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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) 458492
(220) 2016 07 01
(731) PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) GLUCOTRONIC
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne,
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia,
do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne
przewodzące, przełączające, transformujące i kontrolno - sterujące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty
(dyski) z nagraniami, płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe
nośniki do nagrywania danych, 10 aparatura i instrumenty
medyczne, aparatura diagnostyczna do celów medycznych,
aparatura do analiz do celów medycznych, aparatura do radioterapii, aparaty do analizy krwi, aparaty do masażu, aparaty słuchowe, aplikatory do leków, cewniki, czujniki do użytku
medycznego w diagnostyce, aparatura do pomiaru poziomu glukozy we krwi, czujniki do użytku medycznego w monitorowaniu parametrów życiowych u pacjentów, czujniki
i alarmy do monitorowania pacjentów, czujniki temperatury
do użytku medycznego, czujniki tlenu do użytku medycznego, czujniki precyzyjne do użytku medycznego, czujniki ultradźwiękowe do użytku medycznego, defibrylatory, detektory do zastosowań medycznych, dializatory, filtry do krwi,
filtry do żył, fotele do masażu, gastroskopy, instrumenty
medyczne, instrumenty optometryczne, przyrządy do pomiaru impulsów do użytku medycznego, przyrządy do przeprowadzania reanimacji przy porodach wysokiego ryzyka,
przyrządy wykrywające do celów medycznych, pulsomierze
do celów medycznych, skanery do użytku medycznego,
sprzęt endoskopowy, termometry do celów medycznych,
urządzenia do ćwiczenia rąk do użytku terapeutycznego,
44 usługi medyczne, badania medyczne, usługi w zakresie
higieny i urody dla ludzi i zwierząt, badania w celu oceny
zagrożenia dla zdrowia, badania w zakresie diagnozy stanu
zdrowia, badanie sprawności fizycznej, domowa opieka pielęgniarska, domy opieki nad starszymi ludźmi doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo dotyczące opieki nad
osobami starszymi [w zakresie zdrowia], doradztwo w zakresie potrzeb medycznych osób starszych hospicja, informacja
medyczna, interpretacja sygnałów elektrokardiograficznych,
kompilacja raportów medycznych, konsultacje medyczne,
medyczne badania osób, monitorowanie pacjentów, ochrona zdrowia, opieka pielęgniarska, opieka pielęgniarska (medyczna -), pomoc medyczna, pomoc medyczna w nagłych
wypadkach, poradnictwo medyczne, świadczenie usług
przez domy opieki nad starszymi ludźmi, świadczenie usług
medycznych, świadczenie pomocy medycznej, świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, świadczenie usług
z zakresu opieki zdrowotnej w domach, usługi domowej
opieki zdrowotnej, usługi domów spokojnej starości, usługi
telemedycyny.

459043
(220) 2016 07 12
PAN DRWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) PAN DRWAL
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne: środki do mycia i pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji skóry, środki myjące,
dezodoranty osobiste, olejki eteryczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, perfumy, wody kolońskie, wody toaletowe, środki do czyszczenia zębów, toaletowe środki sanitarne,
barwniki do celów kosmetycznych, błyszczyki do ust, pasty
do pasków do ostrzenia brzytwy, preparaty do golenia, mydło do golenia, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, zestawy kosmetyków, lakiery do paznokci, preparaty
do makijażu, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne,
mydła, szampony, szminki, wosk do wąsów, farby do włosów, woda utleniona do celów kosmetycznych, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, odżywki do włosów, olejki do celów
kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, produkty perfumeryjne, pomady do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
do ochrony przed słońcem, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, tłuszcze do celów kosmetycznych, produkty
toaletowe, toniki kosmetyczne, lakiery do włosów, preparaty
do kręcenia włosów, woda lawendowa, woda zapachowa,
balsamy inne niż do celów medycznych, farby do brody, żele
do masażu inne niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów, kremy kosmetyczne, 21 grzebienie, etui na grzebienie, grzebienie elektryczne, etui na grzebienie elektryczne, grzebienie dla zwierząt, akcesoria fryzjerskie: urządzenia
rozpylające przeznaczone nie do celów medycznych, etui
na grzebienie, grzebienie, grzebienie elektryczne, grzebienie
o rzadko rozstawionych zębach, kosmetyczki na przybory
toaletowe, przybory kosmetyczne, pędzle do golenia, stojaki
na pędzle do golenia, spryskiwacze, toaletowe, przybory toaletowe, gąbki toaletowe, waciki czyszczące.
(210)
(731)

462264
(220) 2016 10 03
KRZYŻANEK ROMAN PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO USŁUGOWE GMYRPOL, Opalenica
(540) HOTEL NA SKARPIE

(210)
(731)
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.01.04, 07.01.09, 06.01.02
(510), (511) 16 adresarki, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, afisze, plakaty, akwaforty [grafika], akwarele [obrazy,
malarstwo], albumy, almanachy [roczniki], artykuły biurowe
z wyjątkiem mebli, atlasy, bilety, bloki do pisania, bloki listowe [papeteria], broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma
[periodyki], etykiety nie z materiału tekstylnego, fotografie,
gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze z kartkami do zrywania, kalendarze, kartki z życzeniami, karton, karty muzyczne
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, koperty [artykuły piśmienne], książki, litograficzne dzieła sztuki, litografie,
malarstwo [obrazy] oprawione lub nie, materiały piśmienne,
naklejki adresowe, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], notesy podręczne, obrazy, okładki, obwoluty
[papiernictwo], ołówki, pióra [artykuły biurowe], podstawki
pod kufle do piwa, przybory do pisania [materiały piśmienne], publikacje papierowe, pudełka kartonowe lub papierowe,
rozkłady, repertuary godzinowe [drukowane], rysunki [ryciny],
stemple [pieczątki], stemple do pieczętowania, szablony [artykuły piśmienne], szyldy z papieru lub z kartonu, śpiewniki,
taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki, skoroszyty [artykuły biurowe], temperówki
do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych,
wydruki graficzne, wyroby z kartonu, zakładki do książek, zawiadomienia [artykuły piśmienne], zeszyty, 35 analiza kosztów,
analizy rynku, badania marketingowe, badania rynku, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, edycja tekstów, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, fakturowanie, fotokopiowanie, informacja handlowa - agencje, informacja o działalności gospodarczej, kreowanie wizerunku [firmy, usług, towaru],
maszynopisanie, opinie, sondaże, porównywanie cen, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, public
relations, rachunkowość, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne,
reklamy prasowe, reklamy radiowe, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [próbek, druków,
prospektów, broszur], rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sekretarskie usługi, sortowanie danych w bazach komputerowych, sponsorowane teksty, sprawozdania rachunkowe, targi w celach handlowych lub reklamowych, telewizyjna
reklama, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wystawy
handlowe, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
wywiad gospodarczy, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
zestawienia statystyczne, 39 autobusowe usługi transportowe, dostarczanie kwiatów, informacja o transporcie, korespondencja, przesyłki - dostarczanie, organizowanie wycieczek, pośrednictwo w transporcie, prowadzenie parkingów,
przenoszenie, przewóz bagaży, rezerwacja miejsc na podróż,
rezerwacja transportu, samochodowy transport, transport podróżnych, usługi kierowców, usługi taksówek, wynajmowanie
koni, wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie samochodów,
zwiedzanie turystyczne.
466267
(220) 2017 01 16
CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) TWOJA WINIARNIA
(210)
(731)

5

(531) 19.07.01, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),
35 usługi w zakresie reklamy, kompleksowe projektowanie
i realizowanie kampanii reklamowych poprzez projektowanie i umieszczanie reklam w mediach drukowanych, radiu,
telewizji, Internecie oraz innych mediach, zarządzanie w działalności gospodarczej, usługi w zakresie prowadzenia sklepów i stoisk z napojami alkoholowymi i bezalkoholowymi,
usługi marketingowe, usługi w zakresie promocji towarów,
promocja sprzedaży w tym on - line, organizowanie wystaw
w celach handlowych i reklamowych, 43 usługi w zakresie
prowadzenia barów i restauracji, usługi prowadzenia działalności gospodarczej.
473933
(220) 2017 07 10
KOZIOŁ MIROSŁAW, ŁABUZ ANDRZEJ, PODSTAWSKI
JACEK, WARCHOŁ KRZYSZTOF, WĘGRZYN ANDRZEJ
MOTO SOLID M. KOZIOŁ, A. ŁABUZ, J. PODSTAWSKI,
K.WARCHOŁ, A. WĘGRZYN SPÓŁKA CYWILNA,
Tarnów
(540) MOTO SOLID
(510), (511) 37 naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części oraz silników pojazdów mechanicznych
i części do nich.
(210)
(731)

473969
(220) 2017 07 11
VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa
(540) INOPLEX
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 6 konstrukcyjne i budowlane wyroby metalowe
z wyłączeniem maszyn i urządzeń, metalowe materiały konstrukcyjne, balustrady metalowe, wsporniki metalowe do balustrad, metalowe słupki do balustrad, tralki do balustrad
metalowych, balustrady metalowe do mostów, balustrady
metalowe do balkonów, balustrady metalowe do ogrodzeń,
stojaki metalowe, metalowe stojaki do przechowywania
rowerów, odbojnice, pawilony metalowe, okapy metalowe,
10 urządzenia, instrumenty oraz wyroby medyczne, włączając dentystyczne, urządzenia i przyrządy weterynaryjne, narzędzia tnące ze stali nierdzewnej do użytku chirurgicznego,
18 torebki, torebki damskie, torby podróżne, torby turystyczne, torby plażowe, torebki skórzane, torebki skóropodobne,
torby saszetki męskie, torby sportowe, paski skórzane inne
niż odzież, paski z imitacji skóry inne niż odzież, paski skóropodobne, 20 meble, meble gastronomiczne, meble do sklepów, meble do aptek, meble weterynaryjne zawarte w tej
klasie, ławki metalowe, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
okrycia wierzchnie, mufki, kombinezony, nauszniki, odzież
damska, odzież męska, odzież młodzieżowa, odzież dziecięca, obuwie damskie, obuwie męskie, obuwie młodzieżowe,
bluzki, sukienki, odzież na gimnastykę, odzież papierowa,
sportowe: koszulki, buty, ubrania wizytowe, swetry, bluzy,
obuwie sportowe, odzież sportowa, kamizelki, kąpielówki,
ubrania dla kolarzy, koszule, koszulki gimnastyczne, legginsy,
majtki, kąpielowe: płaszcze, sandały, slipy, pantofle, kostiumy,
czepki, bielizna, korki do butów piłkarskich, nakrycia głowy,
nauszniki, buty narciarskie, kurtki w tym wełniane lub futrzane z kapturem, kurtki ze skór lakierowanych, kurtki ze skór
naturalnych, kurtki skóropodobne, marynarki, odzież gotowa, odzież wodoodporna, odzież ze skóry i z imitacji skóry,

6
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okrycia wierzchnie, cholewki do obuwia, czubki do obuwia,
środki antypoślizgowe do obuwia, obcasy do obuwia, paski
do obuwia, paski, paski skórzane (odzież), paski z imitacji skóry (odzież), 35 sprzedaż dla osób trzecich konstrukcyjnych
i budowlanych wyrobów metalowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń, metalowych materiałów konstrukcyjnych,
urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych włączając dentystyczne, sprzedaż wyrobów ze skór i z imitacji
skóry, sprzedaż mebli, sprzedaż odzieży, obuwia i nakryć głowy oraz pasków, promocja, marketing, reklama w tym reklama w prasie, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych w formie ulotek, prospektów, druków, próbek, promocja sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sprzedaż hurtowa
wyrobów metalowych oraz sprzętu budowlanego.
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czając dentystyczne, sprzedaż wyrobów ze skór i z imitacji
skóry, sprzedaż mebli, sprzedaż odzieży, obuwia i nakryć głowy oraz pasków, promocja, marketing, reklama w tym reklama w prasie, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych w formie ulotek, prospektów, druków, próbek, promocja sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sprzedaż hurtowa
wyrobów metalowych oraz sprzętu budowlanego.
(210) 476928
(220) 2017 09 26
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) GRIPACTIVE ZATOKI I NOS PLUS Andrographis
paniculata i inne WIT. A C D E

473970
(220) 2017 07 11
VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa
(540) INOPLEX

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 6 konstrukcyjne i budowlane wyroby metalowe
z wyłączeniem maszyn i urządzeń, metalowe materiały konstrukcyjne, balustrady metalowe, wsporniki metalowe do balustrad, metalowe słupki do balustrad, tralki do balustrad
metalowych, balustrady metalowe do mostów, balustrady
metalowe do balkonów, balustrady metalowe do ogrodzeń,
stojaki metalowe, metalowe stojaki do przechowywania
rowerów, odbojnice, pawilony metalowe, okapy metalowe,
10 urządzenia, instrumenty oraz wyroby medyczne, włączając dentystyczne, urządzenia i przyrządy weterynaryjne, narzędzia tnące ze stali nierdzewnej do użytku chirurgicznego,
18 torebki, torebki damskie, torby podróżne, torby turystyczne, torby plażowe, torebki skórzane, torebki skóropodobne,
torby saszetki męskie, torby sportowe, paski z imitacji skóry
inne niż odzież, paski skórzane inne niż odzież, paski skóropodobne, 20 meble, meble gastronomiczne, meble do sklepów, meble do aptek, meble weterynaryjne zawarte w tej
klasie, ławki metalowe, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
okrycia wierzchnie, mufki, kombinezony, nauszniki, odzież
damska, odzież męska, odzież młodzieżowa, odzież dziecięca, obuwie damskie, obuwie męskie, obuwie młodzieżowe,
bluzki, sukienki, odzież na gimnastykę, odzież papierowa,
sportowe: koszulki, buty, ubrania wizytowe, swetry, bluzy,
obuwie sportowe, odzież sportowa, kamizelki, kąpielówki,
ubrania dla kolarzy, koszule, koszulki gimnastyczne, legginsy,
majtki, kąpielowe: płaszcze, sandały, slipy, pantofle, kostiumy,
czepki, bielizna, korki do butów piłkarskich, nakrycia głowy,
nauszniki, buty narciarskie, kurtki w tym wełniane lub futrzane z kapturem, kurtki ze skór lakierowanych, kurtki ze skór
naturalnych, kurtki skóropodobne, marynarki, odzież gotowa, odzież wodoodporna, odzież ze skóry i z imitacji skóry,
okrycia wierzchnie, cholewki do obuwia, czubki do obuwia,
środki antypoślizgowe do obuwia, obcasy do obuwia, paski
do obuwia, paski, paski skórzane (odzież), paski z imitacji skóry (odzież), 35 sprzedaż dla osób trzecich konstrukcyjnych
i budowlanych wyrobów metalowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń, metalowych materiałów konstrukcyjnych,
urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych włą-

