO (2018 08 10)
CFE: 28.03.00
29, 30, 35
2018 08 10)
CFE: 28.03.00
42
2018 09 04)
CFE: 28.03.00
11
GAMELAND (2018 08 10)
28
VOTEC (2018 07 03, 2018 05 28)
6, 17, 19
SATISFEET (2018 04 30, 2017 10 31)
3, 5, 8
V-great (2018 08 02)
CFE: 24.01.15, 27.05.01
9
2018 08 10)
CFE: 28.03.00
9, 35, 36, 38, 42
SAN OU (2018 07 12)
7
G (2018 03 29, 2017 12 01)
CFE: 27.05.21, 29.01.12
1, 4, 37,
DONGDA MACHINERY (2018 09 04)
CFE: 27.03.15, 27.05.19,
7
28.03.00
CINAQUA (2018 08 22)
2
OTR (2018 08 31)
CFE: 26.11.14, 27.05.08
25
SAPAL (2018 10 02, 2018 04 30)
7, 9, 37
Prima (2018 06 05)
CFE: 27.05.01
5, 35
2018 08 10)
CFE: 02.03.01, 05.05.20
25
C Chanel (2018 05 18, 2017 11 29)
CFE: 27.05.13
3, 9, 14, 18, 25

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

2

1

1417735,

1433694,

1433884,

1434567

1433867,

1433894,

1433898,

1433973,

1434513,

1434513,

2

1434591

3

1417735,
1434622

1433706,

4

1417735,

1434567

5

1211328,
1434611

1433706,

1433898,

1433973,

1434160,

1434243,

6

1417735,

1433721,

1433823,

1434061,

1434328,

1434503

7

1417735,

1419196,

1434061,

1434546,

1434582,

1434599

8

1417735,

1419196,

1433898,

1434430,

1434513

9

1230768,
1433923,
1434405,

1417735,
1433937,
1434516,

1419196,
1433939,
1434538,

1433706,
1434061,
1434599,

1433787,
1434306,
1434622

10

963204,

1278241,

1433973
1433923,

1434453

1433896,
1434333,

11

1417735,

1433706,

12

1417735,

1434348

14

1433706,

1433766,

1433937,

1433939,

1434622

16

1417735,

1419196,

1433706,

1433842,

1433898,

1434313

17

1417735,

1434170,

1434503
1433881,

1433937,

1433939,

1434622

1434192

1434621,

1434622

18

1417735,

1433842,

19

1434061,

1434503

20

1417735,

1419196,

1433706,

21

1417735,

1433706,

1433898

22

1417735

23

1419196

24

1419196,

1433706,

1433794

25

1433842,

1433937,

1433939,

26

1419196,

1433937,

1433939

27

1417735

28

1417735,

1433706,

1433937,

1433939,

1434481

29

841795,
1434172,

967741,
1434433

1433706,

1433898,

1434070,

1434104,

30

841795,

1433706,

1433898,

1434433

1433898,

1433982,

1434150,

1434165

1433787,
1434433,

1433898,
1434538,

1434137,
1434611

1434153,

31

961259,

1433706,

32

1433706,

1433898

34

1417735

35

1433620,
1434192,

36

1434538

37

1434567,

1433706,
1434368,
1434599

1434592,

1433898,
1434343,

1434161,

1434172,

74

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr ZT49/2018

2

1

38

1433787,

39

1434374

1433898,

1434344,

1434538

40

1433805,

1434392

41

1433706,

1433898

42

1433787,

1434100,

1434128,

1434149,

43
44

1434091,

1434147,

1434154,

1434203

1433706,

1434157

45

1433706

1434444,

1434538

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.
482079
485849
485132
476113
476117
486848
476122

TELEWIZJA REPUBLIKA SPÓŁKA AKCYJNA
2018 06 12
35, 38, 41
Panda Restaurant Group Inc.
2018 10 02
30, 43
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
2018 11 05
9, 35, 42
SAFIEJKO BARTOSZ
2018 11 06
35, 41
SAFIEJKO BARTOSZ
2018 11 06
28
TOP SHOP INTERNATIONAL SA
2018 11 05
35, 39, 42
SAFIEJKO BARTOSZ
2018 11 06
41

458321
465333
473119
481933

486633

BIMEX-BOLLHOFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 11 20
6, 7
GROUPE CANAL + S.A.
2018 11 06
9, 16, 35
HBO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 11 06
16, 35, 41
ROBERT JASIŃSKI PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USUŁUGOWO-HANDLOWE
ER
2018 11 13
30
Energica Motor Company S.p.A.
2018 11 13
12

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526a ustawy – Prawo własności przemysłowej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
1415114

Glaxo Group Limited
2018 11 13

5
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