(531) 02.01.01, 24.15.03, 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, środki sanitarne takie jak nielecznicze
produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały
do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki,
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła lecznicze,
herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe do celów leczniczych, kosmetyki lecznicze, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, okłady,
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające,
produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje lecznicze, zioła lecznicze, napary lecznicze,
leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry, okłady.
481820
(220) 2018 01 31
ŚLUSAREK RAFAŁ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
MILA-CARS, Kraków
(540) PRIME TOURS KRAKOW
(210)
(731)
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 25.05.02
(510), (511) 35 organizowanie targów handlowych, organizowanie pokazów handlowych, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie imprez w celach
handlowych i reklamowych, marketing imprez i wydarzeń,
organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, 39 wycieczki (organizowanie -), usługi agencji rezerwującej wycieczki ze zwiedzaniem, udostępnianie pojazdów na wycieczki
i wyprawy, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem,
usługi w zakresie rezerwacji biletów na podróże i wycieczki,
transport drogowy, transport ładunków, transport towarów,
transport samochodowy, transport bagażowy, transport autobusowy, transport paczek, transport pasażerski, rezerwacja
transportu, rezerwowanie transportu, czarterowanie transportu, logistyka transportu, organizowanie transportu, usługi
transportowe, pasażerski transport samochodowy, transport
wynajętych samochodów, transport pasażerów omnibusem,
transport pasażerów autobusami, transport autokarowy pasażerów, transport lądowy pasażerów, transport drogowy
podróżnych, transport drogowy pasażerów, transport pasażerów mikrobusem, organizowanie wczasów, organizowanie
ekspedycji, organizowanie podróży, organizowanie wycieczek, organizowanie transportu wakacyjnego, organizowanie
podróży biznesowych, organizowanie wynajmu samochodów, organizowanie wycieczek zagranicznych, organizowanie
transportu bagażu, organizowanie wycieczek autobusowych,
organizowanie wynajmu pojazdów, organizowanie wycieczek jednodniowych, organizowanie podróży autobusem,
organizowanie wycieczek autokarowych, organizowanie
transportu pasażerskiego, organizowanie zwiedzania miasta,
organizowanie samochodowego transportu pasażerskiego,
organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie
wycieczek z przewodnikiem, organizowanie transportu i podróży, organizowanie wycieczek [krótkich podróży], organizowanie transportu dla pasażerów biznesowych, organizowanie
wycieczek ze zwiedzaniem miasta, organizowanie wycieczek
ze zwiedzaniem [transport], organizowanie i rezerwowanie
wycieczek jednodniowych, agenci zajmujący się organizowaniem podróży, organizowanie podróży z i do hotelu, organizowanie podróży zagranicznych dla celów kulturalnych,
organizowanie i przeprowadzanie wycieczek i zwiedzania,
organizowanie wypraw w ramach wakacji zorganizowanych,
organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem i wypraw, organizowanie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, usługi
doradcze związane z organizowaniem podróży, organizowanie i rezerwacja wycieczek ze zwiedzaniem miasta, organizowanie wypożyczania samochodów w ramach wakacji
zorganizowanych, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem
w ramach wakacji zorganizowanych, organizowanie wypraw,
wycieczek jednodniowych i wycieczek ze zwiedzaniem,
organizowanie i rezerwowanie podróży w ramach wakacji
zorganizowanych, organizowanie i rezerwowanie wypraw
i wycieczek ze zwiedzaniem, usługi biur podróży, mianowicie
organizowanie transportu dla podróżnych, planowanie i organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem i wycieczek jednodniowych, planowanie, organizowanie i rezerwowanie podróży
za pomocą środków elektronicznych, usługi w zakresie rezerwacji podróży i środków transportu, usługi w zakresie dostarczania informacji dotyczących transportu samochodowego,
usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu bagażu
podróżnych, usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie
rezerwacji i zamówień na transport, planowanie i rezerwowanie podróży i transportu za pomocą środków elektronicznych,
udzielanie informacji związanych z podróżami i transportem
za pomocą środków elektronicznych, udzielanie informacji
dotyczących transportu i podróży za pośrednictwem mobil-

7

nych urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, udzielanie
informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży i transportu za pomocą środków elektronicznych, usługi
agencyjne w zakresie organizowania transportu podróżnych,
usługi w zakresie udostępniania informacji dotyczących transportu, usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu
osób udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży,
41 organizowanie konkursów, organizowanie zawodów, organizowanie rozrywki, organizowanie konferencji, organizowanie turniejów rekreacyjnych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie turniejów sportowych, organizowanie
zajęć dydaktycznych, organizowanie zajęć rekreacyjnych, organizowanie wykładów edukacyjnych, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie rozrywki
wizualnej, organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, organizowanie
zjazdów w celach edukacyjnych, organizowanie wycieczek
w celach rozrywkowych, organizowanie zjazdów w celach rekreacyjnych, organizowanie imprez w celach rozrywkowych,
organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie
zjazdów w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów
za pośrednictwem Internetu, organizowanie uczestnictwa
uczniów w zajęciach edukacyjnych, organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych, organizowanie
konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki,
organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji,
organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych
i sportowych, planowanie specjalnych imprez, zapewnianie
imprez rekreacyjnych, prowadzenie imprez rozrywkowych,
prowadzenie imprez kulturalnych, prowadzenie imprez edukacyjnych informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, planowanie i przeprowadzanie
imprez [rozrywka], rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe,
rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, obsługa gości
na imprezach rozrywkowych, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, usługi w zakresie nabywania biletów na imprezy rozrywkowe, udzielanie informacji na temat
rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci
on-line i Internetu, 43 organizowanie bankietów, organizowanie zakwaterowania tymczasowego, organizowanie zakwaterowania dla turystów, organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów,
organizowanie zakwaterowania w hotelach, organizowanie
i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego.
482191
(220) 2018 02 08
NIVEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) STWORZONE I WYPRODUKOWANE W POLSCE
(210)
(731)

8
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(531) 01.17.11, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki dla dzieci i niemowląt,
preparaty do włosów, szampony i odżywki, mydła i żele, dezodoranty i antyperspiranty, środki perfumeryjne i zapachowe,
mydła i żele pod prysznic, mydła i żele do rąk, pianki, pianki
oczyszczające, kosmetyki do makijażu, olejki esencjonalne
i ekstrakty aromatyczne, olejki do kąpieli, preparaty do depilacji
i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, środki
do higieny jamy ustnej, środki zapachowe do celów domowych, olejki do ciała, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, balsamy, kremy, mleczka, woda kolońska, preparaty
do ochrony przeciwsłonecznej, balsamy, kremy, emulsje, żele
i olejki do opalania, preparaty kosmetyczne zabezpieczające
skórę przed oparzeniem słonecznym, nielecznicze preparaty
do łagodzenia oparzeń słonecznych, bawełniane płatki kosmetyczne, patyczki z watą do celów kosmetycznych, preparaty do higieny intymnej, nielecznicze, preparaty po opalaniu,
płyny micelarne, wody termalne, balsamy i oliwki dla niemowląt, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, kremy i mleczka
do ciała dla niemowląt, puder dla niemowląt, talk w proszku
dla niemowląt, nieleczniczy, pianka do kąpieli dla niemowląt,
krem do opalania dla niemowląt, szampony i odżywki dla dzieci
i niemowląt, 5 preparaty i artykuły higieniczne, chusteczki nasączone preparatami przeciwbakteryjnymi, nasączone chusteczki
lecznicze, wchłaniające artykuły higieniczne, preparaty przeciw
oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycznych, kremy dla dzieci, lecznicze, środki do higieny intymnej, 16 papier
i karton, fotografie, drukowane foldery informacyjne, materiały
szkoleniowe i instruktażowe, afisze, plakaty, biuletyny, bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, broszury, czasopisma, druki, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane
materiały edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, gazety,
kartonowe pudełka do pakowania, karty, karty upominkowe,
katalogi, kupony, książeczki kuponowe, materiały drukowane,
naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje drukowane,
publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe, publikacje promocyjne, reprezentacje graficzne, skoroszyty, szyldy
papierowe, tablice drukowane, torby papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu,
ulotki, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, reklamy
drukowane, banery wystawowe wykonane z kartonu, banery
wystawowe z papieru, drukowane materiały promocyjne, kartonowe pudełka do dostarczania towarów, pudełka z tektury
do pakowania, pudełka kartonowe na prezenty, karton opakowaniowy, kalendarze ścienne, kalendarze drukowane, materiały do pakowania z kartonu, materiały do pakowania z papieru, pudełka tekturowe, 35 usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, pośrednictwo handlowe, usługi organizowania
gier i konkursów, promocja sprzedaży, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, dostarczanie
informacji konsumentom na temat towarów i usług, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
kampanie marketingowe, badania marketingowe w dziedzinie
kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody, badania opinii publicznej, marketing dotyczący
promocji.
484040
(220) 2018 06 08
OLSZTYN PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FASHION TIME
(210)
(731)

Nr ZT50/2018

(531) 27.05.01, 21.03.16
(510), (511) 16 katalogi, prospekty, gazetki reklamowe, drukowane materiały informacyjne, publikacje, broszury, mapy,
zaproszenia, drukowane materiały firmowe, materiały fotograficzne - zdjęcia z sesji fotograficznych, pokazów mody,
materiały piśmienne - magazyn modowy drukowany, torby
papierowe z logo, 35 organizacja i zarządzanie działalność
w zakresie sesji zdjęciowych, pokazów mody, usług doradczych w zakresie wizerunku i stylizacji ubioru, targi, wystawy handlowe, reklamowe, szkolenia, dystrybucja katalogów
modowych, usługi w zakresie gromadzenia towarów (odzież,
art. tekstylne, wyroby futrzarskie, okrycia głowy, obuwie,
torby, walizki, wyroby skórzane, sprzęt elektryczny i elektroniczny, kosmetyki, farmaceutyki, gry i zabawy, książki, art.
papierowe, rośliny, kwiaty, nośniki danych, pojazdy, wyroby
jubilerskie, wyroby zegarmistrzowskie, art. sportowe, publikacje drukowane) w celu ich sprzedaży i swobodnego wyboru w katalogu modowym, punkcie detalicznym, salonie,
poprzez zamówienia korespondencyjne, za pośrednictwem
usługi elektronicznej, w systemie telezakupów, wykonywanie badań, ekspertyz i analiz w obszarze modowym, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama internetowa
na stronach www, w mediach społecznościowych, 41 organizowanie i obsługa konkursów i loterii, organizowanie imprez sportowych, modowych, wynajmowanie powierzchni
w celu organizowania imprez kulturalnych, edukacyjnych,
rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych, informacja o imprezach, spektaklach, wystawach i pokazach mody, publikowanie materiałów - magazyn modowy w wersji on-line
nie do pobrania.
484857
(220) 2018 04 16
OCZKI-MAŁECKA BEATA AGENCJA REKLAMOWO-WYDAWNICZA PAN DRAGON, Gdańsk
(540) Pan dRaGon
(210)
(731)

(531) 04.01.04, 04.01.25, 04.03.03, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 papier, artykuły biurowe, materiały piśmienne, plakaty, akwarele, albumy, blankiety, broszury, okładki
papierowe na dokumenty, materiały drukowane, etykiety
papierowe, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, fotografie, mapy, grafiki, reprodukcje graficzne, kalendarze, kalkomanie, pudła z papieru, tektury lub kartonu, karty pocztowe, widokówki, karty okolicznościowe, katalogi, komiksy,
koperty, książki, zakładki do książek, podstawki pod szklanki,
kieliszki i kufle do piwa, litografie, obrazy, nalepki, obwoluty
papierowe, opakowania z papieru, kartonu lub tektury, opakowania z tworzyw sztucznych nie zawarte w innych klasach,
papeteria, artykuły papiernicze, plansze, plany, znaczki pocztowe, prospekty, przybory szkolne, zawieszki papierowe, publikacje drukowane, ryciny, rysunki, serwetki papierowe, serwety na stoły, szyldy z papieru lub tektury, zeszyty szkolne,
teczki papierowe, pudła papierowe, torby papierowe, girlandy papierowe, fartuchy papierowe, maski papierowe, papier
pakowy, papier kolorowy, papier do korespondencji, śliniaki,
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notesy, upominkowe artykuły papiernicze, papier listowy,
brązowy papier do pakowania, 21 kubki ceramiczne i szklane, kufle ceramiczne i szklane, butelki szklane i ceramiczne,
szklanki kieliszki, kubki, skarbonki świnki, metalowe, ceramiczne, piersiówki, 35 usługi reklamowe, usługi w zakresie
sprzedaży towarów z branży papierniczej oraz gadżeciarskiej
w wyspecjalizowanych punktach handlowych oraz poprzez
Internet.
484894
(220) 2018 04 16
ENTALPIA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sieradz
(540) VENTIGO

(210)
(731)

(531) 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 6 kratki wentylacyjne z metalu, butle metalowe na gazy sprężone, 11 instalacje wentylacyjne, elementy
do instalacji wentylacyjnych, instalacje klimatyzacyjne, elementy do instalacji klimatyzacyjnych, klimatyzatory (centralne, samochodowe, przenośne, wszelkiego rodzaju), kratki
wentylacyjne będące częścią wentylatorów wyciągowych,
akcesoria hydrauliczne, instalacje sanitarne, 19 kanały [dukty] niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, rury sztywne i zawory do nich, niemetalowe, niemetalowe kratki wentylacyjne.
484895
(220) 2018 04 16
ENTALPIA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sieradz
(540) Climatstore
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, preparaty chłodnicze, 6 kratki wentylacyjne z metalu,
butle metalowe na gazy sprężone, 11 instalacje wentylacyjne, elementy do instalacji wentylacyjnych, instalacje klimatyzacyjne, elementy do instalacji klimatyzacyjnych, klimatyzatory (centralne, samochodowe, przenośne, wszelkich
rodzajów), kratki wentylacyjne będące częścią wentylatorów
wyciągowych, akcesoria hydrauliczne, instalacje sanitarne,
19 kanały [dukty] niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, rury sztywne i zawory do nich, niemetalowe, niemetalowe kratki wentylacyjne, 35 reklama, aukcje
internetowe, sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym za pośrednictwem Internetu.
(210) 485753
(220) 2018 05 08
(731) FUNDACJA TVS, Katowice
(540) TVS FUNDACJA

(531) 02.09.01, 26.04.01, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 35 wydawanie, rozpowszechnianie i dystrybucja materiałów reklamowych, w tym druków, prospektów,
broszur i innych materiałów informacyjnych związanych
z opieką zdrowotną, paliatywną i hospicyjną, usługi w za-
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kresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w ośrodkach masowego przekazu, usługi w zakresie
produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji,
filmu, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania
prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów
i wystaw, tworzenie i prowadzenie banku informacji o warunkach panujących w placówkach opiekuńczych i zdrowotnych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, marketing imprez i wydarzeń,
marketing handlowy [inny niż sprzedaż], kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, propagowanie i rozpowszechnianie w społeczeństwie wiedzy
o możliwościach i sposobach niesienia pomocy nieuleczalnie bądź przewlekle chorym dzieciom lub młodzieży, dystrybucja i rozpowszechnianie ogłoszeń, plakatów, prospektów,
ulotek w zakresie prowadzenia działalności charytatywnej,
na rzecz ochrony zdrowia, leczenia oraz rehabilitacji nieuleczalnie bądź przewlekle chorych dzieci lub młodzieży,
organizowanie zakupu leków, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, usługi w zakresie promowania terapii i tworzenia odpowiednich warunków sprzyjających rehabilitacji
fizycznej i społecznej, rozwoju, edukacji, działań i pomocy
na rzecz nieuleczalnie lub przewlekle chorych dzieci lub
młodzieży, usługi reklamowe związane z działalnością Fundacji, reklama billboardowa, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reklama internetowa i na portalach społecznościowych, usługi związane z promocją działań Fundacji, usługi
w zakresie kreowania wizerunku Fundacji, w tym poprzez
reklamę i promocję działań podejmowanych przez Fundację
i podmioty powiązane z Fundacją w związku z ich działalnością gospodarczą, kulturalną i handlową, 36 organizowanie
oraz zbiórka funduszy na cele dobroczynne i charytatywne,
0rganizowanie zbiórek rzeczowych i przekazywanie uzyskanych z tych zbiórek rzeczy osobom fizycznym i instytucjom
powołanym do leczenia, nauczania i opiekowania się nieuleczalnie lub przewlekle chorymi dziećmi lub młodzieżą,
sponsorowanie finansowe akcji społecznych, seminariów,
sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów,
konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania
wiedzy, sponsorowanie finansowe funkcjonowania placówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych i zdrowotnych, organizowanie zbiórek pieniężnych, finansowanie kosztów leczenia osób szczególnie zagrożonych utratą
zdrowia lub życia, pomoc stypendialna dla uzdolnionych
dzieci i młodzieży oraz dla dzieci i młodzieży z rejonów zagrożonych bezrobociem, sponsorowanie finansowe leczenia rehabilitacyjnego niepełnosprawnych dzieci, młodzieży
oraz osób dorosłych, sponsorowanie opieki w okresie rekonwalescencji, opieki w czasie dojazdu chorego do placówek
medycznych, usługi zapomóg i stypendiów w ramach pomocy dla rodzin niepełnosprawnych dzieci z ze schorzeniami różnego rodzaju, organizowanie zbiórek funduszy i przekazywanie uzyskanych z tych zbiórek środków finansowych
osobom fizycznym i instytucjom powołanym do leczenia,
nauczania i opiekowania się nieuleczalnie lub przewlekle
chorymi, niedołężnymi oraz młodzieżą i dziećmi chorymi,
organizowanie funduszy na pomoc dla wyżej wymienionych osób, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, nieuleczalnie lub przewlekle chorych, organizowanie funduszy na cele
charytatywne, organizowanie zbiórek funduszy i przekazywanie uzyskanych z tych zbiórek środków finansowych
osobom fizycznym i instytucjom powołanym do leczenia,
nauczania i opiekowania się nieuleczalnie lub przewlekle
chorymi dziećmi lub młodzieżą, zbiórka funduszy z przeznaczeniem ich na pomoc dla ww. podczas organizowanych imprez kulturalno-oświatowych na cele charytatywne,
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prowadzenie zbiórek funduszy celowych na rzecz leczenia,
rehabilitacji oraz zakup leków i sprzętu rehabilitacyjnego
na rzecz nieuleczalnie bądź przewlekle chorych dzieci lub
młodzieży, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, usługi w zakresie zbiórki funduszy na cele dobroczynne i organizacji zbiórek funduszy na cele dobroczynne, prowadzenie
zbiórek funduszy celowych na rzecz niepełnosprawnych,
zbieranie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego niepełnosprawnych, usługi
zbiórki funduszy na rzecz prowadzenia akcji szkoleniowych
i informacyjnych, fundowanie stypendiów, organizowanie
i gromadzenie funduszy na cele dobroczynne, organizowanie i gromadzenie funduszy na cele opieki medycznej i poprawianie jakości usług medycznych, pozyskiwanie i podział
środków finansowych na wspieranie osób wymagających
pomocy, sponsorowanie i finansowanie leczenia rehabilitacyjnego, usługi zbiórki funduszy na rzecz prowadzenia akcji
szkoleniowych i informacyjnych, usługi związane z prowadzeniem i inspirowaniem działalności charytatywnej, usługi
organizowania funduszy na cele dobroczynne, wspierania
rzeczowego i finansowego osób fizycznych i instytucji,
45 organizowanie akcji społecznych, organizowanie sprzętu medycznego i środków farmaceutycznych dla ratowania
zdrowia lub życia, organizowanie kampanii społecznych
mających na celu poprawę funkcjonowania instytucji publicznych, zmiany świadomości społecznej oraz kształtowanie postaw obywatelskich, organizowanie pomocy społecznej, usługi pomocy społecznej świadczone przez osoby
trzecie na rzecz podopiecznych w zakresie pozyskiwania
i gromadzenia materialnych i rzeczowych darowizn, usługi
charytatywne mianowicie dostarczanie odzieży i obuwia
osobom potrzebującym.
(210) 486050
(220) 2018 05 17
(731) PATER LABORATORIUM SPÓŁKA JAWNA, Łomianki
(540) HOITO
(510), (511) 3 olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 produkty
farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, wosk dentystyczny.
486093
(220) 2018 06 19
ACTIVLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ACTIVLAB ISOACTIVE
(510), (511) 5 preparaty dietetyczne i odżywcze dla celów
medycznych i niemedycznych, suplementy diety, preparaty
witaminowe i mineralne, żywność dietetyczna, żywność dietetyczna z odżywkami wzmacniającymi stosowanymi profilaktycznie i dla rekonwalescentów, odżywki wzmacniające
stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, napoje
odżywcze do celów leczniczych, napoje witaminizowane,
napoje wzmacniające do celów medycznych, medyczne
preparaty wysokobiałkowe, w tym koncentraty i odżywki,
wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, medyczne preparaty węglowodanowe i wysokoenergetyczne, w tym koncentraty i odżywki wzbogacone
witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, lecznicze
napoje proteinowe, lecznicze napoje węglowodanowe, żywność lecznicza dla sportowców, napoje lecznicze dla sportowców, 29 preparaty wysokobiałkowe będące produktami
(210)
(731)
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spożywczymi, w tym koncentraty i odżywki, wzbogacone
witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, 30 preparaty węglowodanowe i wysokoenergetyczne preparaty
węglowodanowe będące produktami spożywczymi, w tym
koncentraty i odżywki wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, batony zbożowe, batony energetyczne, wysokoproteinowe batony zbożowe, 32 napoje
bezalkoholowe, napoje z soków owoców, soki owocowe
i warzywne, nektary owocowe i warzywne, wody mineralne
gazowane i niegazowane, napoje wzbogacone witaminami,
solami mineralnymi, aminokwasami, napoje serwatkowe,
napoje izotoniczne, napoje proteinowe, węglowodanowe,
energetyczne.
486271
(220) 2018 05 23
EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PIĘKNA CZY BESTIA
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania dźwiękowe
i audiowizualne, programy komputerowe do wykorzystania
w relacji do przekazu fonii poprzez Internet i w sieci globalnej, magnetyczne lub optyczne nośniki danych, dźwięku
i obrazu, czyste i z nagraniami, dyski do rejestracji dźwięku,
dyski kompaktowe, dyski optyczne, programy gier komputerowych, płyty CD, płyty DVD, dyski komputerowe, dyski
magnetyczne, dyski obliczeniowe, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty
do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku,
urządzenia nadawcze, podcasty, 38 emisja radiowa, radiofonia, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji i wiadomości, transmisja dźwięku i informacji w tym programów
i audycji radiowych poprzez cyfrowe i analogiczne sieci
przewodowe i bezprzewodowe, w tym on-line i off-line,
przez Internet, usługi nadawania radiowych sygnałów, usługi
w zakresie przekazywania głosu i obrazu, obsługa przekazu
fonicznego, monitorowanie mediów elektronicznych i stacji
radiowych poprzez nagrywanie wybranych audycji i informacji, tworzenie serwisów informacyjnych, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, wynajem
urządzeń do odbioru i nadawania sygnału radiowego, odbiorników radiowych, usługi agencji informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości, usługi łączności
telefonicznej poprzez terminale komputerowe, emisja programów radiowych i telewizyjnych, transmisje i retransmisje
programów radiowych i telewizyjnych, rozpowszechnianie
programów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi portali
internetowych i stron fanpage w serwisach społecznościowych obejmujące m.in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych,
prowadzenie i organizowanie transmisji, retransmisja programów, udostępnianie publikacji poprzez sieć internetową,
dostarczanie informacji multimedialnej na życzenie, aranżacja i leasing czasu dostępu do baz komputerowych, użyczenie stron internetowych do tworzenia serwisów informacyjnych na rzecz osób trzecich, podcasting, 41 usługi w zakresie
produkcji i montażu programów radiowych i telewizyjnych,
w tym audycji radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie
rozrywki radiowej i telewizyjnej oraz rozrywki udostępnianej za pośrednictwem Internetu, informacja o imprezach,
dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym,
muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, organizowanie
rozrywki radiowej i telewizyjnej, organizacja czasu wolnego,
prowadzenie i udział w koncertach, spektaklach, pokazach,
imprezach rozrywkowych, kulturalnych, obsługa imprez
(210)
(731)
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okolicznościowych, usługi reporterskie, usługi studia nagrań,
udostępnienie nagranych nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, usługi produkcji radiowej
w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki oraz działalności
sportowej i kulturalnej oraz za pośrednictwem Internetu,
drogą telefonii komórkowej, on-line i na zlecenie płatne i nieodpłatne, planowanie, aranżacja, produkcja i montaż dla radia, on-line i na zlecenie, oraz dla mediów masowych (gazety, czasopisma, plakaty, billboardy, banery, wielkonakładowe
książki, radio, telewizja, płyty, kasety, filmy, Internet), produkcja, powielanie, prezentacje i użyczanie nagrań dźwiękowych, prowadzenie on-line klubów towarzyskich, klubów
edukacyjnych i tematycznych na falach radiowych i w Internecie, elektroniczne publikacje w tym publikacje dźwięku,
informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z bazy
danych lub z Internetu, dostarczanie informacji dotyczących
programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze
rozrywkowym, muzycznym, nagrywanie dźwięku, organizowanie i prowadzenie gier i konkursów, organizowanie
i prowadzenie imprez i konkursów muzycznych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów edukacyjnych,
organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie
i prowadzenie turniejów sportowych i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych, organizowanie
i prowadzenie imprez i zawodów rekreacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie
koncertów, zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych, koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne
za pośrednictwem radia, usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi w zakresie opracowywania
reportażu, reportaże z imprez o charakterze kulturalnym,
sportowym, edukacyjnym, organizowanie i produkcja pokazów i widowisk artystycznych, produkcja programów radiowych o charakterze biznesowym, współpraca stacji radiowych i telewizyjnych przy produkcji programów radiowych
i telewizyjnych.
486523
(220) 2018 05 29
MAŁEK BARTOSZ KANCELARIA PRAWNA LEGATO,
Legnica
(540) LEGATO
(510), (511) 45 usługi świadczone przez prawników na rzecz
osób fizycznych, grup osób fizycznych, organizacji i przedsiębiorstw, obsługą prawna przedsiębiorców, ochrona danych osobowych, dokumentacje sprzedażowe sklepów,
udzielaniem wskazówek i porad w zakresie wyboru formy
podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
rejestrowaniem spółek, dokonywaniem zmian w umowie
spółki, przekształcaniem oraz wykreślaniem spółek handlowych w Krajowym Rejestrze Sadowym, profesjonalnym wypełnianiem: wniosków do KRS, wniosków nowych
i po postanowieniach sądowych, uzupełnianiem wniosków,
wnioskami aktualizacyjnymi, reprezentacją w sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych i prawa pracy,
reprezentacją dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym,
prowadzeniem egzekucji komorniczych, windykacja i anty
windykacja skup wierzytelności i długów egzekwowaniem
pieniędzy od ubezpieczycieli na etapie Sądowym jak i przed
Sądowym, ugodowym oraz arbitrażowym, przygotowywaniem pism i prowadzeniem korespondencji w imieniu klienta
(210)
(731)
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z innymi podmiotami gospodarczymi i instytucjami, analizą
i opiniowaniem dostarczonych tekstów prawnych w sposób
zrozumiały i wyczerpujący, przygotowywaniem i opiniowaniem umów cywilnych, zgłaszaniem wniosków o upadłość
przedsiębiorstw, księgami wieczystymi, hipoteką, lokalami spółdzielczymi, rejestrem dłużników niewypłacalnych.
prawem cywilnym odszkodowaniami powypadkowymi
od ubezpieczycieli na etapie Sądowym jak i przed Sądowym,
ugodowym oraz arbitrażowym. prawem karnym prawem rodzinnym rozwodami, sprawami spadkowymi (stwierdzenie
nabycia spadku, zachowek, nieważność testamentu itp.), podziałem majątku prawem upadłościowym - upadłość konsumencka prawem administracyjnym.
(210) 486813
(220) 2018 06 06
(731) Hyundai Corporation Holdings Co., Ltd., Seoul, KR
(540) HYUNDAI

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 aparaty do cięcia łukiem elektrycznym, elektryczne maszyny do cięcia metalu, elektryczne maszyny
do cięcia metalu [łukiem, gazowe lub plazmowe], sprzęt
do spawania łukowego, maszyny spawalnicze, 8 żelazka
elektryczne, elektryczne urządzenia do układania włosów,
9 telewizory 3d, alarmy dźwiękowe, urządzenia alarmowe,
alarmy, baterie alkaliczne, urządzenia przeciwwłamaniowe,
odbiorniki audio i wideo, głośniki, odbiorniki audiowizualne,
akumulatory samochodowe, baterie do UPS/przemienników,
urządzenia do ładowania akumulatorów, ładowarki do baterii, baterie guzikowe, bębny z kablami do zastosowań
w domu i ogrodzie, kamery do urządzeń telewizji przemysłowej, kamery do pojazdów, nawigacja samochodowa, telewizory samochodowe, magnetowidy samochodowe, futerały
dopasowane do telefonów komórkowych, odtwarzacze płyt
kompaktowych, maszyny i urządzenia kinematograficzne,
urządzenia komunikacyjne dla statków powietrznych, urządzenia komunikacyjne dla pojazdów, oprogramowanie gier,
oprogramowanie do bezzałogowych statków powietrznych,
soczewki kontaktowe, urządzenia głośnomówiące do telefonów komórkowych, urządzenia do bezprzewodowej transmisji radiowej, aparaty fotograficzne cyfrowe, cyfrowe zamki
do drzwi, cyfrowe wyświetlacze informacji, cyfrowe pióra
komputerowe, cyfrowe nośniki reklamy zewnętrznej, dyktafony cyfrowe, radionamierniki, baterie suche, ogniwa i baterie suche, odtwarzacze płyt dvd, słuchawki [douszne], baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, baterie
elektryczne, kable elektryczne i bębny z kablami elektrycznymi do zastosowań w domu i w ogrodzie, elektryczne tablice
wyświetlające, zamki elektryczne, maski do stosowania przy
spawaniu elektrycznym, elektryczne i elektroniczne alarmy
antywłamaniowe, sprzęt elektryczny do przecinania łukowego, elektroniczne terminarze osobiste, tablice elektroniczne,
elektroniczne tablice ogłoszeń, wyświetlacze elektroniczne,
elektroniczne panele wskaźnikowe, elektroniczne tablice
wyświetlające, elektroniczne pióra [ekranopisy], elektroniczne fotokopiarki, elektroniczne ramki fotograficzne, elektroniczne tłumacze kieszonkowe, urządzenia do analizy głównych składowych, alarmy pożarowe, urządzenia GPS
[uniwersalne systemy śledzenia], gps, skanery ręczne, taśmy
do czyszczenia głowic [nagrywanie], słuchawki [zakładane
na głowę], baterie anodowe, terminale do poboru opłat
na autostradzie, systemy kina domowego, interkomy, interfony, przemienniki, inwertory [elektryczność], urządzenia
do karaoke, klawiatury do telefonów komórkowych, lasero-
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we urządzenie do pomiaru poziomu, dalmierze laserowe,
telewizor LCD, baterie litowe, przyrządy pomiarowe, maszyny i urządzenia meteorologiczne, mikrofony, baterie do telefonów komórkowych, telefony komórkowe, modemy,
uchwyty na aparaty i monitory, odtwarzacze mp3, odtwarzacze mp4, multiwizja, sieciowe instalacje komunikacyjne,
akumulatory niklowo-kadmowe, akumulatory niklowo-metalowo-wodorkowe, baterie niklowo-kadmowe, telewizory
OLED, komputery kieszonkowe [PDA], osobiste urządzenia
stereofoniczne, fablety, urządzenia i przyrządy fotograficzne,
urządzenia do fototelegrafii, komórki fotowoltaiczne, przenośna aparatura komunikacyjna, przenośne odtwarzacze
multimedialne, przenośne ładowarki, telefony bezprzewodowe, ładowarki, projektory, maski ochronne do spawania,
radary, radia [odbiorniki radiowe], odbiorniki radiotelefoniczne, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], kamery cofania do pojazdów, odbiorniki i przekaźniki sygnałowe, urządzenia do odbioru satelitarnego, odtwarzacze płyt
fonograficznych, urządzenia zdalnego sterowania, urządzenia zdalnego sterowania do aparatów fotograficznych, kamery zdalnie sterowane, czujniki świetlne, dekodery telewizyjne, karty inteligentne [karty z układem scalonym],
ładowarki inteligentne, okulary inteligentne, tablety typu
smart pad, smartfony, telewizory inteligentne, wykrywacze
dymu, wtyczki, baterie słoneczne, urządzenia i instrumenty
do rejestracji dźwięku, okulary, zapłonniki i stateczniki
do lamp, zapłonniki do urządzeń oświetleniowych, przełączniki, tablety, telefony, teleskopy, monitory telewizyjne, odbiorniki telewizyjne, telewizory, nadajniki telewizyjne, urządzenia telewizyjne, terminale do książek elektronicznych,
terminale do prasy elektronicznej, terminale do publikacji
elektronicznych, terminale do elektronicznych książek i gazet
naukowych, terminale radiotelefoniczne, elektroniczne tabliczki dotykowe [touchpad], nadajniki sygnałów elektronicznych, piloty do telewizorów, telewizja UHD, zasilacze
UPS, pamięci USB, radia samochodowe, kamery wideo, karty
do gier wideo, magnetowidy, urządzenia do rejestrowania
obrazu do pojazdów, wideofony, wideo ściany, akumulatory
VRLA, walkie-talkie, bezzałogowe kamery powietrzne do noszenia, przyłbice spawalnicze, maski do spawania, baterie,
elektryczne przewody drutowe, urządzenia do bezprzewodowych punktów dostępowych (wap), głośniki bezprzewodowe, aparaty rentgenowskie nie do celów medycznych,
baterie cynkowo węglowe, baterie cynkowo chlorkowe,
czytniki biometryczne, biometryczne urządzenia zabezpieczające, urządzenia do identyfikacji biometrycznej, urządzenia biometryczne do kontroli dostępu, biometryczne urządzenia identyfikacyjne do zarządzania czasem i dostępem,
urządzenia identyfikacji twarzy do zarządzania czasem i dostępem, urządzenia identyfikacji naczyń krwionośnych
do zarządzania czasem i dostępem, urządzenia identyfikacji
odcisków palców do zarządzania czasem i dostępem, skanery biometryczne, biometryczne skanery siatkówki, czytniki
informacji biometrycznej, biometryczne skanery odcisków
palców, biometryczne skanery dłoni, cyfrowe dyski wideo,
nagrywarki sieciowe, wagi osobiste, obuwie ochronne, okulary ochronne, ochronne zatyczki do uszu, gogle i maski
ochronne, przeciwpyłowe, ochronne maski na twarz do kasków ochronnych, odzież ochronna, 11 urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia do dezodoryzacji powietrza, osuszacze
powietrza, domowe oczyszczacze powietrza, sterylizatory
powietrza, urządzenia do filtrowania wody pitnej, urządzenia
grzewcze, wentylacyjne i do klimatyzacji, urządzenia
do ogrzewania pomieszczeń, urządzenia wentylacyjne i wywołujące ruch powietrza, lampy do oświetlania akwarium,
lampy łukowe, sztuczne lampy słoneczne, szybkowary elektryczne, piece do pieczenia, piekarniki [do celów domo-
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wych], bojlery, inne niż części maszyn, bojlery do celów domowych, urządzenia do pieczenia chleba, urządzenia
do przygotowywania chleba, palniki inne niż stosowane
w laboratoriach, dywany podgrzewane elektrycznie, światła
sufitowe, lampy energooszczędne CFL, żyrandole, urządzenia do palenia kawy, kompresory do lodówek, kuchenki,
urządzenia i instalacje do gotowania, aparatura i instalacje
chłodnicze, lampki biurkowe, lampy wyładowcze i osprzęt
do nich, urządzenia do dezynfekcji naczyń do celów gospodarstwa domowego, oświetlenie sufitowe typu downlight,
elektryczne urządzenia do cięcia łukowego, bidety elektryczne, koce elektryczne, nie do celów medycznych, koce elektryczne [do domowego użytku], elektryczne filtry do kawy,
elektryczne zaparzacze do kawy, elektryczne kawiarki dla
gospodarstwa domowego, elektryczne dzbanki do zaparzania kawy, kuchenki elektryczne, garnki elektryczne [do użytku domowego], kuchnie elektryczne do użytku domowego,
kuchenny (sprzęt -) elektryczny, elektryczne dystrybutory
wody zimnej i gorącej, elektryczne urządzenia do smażenia
w głębokim tłuszczu, frytownice elektryczne, elektryczne
osuszacze do stosowania w gospodarstwie domowym, elektryczne dehydratory, elektryczne urządzenia do dezynfekcji
naczyń do celów domowych, elektryczne urządzenia
do przygotowywania espresso dla gospodarstwa domowego, wentylatory elektryczne, wentylatory elektryczne
do użytku osobistego, urządzenia elektryczne do gotowania
na parze, zamrażarki elektryczne [do celów domowych], patelnie elektryczne, piece elektryczne do celów domowych,
elektryczne suszarki do rąk, urządzenia elektryczne do ogrzewania, elektrycznie ogrzewane materace wodne, elektryczne nawilżacze, czajniki do herbaty [elektryczne], czajniki
elektryczne (do celów domowych), lampy elektryczne, suszarki do prania, elektryczne, elektryczne urządzenia do robienia prażonej kukurydzy, szybkowary elektryczne, elektryczne promienniki ciepła [do użytku domowego],
kaloryfery elektryczne, kuchnie elektryczne, lady chłodnicze
elektryczne, lodówki elektryczne, elektryczne lodówki
[do użytku domowego], elektryczne urządzenia do gotowania ryżu, elektryczne opiekacze do kanapek, elektryczne naczynia do powolnego gotowania, elektryczne urządzenia
chłodzące do pomieszczeń [do użytku domowego], piecyki
elektryczne, elektryczne testery, tostery do użytku domowego [elektryczne], gofrownice elektryczne, elektryczne urządzenia do oczyszczania wody do użytku domowego, elektryczne urządzenia do schładzania wina, bojlery elektryczne,
elektryczne maszyny do przygotowywania popcornu, elektromagnetyczne kuchenki indukcyjne [do użytku domowego], wyciągi kuchenne, wentylatory do nawiewników, filtry
do wody pitnej, latarki, reflektory, lampy fluorescencyjne, zamrażarki, bojlery gazowe, palniki gazowe, piekarniki gazowe
[do użytku domowego], piecyki gazowe, grille gazowe,
grzejniki gazowe, kuchenki gazowe, chłodziarki gazowe, kuchenki na gaz, grzejniki do wody opalane gazem, urządzenia
do opiekania i pieczenia, suszarki do włosów, lampy halogenowe, kominki, pompy ciepła, podgrzewacze wody do wanien, urządzenia do klimatyzacji i ogrzewania, urządzenia
do ogrzewania, bojlery grzewcze inne niż do pojazdów, lampy rtęciowe wysokoprężne, lampy sodowe wysokoprężne,
urządzenia na gorące powietrze, nawilżacze powietrza, maszyny do produkcji lodu, lodówki turystyczne, żarówki oświetleniowe, oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne, piekarniki
przemysłowe, lampowe promienniki podczerwieni, piekarniki kuchenne, latarnie oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe LED, oprawy oświetleniowe, lampy halogenowe, kuchenki mikrofalowe, kuchenki mikrofalowe jako urządzenia
do gotowania, kuchenki mikrofalowe do celów przemysłowych, lampy neonowe, oczyszczacze wody do celów domo-
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wych (nieelektryczne), piece olejowe [ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego], piekarniki, kuchenki na ropę,
promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, kuchenne
okapy wyciągowe [wyciągi kuchenne, do użytku domowego], okapy kuchenne dla gospodarstwa domowego, urządzenia i instalacje do chłodzenia [inne niż do pojazdów],
urządzenia chłodzące, wentylatory pokojowe, rożna, lampy
bezpieczeństwa, natryski, prysznice, podgrzewacze wody
na energię słoneczną, reflektory punktowe, sterylizatory,
lampy stojące, urządzenia do uzdatniania wody z kranu, lampy ultrafioletowe, nie do celów medycznych, urządzenia i instalacje do wentylacji, wyciągi wentylacyjne, wentylatory,
podgrzewacze łóżek [szkandele], urządzenia do filtrowania
wody, podgrzewacze wody, podgrzewacze wody [aparatura], jonizatory wody do celów domowych, urządzenia
do oczyszczania wody do użytku domowego, urządzenia
do oczyszczania wody, sterylizatory do wody, lampy powierzchniowe, maski spawalnicze, zespoły zmiękczające
wodę.

czącej materiałów reklamowych, przedstawicielstwa, usługi
w zakresie doradztwa negocjacyjnego, o badaniach rynku,
o procesach naprawczych, o procesach społeczno-ekonomicznych, w organizowaniu i kierowaniu działalnością gospodarczą, w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi
zgrupowania na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni i sklepie w zakresie: materiałów, urządzeń i wyrobów
przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, rolno-spożywczego, 36 usługi w zakresie administrowania nieruchomościami, analiz finansowych, lokaty kapitałów, pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, pośrednictwa w nabywaniu
i zbywaniu podmiotów gospodarczych, tworzenia wspólnego kapitału, usługi w zakresie doradztwa ekonomiczno-finansowego, usługi w zakresie doradztwa w obrocie wierzytelnościami, 39 usługi w zakresie przewożenia ładunków,
składowania, spedycji, transportu samochodowego, dystrybucji artykułów, materiałów, urządzeń i wyrobów przemysłu
chemicznego, farmaceutycznego, rolno-spożywczego.

(210) 487909
(220) 2018 07 06
(731) CIECH TRADING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) cheman
(510), (511) 1 aldehydy, alkalia, azotany, bezwodniki, białko
roślinne lub zwierzęce jako surowiec, boraks, chemiczne preparaty do konserwowania artykułów spożywczych, chemiczne środki dla przemysłu, cytrynowy kwas do celów przemysłowych, detergenty używane w procesach produkcyjnych,
katalizatory, kwasy, odczynniki chemiczne inne niż do celów
medycznych lub weterynaryjnych, preparaty do galwanizacji lub garbarstwa, preparaty do oczyszczania wody, usuwania lub zapobiegające tworzeniu się kamienia kotłowego
inne niż do użytku domowego, preparaty do użyźniania gleby w postaci nawozów, preparaty do ochrony przed ogniem
lub ognioodporne, rozpuszczalniki do lakierów, sole nieorganiczne takie jak wodorowęglan sodu, soda amoniakalna, sól
kamienna, sól warzona, inne sole przeznaczone dla przemysłu, substancje chemiczne do analizy laboratoryjnej inne
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, substancje
zapobiegające zamarzaniu, środki chemiczne dla leśnictwa,
ogrodnictwa lub rolnictwa oprócz niszczących szkodliwe
organizmy żywe, tlenki metali, wodziany, hydraty, 2 barwniki
w tym spożywcze, farby w tym bakteriobójcze lub ognioodporne pigmenty, preparaty zabezpieczające przed rdzą, rozcieńczalniki do barwników, farb i lakierów, sykatywy/środki
osuszające do farb, 3 aromaty, barwniki i olejki kosmetyczne,
esencje eteryczne, kosmetyki, olejki eteryczne spożywcze,
preparaty i środki do czyszczenia lub trawienia, preparaty
i środki do usuwania rdzy, szampony, środki do prania, środki
toaletowe, 5 artykuły żywnościowe na bazie białka do celów
medycznych, chemiczne preparaty do celów farmaceutycznych, cukierki do celów farmaceutycznych, dodatki do pasz
do celów leczniczych, preparaty i surowce farmaceutyczne,
preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt oraz żywność dietetyczna do celów leczniczych, woda utleniona
jako środek dezynfekcji do celów higienicznych stosowana
do aseptyzacji opakowań spożywczych, 30 preparaty aromatyczne lub stabilizujące do żywności, preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowego, skrobia
i słód do celów spożywczych, zagęszczacze do produktów
spożywczych, 31 pasze wzmacniające i dodatki paszowe dla
zwierząt do produkcji mieszanek paszowych oraz mieszanki paszowe uzupełniające i preparaty mlekozastępcze dla
zwierząt, pokarm dla zwierząt, preparaty do tuczenia zwierząt, 35 usługi w zakresie badania rynku, ekspertyz opłacalności, pokazów i prezentacji towarów i usług, poligrafii doty-

(210)
(731)

488610
(220) 2018 07 24
LSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) LSA

(531) 05.03.11, 05.03.14, 05.03.13, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, jak również rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, kruszywa spiekane z popiołów ze spalania węgla
jako środki zlepiające [spoiwo], kruszywa popiołoporytowe
jako środki zlepiające [spoiwo], kruszywa spiekane z popiołów ze spalania biomasy jako środki zlepiające [spoiwo],
materiały ogniotrwałe z tworzyw sztucznych termoutwardzalnych, chlorek magnezu do zapewniania ogniotrwałości
materiałów, roztwory ognioodporne, chemikalia ognioodporne, preparaty ognioodporne, preparaty chemiczne nadające właściwości ognioodporne, 7 obrabiarki, urządzenia
do usuwania odpadów, maszyny i urządzenia do kruszenia
i prasowania odpadów, rozdrabniarki odpadów, sortowniki
odpadów, przetworniki odpadów [maszyny], prasy do odpadów, sprężarki do odpadów, maszyny do ekstrakcji odpadów,
maszyny do cięcia odpadów, maszyny do kruszenia odpadów, urządzenia do ubijania odpadów, urządzenia do zagęszczania odpadów, obrabiarki do usuwania odpadów, maszyny do usuwania odpadów, prasy do belowania odpadów
[maszyny], maszyny do usuwania ciekłych odpadów, urządzenia do odzyskiwania odpadów [maszyny], generatory
prądu wykorzystujące ciepło odpadowe, maszyny do transportu materiałów odpadowych, maszyny do separacji śmieci
i odpadów, maszyny do prasowania odpadów [elektryczne
urządzenia do usuwania odpadów], maszyny do transportu
odpadów i śmieci, maszyny przenośniki, kotły parowe [maszyny], podgrzewacze [kotły], suszarnie przemysłowe [maszyny], wirówki przemysłowe, maszyny filtrujące, separujące
i wirówki, maszyny wykorzystywane w procesie odzyskiwania surowców z odpadów kopalnianych, produkcyjnych,
przemysłowych, 11 urządzenia i instalacje do przetwarzania
i unieszkodliwiania odpadów kopalnianych, produkcyjnych,
przemysłowych, urządzenia i instalacje do odzyskiwania
surowców z odpadów kopalnianych, produkcyjnych, prze-
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mysłowych, piece przemysłowe, piece ogniotrwałe, piece
grzewcze, piece obrotowe, piece do spalania, piece do spalania odpadów, piece do spopielania, piece do spiekania,
piece do wytapiania, piece [urządzenia grzewcze], piece
do usuwania odpadów, piece do obróbki odpadów, piece
do obróbki cieplnej, piece do spalania odpadów do celów
przemysłowych, kotły, kotły grzewcze, urządzenia zasilające kotły grzewcze, kotły do instalacji grzewczych, instalacje
do obróbki chemicznej, instalacje do obróbki przemysłowej,
instalacje do spalania termicznego, instalacje oczyszczające
do materiałów odpadowych, urządzenia i instalacje do suszenia, instalacje spalania do paliw kopalnych, instalacje
przemysłowe do filtrowania cieczy, instalacje spalania do paliw odpadowych, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje do odzyskiwania ciepła z powietrza, półki do suszenia,
urządzenia do suszenia, przemysłowe instalacje do suszenia,
piece do spalania odpadów, bioreaktory do użytku w uzdatnianiu odpadów, urządzenia grzewcze do użytku przy obróbce materiałów odpadowych, 17 materiały wypełniające,
uszczelniające, materiały izolacyjne, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, artykuły i materiały ogniotrwałe
i zabezpieczające przed ogniem, artykuły i materiały termoizolacyjne, masy uszczelniające, materiały termoizolacyjne,
materiały uszczelniające, membrany i półprzetworzone syntetyczne materiały filtrujące, maty izolacyjne, płyty do celów
izolacyjnych, 19 materiały budowlane niemetalowe, kruszywa wykorzystywane do przygotowania betonu, kruszywa
spiekane z popiołów ze spalania węgla, kruszywa popiołoporytowe, kruszywa spiekane z popiołów ze spalania biomasy, 35 doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem
w dziedzinie produkcji, dostarczania, transportu i stosowania
energii, paliw, gazu, pary wodnej, gorącej wody i powietrza,
doradztwo dotyczące optymalizacji generowania ciepła pozyskiwanego z procesu przetwarzania i unieszkodliwiania
odpadów oraz poprzez odzyskiwanie surowców z odpadów
kopalnianych, przemysłowych, produkcyjnych, usługi dotyczące działalności gospodarczej, mianowicie administracja w zakresie umów sprzedaży produktów wytworzonych
z odpadów kopalnianych, przemysłowych, produkcyjnych,
usługi w zakresie obsługi skupu i sprzedaży odpadów, w tym
za pomocą elektronicznej i internetowej platformy, usługi
dotyczące działalności gospodarczej, mianowicie administracja w zakresie umów o skup i sprzedaż odpadów, produktów z recyklingu, odzyskanych surowców, doradztwo
w zakresie skupu i sprzedaży odpadów, produktów z recyklingu, odzyskanych surowców, usługi marketingowe,
promocja sprzedaży, 37 usługi budowlane, usługi instalacji
linii technologicznych do przetwarzania i unieszkodliwiania
odpadów, usługi instalacji linii technologicznych do odzyskiwania surowców z odpadów kopalnianych, przemysłowych,
produkcyjnych, usuwanie odpadów [usługi czyszczenia], wywóz odpadów [czyszczenie], 39 usługi w zakresie transportu
- usuwanie odpadów, transport, załadunek, wyładunek, składowanie i przechowywanie odpadów, zbieranie odpadów,
gromadzenie odpadów, oczyszczanie [usuwanie i transport]
z odpadów, 40 obróbka odpadów, usuwanie odpadów, recykling, recykling i uzdatnienie odpadów, surowców wtórnych,
produktów chemicznych, odpadów i surowców wtórnych
[przetwarzanie], unieszkodliwianie odpadów [przetwarzanie], przetwarzanie surowców, rekultywacja elektrośmieci,
odpadów, sortowanie elektrośmieci, odpadów i surowców
wtórnych [przetwarzanie], pozyskiwanie materiałów z odpadów, produktów chemicznych, przetwarzanie materiałów
uzyskanych z odpadów, przetwarzanie odpadów, rozdrabnianie odpadów, usługi związane z zarządzaniem odpadami, produktami chemicznymi [recykling, usługi doradcze
w zakresie wyżej wymienionych usług], 42 prace naukowo-
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-badawcze w zakresie nauk technicznych, przemysłu dostarczającego energii, odpadów, doradztwo związane z wydajnością energii, gospodarką odpadami, doradztwo w zakresie
wykorzystania energii, rekultywacji, odpadów, konsultacje
profesjonalne w zakresie wykorzystania energii, rekultywacji,
gospodarki odpadami, środowiska, opracowania projektów,
badania techniczne i naukowe dotyczące energii, odpadów, recyclingu, środowiska, audyt bezpieczeństwa i niezawodności instalacji elektrycznych, audyt bezpieczeństwa
i niezawodności w szczególności w dziedzinie energii, budownictwa, komunikacji i technologii środowiskowej, 45 zarządzanie licencjami, wykonywanie, zarządzanie i ochrona
praw autorskich i praw pokrewnych, know-how, praw wyłącznych z zakresu własności przemysłowej.
488636
(220) 2018 07 25
KOZYRA STANISŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE ESKA, Nowa Osada
(540) ESKA
(210)
(731)

(531)

07.01.13, 29.01.12, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.01.03,
26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 30 kasza gryczana prażona i nieprażona, płatki gryczane, mąka gryczana, kukurydziana, ziemniaczana,
ryż, płatki ryżowe, płatki jaglane, płatki kukurydziane, kasza
spożywcza, przetworzone ziarna zbóż, kasza jaglana, kasza
jęczmienna, kasza kukurydziana, 35 organizacja i promocja
dla osób trzecich w sprzedaży hurtowej, detalicznej, pośrednictwo w zakresie wyszukiwania partnerów handlowych,
usługi reklamowe za pośrednictwem telefonu, radia, telewizji i przez sieć Internet, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie wystaw, targów w celach handlowych lub reklamowych, 39 pakowanie i konfekcjonowanie
produktów rolnych, dostawa towarów w postaci zestawów
z różnej gamy produktów rolnych, dostarczanie produktów
zbożowych, 40 młynarstwo.
488684
(220) 2018 07 26
MARKETCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Clean PRO

(210)
(731)

(531) 01.15.23, 26.11.22, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 preparaty do prania, preparaty wybielające
i inne substancje stosowane w praniu, preparaty do czyszczenia i sprzątania budynków i budowli, preparaty do polerowania, preparaty do szorowania, preparaty do ścierania,
preparaty do odtłuszczania, preparaty do wywabiania plam,
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mydła, preparaty do zmiękczania tkanin, preparaty do czyszczenia rur odpływowych i zlewów, preparaty do usuwania rdzy, preparaty nabłyszczające, detergenty, preparaty
do mycia, preparaty do odwapniania i usuwania kamienia
kotłowego do celów domowych, preparaty zapobiegające powstawaniu kamienia kotłowego, rdzy lub zatłuszczeń,
21 uruchamiane ręcznie narzędzia i przyrządy do użytku domowego, odkurzacze nieelektryczne, polerki nieelektryczne
do użytku domowego, pojemniki z tworzyw sztucznych
i/lub metalu (nie wykonane z metali szlachetnych i nie pokrywane nimi), urządzenia do mycia, sprzątania i czyszczenia
budynków, urządzenia i przyrządy do ręcznego sprzątania,
mycia i czyszczenia podłogi, mopy i ich części, kije i uchwyty
do mopów, pokrywy do mopów, prasy do mopów, dozowniki do nawilżania ręcznych urządzeń i przyrządów do mycia podłogi, mopy, szczotki, szczotki do zamiatania, szczotki
do szorowania, miotły, zmiotki, narzędzia nieelektryczne
przeznaczone do sprzątania, czyszczenia i mycia, sprzęt i wyposażenie toalet składające się ze szczotek i stojaków, nieelektryczne przyrządy do odpylania, narzędzia, nieelektryczne
przyrządy i instrumenty do mycia i czyszczenia grzejników,
nieelektryczne narzędzia, przyrządy i instrumenty do mycia
i czyszczenia okien, ściągaczki do wody, skrobaki i skrobaczki do podłóg i okien, części wyżej wymienionych towarów,
szmaty, ścierki i ściereczki do mycia, czyszczenia i sprzątania.

(531) 27.05.01, 18.01.07, 18.01.08
(510), (511) 21 kufle do piwa, 32 piwo i produkty
piwowarskie.

488697
(220) 2018 07 26
FUNDACJA SZTUKI KREATYWNA PRZESTRZEŃ,
Warszawa
(540) Festiwal Stolica Języka Polskiego

(531) 19.07.01, 19.07.23
(510), (511) 3 dezodoranty, zapachowe środki odświeżające
powietrze, 5 preparaty do odświeżania powietrza, preparaty
neutralizujące zapachy, odświeżacze powietrza, dezodoranty do powietrza, środki do oczyszczania powietrza, środki do dezodoryzacji powietrza, preparaty do odświeżania
powietrza.

(210)
(731)

(210) 488815
(220) 2018 07 30
(731) POLHUN M. BIELSKA SPÓŁKA JAWNA, Koluszki
(540)

488833
(220) 2018 07 31
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) t TZMO SA
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 41 usługi w zakresie edukacji, usługi w zakresie
organizowania szkoleń, imprez kulturalnych i edukacyjnych,
usługi rozrywkowe, usługi w zakresie działalności sportowej
i kulturalnej, organizowanie i obsługa konferencji, festiwalów,
kongresów, warsztatów, gier i zabaw językowo-literackich,
imprez plastycznych, wernisaży, koncertów, organizowanie kiermaszów książki, organizowanie spotkań autorskich,
spektakli, wieczorów poezji, usługi w zakresie publikowania
książek, usługi w zakresie publikowania tekstów (innych niż
reklamowe), publikacje on-line książek, periodyków, tekstów,
publikacja zdjęć, wypożyczanie książek.
488742
(220) 2018 07 30
KSIĄŻĘCY BROWAR NYSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nysa
(540) NYSKIE
(210)
(731)

(531) 24.13.09, 24.13.13, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 3 wata do celów kosmetycznych, wyroby z waty
do celów kosmetycznych, bawełna i wata do celów higienicznych, wyroby z bawełny i waty do celów higienicznych,
wyroby z bawełny do celów higienicznych, patyczki z waty
do celów kosmetycznych, waciki kosmetyczne, płatki kosmetyczne, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
chusteczki do demakijażu, mleczko kosmetyczne, kremy
do pielęgnacji ciała, płyny do mycia ciała, kosmetyki dla
dzieci, płyny do kąpieli, oliwki dla dzieci, zasypki dla dzieci,
szampony, olejki dla dzieci, zestawy kosmetyczne dla dzieci,
chusteczki do higieny intymnej, płyny do higieny intymnej,
5 podpaski higieniczne, wkładki higieniczne, tampony higieniczne, wkładki laktacyjne, wkładki urologiczne, wkładki
urologiczne dla mężczyzn, anatomiczne wkładki dla kobiet
z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe
pielucho-majtki dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe pieluchy dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe majtki dla osób
z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe
pieluchy z papieru i/lub celulozy, jednorazowe pielucho-majtki z papieru i/lub celulozy, podkłady higieniczne, podkłady ginekologiczne, kompresy, pakiety kompresów, materiały opatrunkowe, gaza opatrunkowa, opatrunki oczne,
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opatrunki na nos, bawełna i wata do celów medycznych
oraz wyroby z bawełny i waty dla celów medycznych, wata
celulozowa dla celów medycznych, testy sterylności, plastry,
przylepce, tampony dla celów medycznych, opakowania
do sterylizacji jednorazowego użytku, zestawy operacyjne,
pokrowce na nogi pacjenta, taśmy samoprzylepne ze wskaźnikami sterylizacji, pieluszki z materiałów tekstylnych, 10 bandaże elastyczne, bandaże podtrzymujące, opaski gipsowe,
bandaże usztywniające ortopedycznie, pościel ochronna
do celów medycznych, podkłady na łóżko, jednorazowe
podkłady ochronne na łóżko dla osób z brakiem kontroli
czynności fizjologicznych, fartuchy chirurgiczne, fartuchy
operacyjne, czepki chirurgiczne, czepki pielęgniarskie, rękawice dla celów medycznych, kieszenie na płyny do celów
medycznych, worki na narządy do celów medycznych służące do przechowywania i transportu narządów ludzkich, obłożenia pól operacyjnych do celów medycznych, podkłady
podgipsowe, bandaże podtrzymujące, maseczki do użytku
na salach operacyjnych, serwety operacyjne używane na salach operacyjnych, zestawy serwet operacyjnych używane
na salach operacyjnych, tacki medyczne, folia operacyjna,
rękawy podgipsowe, zapinki do bandaży, prześcieradła
do użytku na salach operacyjnych, 16 jednorazowe śliniaki
wykonane z papieru lub z celulozy, jednorazowe chusteczki
papierowe, papier toaletowy, ręczniki papierowe, serwetki
papierowe do demakijażu, torby i torebki do pakowania, rękawy do pakowania, rękawy do pakowania, 24 pościel, prześcieradła, serwety tekstylne, chusteczki tekstylne do nosa,
25 odzież papierowa, odzież jednorazowa, odzież wodoodporna, ochraniacze na buty, fartuchy ochronne zakładane
na ubrania, odzież ochronna zakładana na ubrania, śliniaki
wykonane z materiałów tekstylnych.

oczne, opatrunki na nos, bawełna i wata do celów medycznych oraz wyroby z bawełny i waty dla celów medycznych,
wata celulozowa dla celów medycznych, testy sterylności,
plastry, przylepce, tampony dla celów medycznych, opakowania do sterylizacji jednorazowego użytku, zestawy operacyjne, pokrowce na nogi pacjenta, taśmy samoprzylepne
ze wskaźnikami sterylizacji, pieluszki z materiałów tekstylnych, 10 bandaże elastyczne, bandaże podtrzymujące, opaski gipsowe, bandaże usztywniające ortopedycznie, pościel
ochronna do celów medycznych, podkłady na łóżko, jednorazowe podkłady ochronne na łóżko dla osób z brakiem
kontroli czynności fizjologicznych, fartuchy chirurgiczne, fartuchy operacyjne, czepki chirurgiczne, czepki pielęgniarskie,
rękawice dla celów medycznych, kieszenie na płyny do celów medycznych, worki na narządy do celów medycznych
służące do przechowywania i transportu narządów ludzkich,
obłożenia pól operacyjnych przeznaczone do celów medycznych, podkłady podgipsowe, bandaże podtrzymujące,
maseczki do użytku na salach operacyjnych, serwety operacyjne używane na salach operacyjnych, zestawy serwet operacyjnych używane na salach operacyjnych, tacki medyczne,
folia operacyjna, rękawy podgipsowe, zapinki do bandaży,
prześcieradła do użytku na salach operacyjnych, 16 jednorazowe śliniaki wykonane z papieru lub z celulozy, jednorazowe
chusteczki papierowe, papier toaletowy, ręczniki papierowe,
serwetki papierowe do demakijażu, torby i torebki do pakowania, rękawy do pakowania, 24 pościel, prześcieradła,
serwety tekstylne, chusteczki tekstylne do nosa, 25 odzież
papierowa, odzież jednorazowa, odzież wodoodporna,
ochraniacze na buty, fartuchy ochronne zakładane na ubrania, odzież ochronna zakładana na ubrania, śliniaki wykonane
z materiałów tekstylnych.

(210)
(731)

488834
(220) 2018 07 31
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) t TZMO GROUP

(210)
(731)

(531) 24.13.09, 24.13.13, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 3 wata do celów kosmetycznych, wyroby z waty
do celów kosmetycznych, bawełna i wata do celów higienicznych, wyroby z bawełny i waty do celów higienicznych,
wyroby z bawełny do celów higienicznych, patyczki z waty
do celów kosmetycznych, waciki kosmetyczne, płatki kosmetyczne, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
chusteczki do demakijażu, mleczko kosmetyczne, kremy
do pielęgnacji ciała, płyny do mycia ciała, kosmetyki dla
dzieci, płyny do kąpieli, oliwki dla dzieci, zasypki dla dzieci,
szampony, olejki dla dzieci, zestawy kosmetyczne dla dzieci,
chusteczki do higieny intymnej, płyny do higieny intymnej,
5 podpaski higieniczne, wkładki higieniczne, tampony higieniczne, wkładki laktacyjne, wkładki urologiczne, wkładki
urologiczne dla mężczyzn, anatomiczne wkładki dla kobiet
z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe
pielucho-majtki dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe pieluchy dla osób z brakiem
kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe majtki dla
osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe pieluchy z papieru i/lub celulozy, jednorazowe pielucho-majtki z papieru i/lub celulozy, podkłady higieniczne,
podkłady ginekologiczne, kompresy, pakiety kompresów,
materiały opatrunkowe, gaza opatrunkowa, opatrunki

(531) 24.13.09, 24.13.13, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 3 wata do celów kosmetycznych, wyroby
z waty do celów kosmetycznych, bawełna i wata do celów higienicznych, wyroby z bawełny i waty do celów higienicznych, wyroby z bawełny do celów higienicznych,
patyczki z waty do celów kosmetycznych, waciki kosmetyczne, płatki kosmetyczne, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki do demakijażu, mleczko
kosmetyczne, kremy do pielęgnacji ciała, płyny do mycia
ciała, kosmetyki dla dzieci, płyny do kąpieli, oliwki dla dzieci, zasypki dla dzieci, szampony, olejki dla dzieci, zestawy
kosmetyczne dla dzieci, chusteczki do higieny intymnej,
płyny do higieny intymnej, 5 podpaski higieniczne, wkładki higieniczne, tampony higieniczne, wkładki laktacyjne,
wkładki urologiczne, wkładki urologiczne dla mężczyzn,
anatomiczne wkładki dla kobiet z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe pielucho-majtki dla osób
z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe
pieluchy dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe majtki dla osób z brakiem kontroli
czynności fizjologicznych, jednorazowe pieluchy z papieru
i/lub celulozy, jednorazowe pielucho-majtki z papieru i/lub
celulozy, podkłady higieniczne, podkłady ginekologiczne,

488835
(220) 2018 07 31
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) t TZMO GRUPA
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kompresy, pakiety kompresów, materiały opatrunkowe,
gaza opatrunkowa, opatrunki oczne, opatrunki na nos,
bawełna i wata do celów medycznych oraz wyroby z bawełny i waty dla celów medycznych, wata celulozowa dla
celów medycznych, testy sterylności, plastry, przylepce,
tampony dla celów medycznych, opakowania do sterylizacji jednorazowego użytku, zestawy operacyjne, pokrowce
na nogi pacjenta, taśmy samoprzylepne ze wskaźnikami
sterylizacji, pieluszki z materiałów tekstylnych, 10 bandaże elastyczne, bandaże podtrzymujące, opaski gipsowe,
bandaże usztywniające ortopedycznie, pościel ochronna
do celów medycznych, podkłady na łóżko, jednorazowe
podkłady ochronne na łóżko dla osób z brakiem kontroli
czynności fizjologicznych, fartuchy chirurgiczne, fartuchy
operacyjne, czepki chirurgiczne, czepki pielęgniarskie, rękawice dla celów medycznych, kieszenie na płyny do celów medycznych, worki na narządy do celów medycznych
służące do przechowywania i transportu narządów ludzkich, obłożenia pól operacyjnych przeznaczone do celów
medycznych, podkłady podgipsowe, bandaże podtrzymujące, maseczki do użytku na salach operacyjnych, serwety
operacyjne używane na salach operacyjnych, zestawy serwet operacyjnych używane na salach operacyjnych, tacki
medyczne, folia operacyjna, rękawy podgipsowe, zapinki
do bandaży, prześcieradła do użytku na salach operacyjnych, 16 jednorazowe śliniaki wykonane z papieru lub z celulozy, jednorazowe chusteczki papierowe, papier toaletowy, ręczniki papierowe, serwetki papierowe do demakijażu,
torby i torebki do pakowania, rękawy do pakowania, 24 pościel, prześcieradła, serwety tekstylne, chusteczki tekstylne
do nosa, 25 odzież papierowa, odzież jednorazowa, odzież
wodoodporna, ochraniacze na buty, fartuchy ochronne zakładane na ubrania, odzież ochronna zakładana na ubrania,
śliniaki wykonane z materiałów tekstylnych.
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(540) TD

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia elektroniczne w tym: sterowniki
elektroniczne, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia
automatyki przemysłowej, urządzenia elektryczne ze sterowaniem elektronicznym, programy dla maszyn cyfrowych,
programy i systemy komputerowe, 38 usługi związane
z przekazywaniem lub transmisją informacji i rozmów telefonicznych, wykonywanie ekspertyz w dziedzinie telekomunikacji, 42 usługi w zakresie programowania komputerów,
projektowanie systemów komputerowych, projektowanie
urządzeń elektronicznych, wykonywanie ekspertyz w dziedzinie automatyki przemysłowej i elektroniki.
(210) 489314
(220) 2018 08 13
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) e

(210) 488875
(220) 2018 07 31
(731) KOSYLO ANDRIY, Warszawa
(540) KOSYLO & PARTNERS LAW FIRM

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.01.05, 17.03.02
(510), (511) 45 doradztwo prawne, usługi prawne, usługi
wsparcia prawnego, porady prawne i zastępstwo procesowe, usługi w zakresie pomocy prawnej, udzielanie opinii
prawnych przez ekspertów, dostarczanie informacji prawnych, pośrednictwo w procedurach prawnych, badania
prawne, usługi doradcze w zakresie prawa, pomoc prawna
przy tworzeniu umów, usługi w zakresie badań prawnych,
usługi w zakresie przygotowania dokumentów prawnych,
usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi prawne związane z tworzeniem
i rejestracją firm, doradztwo prawne związane z prawami
własności intelektualnej, usługi doradcze dotyczące praw
własności intelektualnej, usługi prawne dotyczące rejestracji
znaków towarowych, mediacja [usługi prawne].
(210)
(731)

488925
(220) 2018 08 02
KUSIUK ANDRZEJ, KRUKOWSKI DARIUSZ PPU
SYSTEMY I URZĄDZENIA KOMPUTEROWE TELDREAM
SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk

(531) 01.07.06, 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, kupony mobilne do pobrania, publikacje periodyczne ładowalne w postaci elektronicznej z Internetu, oprogramowanie komputerowe do pobrania
z Internetu, 35 prowadzenie on-line hurtowej sprzedaży artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego, w tym
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, usługi
pośrednictwa w handlu, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje.
(210) 489390
(220) 2018 08 14
(731) JASIŃSKA ZOFIA, Raszyn
(540) LASH COACHING
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, usługi nauczania, w tym
z udostępnieniem książek, kształcenia praktycznego oraz
organizowania i prowadzenia warsztatów i sprawdzianów,
usługi wypożyczania książek, usługi pisania tekstów, usługi
organizowania i prowadzenia zjazdów, konferencji i kongresów, sympozjów, seminarium i konkursów, usługi produkcji
filmów, usługi publikacji elektronicznych (on-line) książek
i periodyków, usługi szkół i wyższych uczelni, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi trenerskie, w tym trenerów osobistych.
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(210) 489398
(220) 2018 09 10
(731) KURDIN IGOR IT CONSULTING, Warszawa
(540) AMOHIVE

(531)

27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17, 29.01.12, 26.05.01,
26.11.01, 26.11.05, 26.11.22, 03.13.04
(510), (511) 20 ule dla pszczół.

489421
(220) 2018 08 16
SANOFI-AVENTIS Deutschland GmbH,
Frankfurt nad Menem, DE
(540) MUCONATURAL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.
(210)
(731)

(210) 489463
(220) 2018 08 17
(731) GMINA MIASTA TORUŃ, Toruń
(540) MADE IN TORUŃ EST. 1233

(531)

06.07.04, 06.07.06, 06.07.11, 06.07.25, 26.13.25, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 9 magnetyczne, cyfrowe, elektroniczne
i optyczne nośniki danych, nośniki z elektronicznie, optycznie, magnetycznie, cyfrowo zapisanymi danymi i oprogramowaniem, przewodniki elektroniczne, dyski magnetyczne
i optyczne, dyski kompaktowe (audio-wideo i CD-ROM-y),
dyskietki, kasety z nagraniami, kasety video, pliki graficzne,
muzyczne i audio-wideo do ściągnięcia do telefonu komórkowego, publikacje elektroniczne, w tym publikacje elektroniczne jako moduły ładowalne, publikacje elektroniczne
w sieci Internet i Intranet jako moduły ładowalne, książkowe publikacje elektroniczne, aplikacje mobilne, programy
i pliki komputerowe, oprogramowanie zawarte w tej klasie,
programy i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy i oprogramowanie komputerowe do obsługi publikacji elektronicznych, audiowizualne
i elektroniczne urządzenia do nauki, nauczania, interfejsy
komputerowe, 16 artykuły piśmienne zawarte w tej klasie,
artykuły piśmiennicze i papiernicze zawarte w tej klasie,
papier, tektura, wyroby z papieru i tektury: etykiety, tablice ogłoszeniowe na afisze, bilety, szyldy, bloki rysunkowe,
chorągiewki, karty indeksowe, karty pocztowe, kokardy,
opakowania do butelek, pudełka, w tym do przechowywania dokumentów, znaczki pocztowe, banery wystawowe,
flagi (dekoracje), dekoracje na stół, tanzaku, podstawki pod
szklanki, pudełka na prezenty, torebki i materiały do pakowania i przechowywania, tuby, plakietki, książki, gazety,
czasopisma, magazyny, periodyki, notesy i przewodniki,
zeszyty, afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, broszury, prospekty, plakaty, druki, formularze, szablony, rejestry,
skorowidze, plany, teczki, skoroszyty, fotografie, kalendarze,
katalogi, ulotki, mapy, naklejki, nalepki, emblematy, pieczęcie, obwoluty, oprawy, bloki do pisania, bloki listowe,
wzory pism, publikacje w formie papierowej (drukowanej),
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rysunki, plansze, zakładki do książek, kartki okolicznościowe, bloki księgowe, materiały instruktażowe, szkoleniowe
i do nauczania, druki zaproszeń, koperty, 35 usługi reklamowe na rzecz osób trzecich z wykorzystaniem wszystkich
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych, multimedialnych i internetowych, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, tworzenie i publikowanie tekstów reklamowych i sponsorowanych, przygotowywanie audiowizualnych i multimedialnych prezentacji
do wykorzystania w reklamie, usługi rozpowszechniania informacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych,
usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, wynajmowanie nośników reklamowych, patronat, public relations, usługi doradcze poprzez Internet i Intranet z zakresu
działalności jednostek samorządów terytorialnych, badanie
opinii publicznej, opinie, sondaże, analizy kosztów, analizy
i badania rynkowe, badanie w dziedzinie działalności jednostek samorządów terytorialnych, prognozy ekonomiczne, ekspertyzy w zakresie wydolności i rentowności jednostek samorządów terytorialnych, zestawienia statystyczne,
wspieranie i promowanie działalności gospodarczej, społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej, organizowanie
wystaw, targów, imprez i konkursów w celach reklamowych
i handlowych, usługi w zakresie rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, terminali komputerowych, poczty elektronicznej, sieci Internet i Intranet,
cyfrowo, opiniowanie i ekspertyzy z zakresu działalności
samorządów terytorialnych, zakładanie, pozyskiwanie, systematyzowanie danych do komputerowych baz danych,
zarządzanie komputerowymi bazami danych i plikami,
usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, katalogowej, wysyłkowej, za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line)
oraz poprzez ofertę bezpośrednią: magnetycznych, cyfrowych, elektronicznych i optycznych nośników danych, nośników z elektronicznie, optycznie, magnetycznie, cyfrowo
zapisanymi danymi i oprogramowaniem, przewodników
elektronicznych, dysków magnetycznych i optycznych,
dysków kompaktowych (audio-wideo i CD-ROM-y), dyskietek, kaset z nagraniami, kaset video, plików graficznych,
muzycznych i audio-wideo do ściągnięcia do telefonu komórkowego, publikacji elektronicznych, w tym publikacji
elektronicznych jako modułów ładowalnych, publikacji
elektronicznych w sieci Internet i Intranet jako modułów
ładowalnych, książkowych publikacji elektronicznych, aplikacji mobilnych, programów i plików komputerowych,
oprogramowania zawartego klasie 09, programów i oprogramowania do mobilnych urządzeń komunikacyjnych,
programów oprogramowania komputerowego do obsługi
publikacji elektronicznych, audiowizualnych elektronicznych urządzeń do nauki, nauczania, interfejsów komputerowych, artykułów piśmiennych zawartych w klasie 16, artykułów piśmienniczych i papierniczych zawartych w klasie
16, papieru, tektury, wyrobów z papieru i tektury: etykiet,
tablic ogłoszeniowych na afisze, biletów, szyldów, bloków
rysunkowych, chorągiewek, kart indeksowych, kart pocztowych, kokard, opakowań do butelek, pudełek, w tym
do przechowywania dokumentów, znaczków pocztowych,
banerów wystawowych, flag (dekoracji), dekoracji na stół,
tanzaku, podstawek pod szklanki, pudełek na prezenty, torebek i materiałów do pakowania i przechowywania, tub,
plakietek, książek, gazet, czasopism, magazynów, periodyków, notesów i przewodników, zeszytów, afiszy, albumów,
atlasów, almanachów, blankietów, broszur, prospektów,
plakatów, druków, formularzy, szablonów, rejestrów, indeksów, skorowidzów, planów, teczek, skoroszytów, fotografii,
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kalendarzy, katalogów, ulotek, map, naklejek, nalepek, emblematów, pieczęci, obwolut, opraw, bloków do pisania,
bloków listowych, wzorów pism, publikacji w formie papierowej (drukowanej), rysunków, plansz, zakładek do książek,
kartek okolicznościowych, bloków księgowych, materiałów
instruktażowych, szkoleniowych i do nauczania, druków zaproszeń, kopert, 41 usługi wydawnicze, usługi wydawnicze
książkowe, elektroniczne i internetowe, wypożyczanie książek, gazet, czasopism, periodyków i innych druków oraz nagrań dźwiękowych i kaset video, wydawanie, publikowanie
i wypożyczanie książek, gazet, czasopism, periodyków i innych druków oraz nagrań dźwiękowych i kaset wideo drogą
elektroniczną, w tym przez Internet i elektronicznie, usługi
tworzenia publikacji internetowych, publikacje elektroniczne on-line nie do pobrania, usługi tworzenia publikacji
multimedialnych i internetowych, dostarczanie informacji
naukowych i edukacyjnych z baz danych lub przez Internet
jako usługa on-line, a także baz danych, przygotowywanie
prezentacji, komputerowe przygotowywanie materiałów
do publikacji, organizowanie i prowadzenie seminariów,
szkoleń, warsztatów, sympozjów, zjazdów, konferencji, kongresów, balów i koncertów, organizowanie i prowadzenie
pokazów, loterii, wystaw, konkursów, plebiscytów, targów
i ekspozycji tematycznych z zakresu nauki, kultury, edukacji
i rozrywki, przyznawanie nagród z zakresu nauki, kultury,
edukacji, rozrywki, przyznawanie nagród i wyróżnień dla
produktów, usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi
szkoleniowe, dostarczanie informacji edukacyjnych z bazy
danych lub przez Internet jako usługa on-line, usługi informacji o edukacji, szkoleniach, imprezach rozrywkowych,
porady w zakresie edukacji i kształcenia.
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny
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(531)

18.01.09, 18.01.23, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11, 27.05.17, 27.05.24, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą
w zakresie franchisingu, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca franchisingu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana z organizowaniem
przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu,
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi
na zasadach franchisingu, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z organizowaniem przedsiębiorstw
na zasadach franchisingu, usługi prezentowania produktów
i usług w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocji sprzedaży, reklamy, organizowanie pokazów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, zarządzanie sklepami
detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi reklamowe, usługi reklamy za pośrednictwem środków masowego
przekazu: Internet, radio, telewizja, dystrybucja materiałów
reklamowych, doradztwo dotyczące organizacji i działalności gospodarczej, 39 wynajem pojazdów, wynajem pojazdów pasażerskich, wynajem samochodów, kontraktowy
wynajem pojazdów, usługi agencji rezerwującej wynajem
samochodów, wypożyczanie samochodów również wyścigowych, wynajem super samochodów, wynajem samochodów transportowych i osobowych.

26.04.01, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17,
27.05.11, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne.

(210) 489726
(220) 2018 08 27
(731) UNOLD MARTA FUTURE CAR TRANSPORT, Gliwice
(540) FCT24
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą
w zakresie franchisingu, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca franchisingu, pomoc w zakresie
działalności gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach
franchisingu, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, usługi prezentowania produktów i usług w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, promocji sprzedaży, reklamy,
organizowanie pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, zarządzanie sklepami detalicznymi, hurtowymi,
internetowymi, usługi reklamowe, usługi reklamy za pośrednictwem środków masowego przekazu: Internet, radio, telewizja, dystrybucja materiałów reklamowych, doradztwo dotyczące organizacji i działalności gospodarczej, 39 wynajem
pojazdów, wynajem pojazdów pasażerskich, wynajem samochodów, kontraktowy wynajem pojazdów, usługi agencji rezerwującej wynajem samochodów, wypożyczanie samochodów również wyścigowych, wynajem super samochodów,
wynajem samochodów transportowych i osobowych.

(210) 489725
(220) 2018 08 27
(731) UNOLD MARTA FUTURE CAR TRANSPORT, Gliwice
(540) FUTURE CAR TRANSPORT THE WAY YOU RENT A CAR

(210) 489736
(220) 2018 08 27
(731) DŁUGOSZ TOMASZ TOMAS, Szprotawa
(540) AUTO TOMAS

(210) 489529
(220) 2018 09 10
(731) IWANIEC-WOLTZ MAGDALENA, Warszawa
(540) DENTAL ART STUDIO

(531)
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(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 29.01.14
(510), (511) 12 adaptery do piór wycieraczek do pojazdów,
amortyzatory, bagażniki, bębny hamulcowe, opony, dętki,
maszyny rolnicze, ciągniki, błotniki, chlapacze, cylindry, części blacharskie, części karoserii, pokrowce, drążki, klaksony,
dźwignie, foteliki bezpieczeństwa, gałki, haki holownicze,
hamulce, kierunkowskazy, klocki hamulcowe, koła, kołpaki, łańcuchy, łatki do dętek i opon, linki, lusterka, miski olejowe, nadwozia pojazdów, nakrętki, napinacze, obręcze,
okładziny, osłony, paski antystatyczne, piasty, pedały, pióra
wycieraczek, podkładki, podłokietniki, poduszki, pompy,
popychacze, przeguby, przekładnie, ramki do tablic, foteliki
samochodowe, skrzynie biegów, sprężyny, sprzęgła, śruby,
stabilizatory, tarcze hamulcowe, torby, tuleje, uchwyty, wahacze, wały, wentyle, wycieraczki, zaciski, zapalniczki, żaluzje,
zasłony, zbiorniki, anteny, emalie, oleje, farby, smary, woski, lakiery, mieszanki, odświeżacze powietrza, miski olejowe, rury
wydechowe, akumulatory, nadwozia, reflektory, zagłówki,
zderzaki, bagażniki, resory, 35 zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie handlu, internetowa, detaliczna oraz hurtowa sprzedaż części i akcesoriów
samochodowych, 37 udostępnianie myjni samochodowej.
489748
(220) 2018 08 27
DELLIA INVESTMENTS-PROJEKT ECHO-115
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce
(540) Biura przy Willi
(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.17, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki,
naklejki, materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji
działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia
stołowe oraz naczynia do picia dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 25 ubrania, w tym
koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie
działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, 36 usługi
związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu,
wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, w ramach działalności usługowej obiektów biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności obiektów biurowych
i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie,
restauracje, kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.
(210)
(731)

489752
(220) 2018 08 27
DELLIA INVESTMENTS-PROJEKT ECHO-115
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce
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(540) The Gatehouse Office

(531) 27.05.05, 27.05.17, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki,
naklejki, materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji
działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia
stołowe oraz naczynia do picia dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 25 ubrania, w tym
koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie
działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, 36 usługi
związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu,
wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, w ramach działalności usługowej obiektów biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności obiektów biurowych
i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie,
restauracje, kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.
489754
(220) 2018 08 27
DELLIA INVESTMENTS-PROJEKT ECHO-115
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce
(540) Biura przy Warzelni
(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.17, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki,
naklejki, materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji
działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia
stołowe oraz naczynia do picia dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 25 ubrania, w tym
koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie
działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, 36 usługi
związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu,
wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami w ramach działalności usługowej obiektów biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności obiektów biurowych
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i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie,
restauracje, kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.
489756
(220) 2018 08 27
DELLIA INVESTMENTS-PROJEKT ECHO-115
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce
(540) The Brewery Villa Office
(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.17, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki,
naklejki, materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji
działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia
stołowe oraz naczynia do picia dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 25 ubrania, w tym
koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie
działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, 36 usługi
związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu,
wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, w ramach działalności usługowej obiektów biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności obiektów biurowych
i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie,
restauracje, kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.
489758
(220) 2018 08 27
DELLIA INVESTMENTS-PROJEKT ECHO-115
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce
(540) Biura przy Bramie
(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.17, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki,
naklejki, materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji
działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia
stołowe oraz naczynia do picia dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 25 ubrania, w tym
koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, bro-
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szur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie
działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, 36 usługi
związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu,
wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami w ramach działalności usługowej obiektów biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności obiektów biurowych
i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie,
restauracje, kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.
489782
(220) 2018 08 27
ORZECHOWSKI MATEUSZ WYDAWNICTWO
WSPÓLNOTA, Wygnanów
(540) W TYGODNIK LOKALNY wspólnota

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, czasopisma [periodyki], periodyki [czasopisma], ulotki, gazety, publikacje
drukowane, 35 publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie reklam, reklama zewnętrzna, reklama, reklama
korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, uaktualnianie materiałów reklamowych,
usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 41 fotoreportaże, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe),
usługi reporterskie, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], udostępnianie publikacji elektronicznych.
489792
(220) 2018 08 27
WONTORRA CHRISTOF DREHKOPF RECYCLING,
Żabi Róg
(540) DREHKOPF RECYCLING
(510), (511) 40 recykling, recykling odpadów, recykling
i uzdatnianie odpadów, usługi z zakresu zarządzania odpadami, w szczególności skup i utylizacja kliszy rentgenowskiej,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne związane
z recyklingiem odpadów i śmieci, niszczenie dokumentów,
niszczenie materiałów tajnych zawierających w szczególności dane osobowe, niszczenie odpadów i śmieci, obróbka
odpadów.
(210)
(731)

489803
(220) 2018 08 27
SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) Prela 3.5
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne
preparaty do celów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, 29 mleko,
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produkty mleczne, 31 otręby (pokarm dla zwierząt), pasza dla
zwierząt tucznych, produkty do tuczenia zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt.
489804
(220) 2018 08 27
SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) Poweramino

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne
preparaty do celów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, 29 mleko,
produkty mleczne, 31 otręby (pokarm dla zwierząt), pasza dla
zwierząt tucznych, produkty do tuczenia zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt.
489805
(220) 2018 08 27
SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) OvuSan L
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne
preparaty do celów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, 29 mleko,
produkty mleczne, 31 otręby (pokarm dla zwierząt), pasza dla
zwierząt tucznych, produkty do tuczenia zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt.
(210) 489840
(220) 2018 08 28
(731) WOJTIUK MAŁGORZATA, Wola Pawłowska
(540) Lavendowo
(510), (511) 3 ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych,
mieszaniny zapachowe potpourri, mydła, olejek lawendowy,
woda lawendowa, 31 kwiaty suszone do dekoracji, rośliny suszone do dekoracji, 44 usługi aromaterapii.
489846
(220) 2018 10 10
GURSZTYNOWICZ MAŁGORZATA VEGAN STUFF,
Warszawa
(540) LEONARDO VERDE

(210)
(731)
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(531)

02.01.01, 02.01.23, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.20, 29.01.03,
27.05.01, 27.05.08, 27.05.09
(510), (511) 29 dżemy, hummus [pasta z ciecierzycy], mleko
sojowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, zupy, przetwory do zup jarzynowych, jogurt, przekąski na bazie owoców,
pasty do kromek zawierające tłuszcz, warzywa gotowane,
konserwowane warzywa, warzywa suszone, 30 pałeczki
lukrecjowe [wyroby cukiernicze], bułki, makaroniki [wyroby cukiernicze], kanapki, jogurt mrożony [lody spożywcze],
herbata mrożona, naleśniki, pizza, sos sojowy, sorbety [lody],
spaghetti, herbata, napary inne niż do celów leczniczych, tarty (z owocami), 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, usługi restauracyjne, restauracje
samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, wynajmowanie
sal na zebrania, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń.
(210) 489862
(220) 2018 08 28
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała
(540) winlife
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, oleje
lecznicze, zioła lecznicze, tabletki musujące wzbogacone
w witaminy i minerały do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo - multiminerałowe, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze i dietetyczne,
borowina lecznicza, herbata lecznicza, korzenie lekarskie,
kosmetyki lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, maści
do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami
dla ludzi i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko
pszczele do celów medycznych, nalewki do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy mineralne do żywności, tran, preparaty
witaminowe, herbata z ziół do celów medycznych, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, środki odkażające, materiały opatrunkowe, materiały i środki sanitarne i higieniczne.
(210) 489869
(220) 2018 08 29
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) lato z radiem festiwal
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki,
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji
radiowej, badania rynku i opinii publicznej, w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu,
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i te-
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lewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania,
montażu i tworzenia audycji radiowych I telewizyjnych, nagrania, audycje, transmisje oraz produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania
nagrań dźwiękowych, biura redakcyjne, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania
na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami
meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji
meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
489891
(220) 2018 08 29
ROSTKOWSKA HALINA PRACOWNIA KOŁDER,
Warszawa
(540) Rok Założenia 1965 Pracownia Kołder Halina
Rostkowska
(210)
(731)

(531) 29.01.08, 27.07.01, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.13
(510), (511) 20 poduszki, poduszki (obicia), poduszki siedziska, poduszki lateksowe, poduszki ozdobne, poduszki
dekoracyjne, poduszki na siedzenia, poduszki wypełnione
włosiem, poduszki pod kark, poduszki na krzesła, poduszki
z wypełnieniem, poduszki - podkładki na krzesła, poduszki
do siedzeń stadionowych, poduszki na siedzenia stadionowe, poduszki na siedzenia do krzeseł, poduszki dla zwierząt
domowych, poduszki do podpierania głowy, zagłówki - poduszki dla niemowląt (podpórki), poduszki płaskie (nakładki
na siedzenia), poduszki w kształcie litery U, maty do drzemki, elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin, poduszki
do podpierania pleców (nie do celów medycznych), 22 czesankowa wełna, dekoracyjne pokrycia ochronne, (narzuty
chroniące od kurzu), len surowy (płótno), jedwab surowy,
materiały do wyściełania i wypychania, materiały na obicia
i do wypełniania (z wyjątkiem gum lub tworzyw sztucznych),
materiały wypełniające do kołder, materiały wyścielające, materiały wyścielające do poduszek, inna niż z gumy lub tworzyw sztucznych, materiały wyścielające do śpiworów (inne
niż z gumy lub tworzyw sztucznych), materiały wyścielające
i wypełniające (z wyjątkiem papieru, kauczuku lub tworzyw
sztucznych), materiały wyścielające z materiałów włókienniczych, nietkane włókna tekstylne, obrobiona wełna, odpady
bawełniane do wyścielania i wypychania, nieprzetworzone
tekstylne materiały włókiennicze, owcze runo, pierze, pierze
do użytku jako wypełnienie, pierze luzem, pierze na materiał
wypełniający, pierze na pościel, pierze tapicerskie, pierzyny
puchowe, półpuch, puch (pierze), runo, runo owcze, surowa
bawełna, surowa lub impregnowana wełna, wełna angorska,
wełna kozy angorskiej, wełna (materiał surowy), wełna prana,
wełna surowa, wełna zgrzebna, włosie alpaki, włosie zwierzęce, wypełnienia do kołder, wypełnienia do poduszek, wypeł-

23

nienia do tapicerowanych poduszek, wypełnienia z pierza,
wypełnienia z włókien syntetycznych, wypełnienia z puchu,
zgrzebna wełna, 24 adamaszek, aksamit, artykuły tekstylne
do użytku jako pościel, baldachimy (bielizna pościelowa),
bielizna pościelowa, bielizna pościelowa dla niemowląt, bielizna pościelowa i stołowa, bielizna pościelowa i koce, bielizna pościelowa z tekstylnych materiałów nietkanych, bielizna stołowa i pościelowa, bieżniki stołowe, bieżniki stołowe
i niepapierowe, bieżniki stołowe tekstylne, bieżniki stołowe
z materiałów tekstylnych, bieżniki (tekstylne) na blaty stołowe, fizelina, flanela, flanele, frotte, jedwab (tkanina), kapy
na łóżka, kapy na łóżka z bawełny, kapy na łóżka ze sztucznych włókien, kołdry, kołdry do łóżek, kołdry frotte, kołdry
półpuchowe, kołdry (poszwy), kołdry (przykrycia), kołdry puchowe, kołdry wypchane gęsim pierzem, kołdry wypchane
gęsim puchem, kołdry wypełnione piórami, kołdry z materiałów tekstylnych, kołdry zawierające materiały wypełniające, kołdry zawierające syntetyczne materiały wypełniające,
lambrekiny (falbany do łózek), lambrekiny z tkaniny na łóżko,
lniane (tkaniny), narzuty, łóżka (narzuty na), materiały na poszewki na poduszki, materiały na tkaniny dekoracyjne (elementy wystroju wnętrz), materiały nietkane do użytku wraz
z podszewkami, materiały nietkane w postaci bel do użytku
w produkcji, materiały nietkane wykonane z włókien syntetycznych, materiały nietkane wykonane z włókien naturalnych, materiały o strukturze plastra miodu (tkaniny), materiały tekstylne nietkane, materiały tekstylne w belach używane
do produkcji nakryć pościeli, materiały tekstylne w belach
do produkcji poszewek na poduszki, materiały tekstylne
w belach wykonane z materiałów z tworzyw sztucznych,
materiały tekstylne w belach z bawełny, materiały tkane
do poduszek, materiały z przędzy wełnianej, narzuty, narzuty do łóżeczek dziecięcych, narzuty frotte, narzuty na łóżka,
narzuty na łóżka (lambrekiny), narzuty na łóżka z lambrekinem, narzuty na łóżko, narzuty pikowane, narzuty pikowane
(artykuły pościelowe), narzuty pikowane na łóżka, narzuty
puchowe (kołdry), ozdobne poszewki na poduszki, pledy
podróżne, pokrowce na kanapy, pokrowce na krzesła, pokrowce na poduszki, pokrycia na materace, pościel, poszewki na kołdry, poszewki na poduszki, poszewki na poduszki
do spania, poszewki na poduszki (poszwy na poduszki),
poszwy na kołdry, poszwy na kołdry i kołdry puchowe, poszwy na kołdry puchowe, poszwy na poduszki, powlekane
tkaniny, prześcieradła, prześcieradła do łóżeczek dziecięcych,
prześcieradła na łóżka, prześcieradła na łóżka z lambrekinem,
prześcieradła z lambrekinem, przykrycia na łóżka, przykrycie
na łóżko pikowane, puchowe narzuty (przykrycia), śpiworki
dla niemowląt, śpiworki z kapturem dla niemowląt, śpiwory,
tekstylia do sypialni, tekstylia do wyposażenia domu, tekstylne poszwy na kołdry, tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny
bawełniane inne niż izolacyjne, tkaniny będące w belach,
tkaniny (bele), tkaniny do dekoracji wnętrz, tkaniny drukowane, tkaniny dziane, tkaniny hafciarskie, tkaniny koronkowe,
tkaniny koronkowe z dzianiny, tkaniny laminowane, tkaniny
lniane, tkaniny na bazie, tkaniny mieszane na bazie bawełny, tkaniny mieszane na bazie jedwabiów, tkaniny mieszane na bazie jedwabiu i bawełny, tkaniny mieszane na bazie
konopi i bawełny, tkaniny mieszane z przędzy elastycznej,
tkaniny mieszane z wełny i bawełny, tkaniny podszewkowe,
tkaniny na elementy wystroju wnętrz w belach, tkaniny poliestrowe, tkaniny pościelowe w formie śpiworów, tkaniny
powlekane, tkaniny tekstylne do celów produkcyjnych, tkaniny tekstylne do użytku w produkcji poszewek na poduszki, tkaniny tekstylne do użytku w produkcji prześcieradeł,
tkaniny tekstylne w belach do użytku w patchworku, tkaniny wełniane, tkaniny w rolkach, tkaniny z bawełny, tkaniny
z flaneli, tkaniny z dzianiny bawełnianej, tkaniny z lnu, tkaniny
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z satyny, tkaniny tworzyw sztucznych, wsypa (bielizna pościelowa), wsypy (pokrowce na materace i poduszki), wsypy
(pokrowce na materac), 40 hafciarstwo, haftowanie, krojenie
materiałów, krojenie tkanin, krawiectwo lub krawiectwo lekkie, krojenie tekstyliów, obróbka wełny, pikowanie na zamówienie, pikowanie tkanin, przygotowywanie i obróbka tkanin, robótki ręczne i krawiectwo, robótki ręczne (produkcja
na zamówienie), szycie (produkcja na zamówienie), usługi
hafciarskie, usługi krawieckie, usługi krawieckie (produkcja
na zamówienie), usługi szycia, wycinanie tkanin, wyrób produktów na zamówienie.
489897
(220) 2018 08 29
HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) GranuSIL

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do gojenia ran, oferowane w postaci maści, kremów, emulsji, żeli, proszków, granulatów, balsamów, kompresów, preparaty farmaceutyczne
do przemywania ran oferowane w postaci płynnej, zgranulowanej, sproszkowanej, preparaty farmaceutyczne poprawiające gojenie ran.
(210) 489905
(220) 2018 08 29
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała
(540) winsept
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, oleje
lecznicze, zioła lecznicze, tabletki musujące wzbogacone
w witaminy i minerały do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo - multiminerałowe, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze i dietetyczne,
borowina lecznicza, herbata lecznicza, korzenie lekarskie,
kosmetyki lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, maści
do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami
dla ludzi i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko
pszczele do celów medycznych, nalewki do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy mineralne do żywności, tran, preparaty
witaminowe, herbata z ziół do celów medycznych, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, środki odkażające, materiały opatrunkowe, materiały i środki sanitarne i higieniczne.
(210) 489906
(220) 2018 08 29
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała
(540) windrink
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, oleje
lecznicze, zioła lecznicze, tabletki musujące wzbogacone
w witaminy i minerały do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo - multiminerałowe, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze i dietetyczne,
borowina lecznicza, herbata lecznicza, korzenie lekarskie,
kosmetyki lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, maści
do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami
dla ludzi i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko
pszczele do celów medycznych, nalewki do celów leczni-
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czych, napary do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy mineralne do żywności, tran, preparaty
witaminowe, herbata z ziół do celów medycznych, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, środki odkażające, materiały opatrunkowe, materiały i środki sanitarne i higieniczne.
(210) 489907
(220) 2018 08 29
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała
(540) winslim
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, oleje
lecznicze, zioła lecznicze, tabletki musujące wzbogacone
w witaminy i minerały do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo - multiminerałowe, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze i dietetyczne,
borowina lecznicza, herbata lecznicza, korzenie lekarskie,
kosmetyki lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, maści
do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami
dla ludzi i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko
pszczele do celów medycznych, nalewki do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy mineralne do żywności, tran, preparaty
witaminowe, herbata z ziół do celów medycznych, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, środki odkażające, materiały opatrunkowe, materiały i środki sanitarne i higieniczne.
(210) 489908
(220) 2018 08 29
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała
(540) winbeauty
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, oleje
lecznicze, zioła lecznicze, tabletki musujące wzbogacone
w witaminy i minerały do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo - multiminerałowe, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze i dietetyczne,
borowina lecznicza, herbata lecznicza, korzenie lekarskie,
kosmetyki lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, maści
do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami
dla ludzi i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko
pszczele do celów medycznych, nalewki do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy mineralne do żywności, tran, preparaty
witaminowe, herbata z ziół do celów medycznych, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, środki odkażające, materiały opatrunkowe, materiały i środki sanitarne i higieniczne.
(210) 489909
(220) 2018 08 29
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała
(540) winvigor
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, oleje
lecznicze, zioła lecznicze, tabletki musujące wzbogacone
w witaminy i minerały do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo-multiminerałowe, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze i dietetyczne,
borowina lecznicza, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, kosmetyki lecznicze, oleje lecznicze, maści do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt,
wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko pszczele do celów
medycznych, nalewki do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy mineralne do żywności, tran, preparaty witaminowe, herbata
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z ziół do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, środki odkażające, materiały opatrunkowe, materiały i środki sanitarne i higieniczne.
489939
(220) 2018 08 30
BRAKESTOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) POWER FRICTION
(510), (511) 12 alarmy antywłamaniowe do pojazdów, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, antypoślizgowe przyrządy do opon pojazdów, bagażniki do pojazdów, bieżniki
do bieżnikowania opon, błotniki, ciągniki, ciągniki drogowe
do ciągnięcia naczep, ciężarówki, czopy osi pojazdów, dętki do opon pneumatycznych, drążki skrętne do pojazdów,
drzwi do pojazdów, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], furgony [pojazdy], hamulce do pojazdów, hamulce
do rowerów, kierownice do motocykl, kierownice pojazdów,
kierunkowskazy do pojazdów, klaksony do pojazdów, klatki
transportowe, klipsy przystosowane do mocowania części
samochodowych do nadwozi, kota do pojazdów lodowych,
kołpaki, korki do zbiorników paliwa w pojazdach, korpusy
opon, lusterka boczne do pojazdów, lusterka wsteczne, łańcuchy do motocykli, łańcuchy do samochodów, łańcuchy
napędowe do pojazdów lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgowe, łaty do opon, łoża silnika do pojazdów lądowych,
maski do pojazdów, maski silników do pojazdów, mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, motocykle, motorowery, nadwozia pojazdów, nadwozia samochodowe, nakrętki do szpilek piast w kołach pojazdów, nóżki motocyklowe,
obręcze kół pojazdów, obwody hydrauliczne do pojazdów,
okładziny hamulcowe do pojazdów, opony do pojazdów,
opony do pojazdów mechanicznych, opony pełna do kół
pojazdów, opony pneumatyczne, osie pojazdów, osłony
przeciwsłoneczne do samochodów, pasy bezpieczeństwa
do siedzeń w pojazdach, piankowe wkładki do opon, piasty
kół pojazdów, płytki cierne hamulca do samochodów, podnośniki ścianki tylnej skrzyni ładunkowej [części pojazdów lądowych], poduszki powietrzne [urządzenia bezpieczeństwa
w samochodach], podwozia pojazdów, podwozia samochodów, pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną,
wodną lub kolejową, pojazdy elektryczne, pojazdy zdalnie
sterowane, inne niż zabawki, pojazdy-chłodnie, pokrowce
na kierownice pojazdów, pokrowce na koła zapasowe, pokrowce na pojazdy [dopasowane], pokrowce na siedzenia
pojazdów, pompy powietrzne [akcesoria do pojazdów],
przekładnie do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne
do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, przenośniki naziemne [transportery], przyczepy [pojazdy], przyczepy motocyklowe boczne,
przyczepy turystyczne mieszkalne, ramy do motocykli, resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, samochody, amortyzatory do samochodów, samochody autonomiczne, samochody bez
kierowcy [samochody autonomiczne], samochody holownicze [pomocy drogowej], samochody kempingowe, samochody sportowe, samochody wyścigowe, siedzenia do pojazdów, silniki do motocykli, silniki do pojazdów lądowych,
silniki elektryczne do pojazdów lądowych, skrzynie biegów
do pojazdów lądowych, skrzynie ładunkowe wywrotkowe
do ciężarówek, skutery wyposażone w silnik, spojlery do pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych, stopnie nadwozia do pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów,
szczęki hamulcowe do pojazdów, szyby do pojazdów, szyby
przednie pojazdów, tapicerka do pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów, urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, urzą(210)
(731)
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dzenia sprzęgające do pojazdów lądowych, wały napędowe
do pojazdów lądowych, wentyle do opon pojazdów, wycieraczki do przednich szyb, wycieraczki przednich świateł,
zagłówki do siedzeń pojazdów, zderzaki do pojazdów, zderzaki samochodowe, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, pokazy towarów, usługi aukcyjne usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.
489958
(220) 2018 08 30
SOLUTION SPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) SOLUTION SPACE COWORKING

(210)
(731)

(531) 07.11.25, 07.15.25, 26.07.25, 26.05.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem biur do coworkingu.
(210) 490003
(220) 2018 08 31
(731) WOJCIESKA DOROTA PROQUALITER, Łomianki
(540) ProQualiter
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego,
związane z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z produktami spożywczymi,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej zestawów prezentowych zawierających artykuły spożywcze takie jak słodycze,
kawa, herbata, alkohol, 39 pakowanie prezentów, pakowanie
produktów, usługi doradcze w zakresie pakowania towarów,
40 grawerowanie, usługi grawerowania skrzynek, tabliczek,
usługi grawerowania butelek, produkcja rzemieślnicza na zamówienie i montowanie wykonanych elementów, składanie
materiałów na zamówienie dla osób trzecich, usługi grawerowania tabliczek z nazwiskiem, usługi hafciarskie, obróbka
drewna, grawerowanie tabliczek z logo firm.
(210) 490043
(220) 2018 09 03
(731) BOHINSKI ALAN, Warszawa
(540) PHILLY’S
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy,
kombinezony, buty narciarskie, buty piłkarskie, buty sportowe, buty sznurowane, chusty, czapki, czepki kąpielowe
i prysznicowe, drewniaki, fartuchy, futra, garnitury, getry,
gorsety, halki, kalosze, kapelusze, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki gimnastyczne, krawaty, kurtki, majtki,
mundury, mycki, obuwie gimnastyczne i plażowe, odzież dla
kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież wodoodporna, odzież
ze skóry, odzież z imitacji skóry, ornaty, palta, pantofle domowe i kąpielowe, paski, peleryny, piżamy, płaszcze, rajstopy,
spodnie, spódnice, sukienki, swetry, szale, szlafroki, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, prowadzenie: barów szybkiej obsługi, bufetów, usługi restauracji, stołówek, przygoto-
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wanie żywności i napojów na zamówienie oraz ich dostawa,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem.
(210) 490059
(220) 2016 05 24
(731) KACHNYI IGOR, Kraków
(540) ASCORBIX C
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi.
(210) 490113
(220) 2018 09 04
(731) AUGUSTYN PAWEŁ KAWIARNIA BEZ CUKRU, Katowice
(540) # bez cukru

(531) 26.01.18, 26.13.01, 24.17.10, 24.17.05, 27.05.01
(510), (511) 43 kawiarnia.
(210) 490165
(220) 2018 09 05
(731) EUROIMPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) documaster campus

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, drukarki,
fotokopiarki, drukarki komputerowe, komputery, programy
komputerowe, czytniki optyczne, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostarczenie informacji za pośrednictwem internetu, komputerowe bazy danych, 16 urządzenia i maszyny do powielania, 35 wynajmowanie urządzeń
i wyposażenia biurowego, fotokopiowanie, komputerowe
zarządzanie plikami, informacja handlowa wspomagana
komputerowo, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, pozyskiwanie danych
do komputerowych bazy danych, 37 instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, 41 szkolenia dotyczące elektroniki, usługi biblioteczne świadczone
za pośrednictwem komputerowej bazy danych, informacja
dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy
danych lub z Internetu, dostarczania informacji edukacyjnych, informacje dotyczące edukacji, edukacja i szkolenia
w dziedzinie przetwarzania danych elektronicznych, 42 konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy
danych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego.
490167
(220) 2018 09 05
OMEGA LASMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LASMED
(210)
(731)
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(531) 26.03.04, 26.03.23, 26.05.10, 24.15.15, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, komputerowe programy nagrane, programy komputerowe - software ładowalny, komputerowe systemy operacyjne, audiowizualne
nośniki rejestracji dźwięku i obrazu, dyski magnetyczne, pamięci komputerowe, pendrive, twarde dyski, nośniki danych
magnetyczne i optyczne, dyskietki, dyski cyfrowe audio-video, płyty CD, płyty DVD, pliki komputerowe, pliki komputerowe audio-video, interfejsy, lasery, nie do celów medycznych, lasery dla celów laboratoryjnych, 10 lasery medyczne,
lasery dla celów medycznych, lasery do użytku w chirurgii,
lasery do celów dentystycznych, lasery do celów okulistycznych, aparatura i instrumenty medyczne i weterynaryjne,
aparatura i instrumenty chirurgiczne, dentystyczne, fotele
dentystyczne, lusterka i sztyfty dentystyczne, nici chirurgiczne, strzykawki, igły do celów medycznych, wkucia, uchwyty,
cewniki, kaniule, wenflony, akcesoria do pobierania i badania
krwi, sprzęt laboratoryjny, lejki, płytki rozmazowe, przyborniki na instrumenty medyczne, aparatura anestezjologiczna,
noże chirurgiczne, skalpele, aparatura wytwarzająca promienie rentgenowskie dla celów medycznych, aparatura wytwarzającą promienie ultrafioletowe do celów medycznych, protezy dentystyczne, rękawice dla celów medycznych, sądy dla
celów chirurgicznych, stereoskopy, stoły operacyjne, szyny
chirurgiczne, termometry dla celów medycznych, 35 usługi
w zakresie prowadzenia agencji importowo-eksportowych,
doradztwo fachowe handlowe w zakresie obrotu aparaturą
medyczną i laboratoryjną, laserami medycznymi i laserami laboratoryjnymi, usługi w zakresie informacji handlowej
o aparaturze medycznej i laboratoryjnej, laserach medycznych i laserach laboratoryjnych, prowadzenie promocji towarów, usługi w zakresie marketingu w kraju i zagranicą, prowadzenie hurtowni materiałów medycznych, publikowanie
tekstów reklamowych, organizacja i prowadzenie kampanii
reklamowych, organizacja pokazów i wystaw, sprzedaż produktów medycznych i laboratoryjnych, laserów medycznych
i laserów laboratoryjnych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych,
usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, sprzedaż aparatury medycznej i laboratoryjnej, laserów medycznych i laserów laboratoryjnych
poprzez zgrupowanie na rzecz osób trzecich tych towarów
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować w hurtowni i w sklepie, także za pośrednictwem sieci teleinformatycznej, Internetu, 42 projektowanie oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, wynajmowanie i udostępnianie zasobów
serwerów, administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi, portalami internetowymi, analizy systemów komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, programowanie, projektowanie
systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów
oraz urządzeń elektronicznych przeznaczonych do komunikowania się, wypożyczanie oprogramowania przeznaczonego do komputerów i mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek
internetowych, 44 usługi medyczne, usługi w zakresie opieki
zdrowotnej, prywatne kliniki medyczne, przychodnie lekarskie, pomoc medyczna, medycyna estetyczna, opieka medyczna i ambulatoryjna, usługi lekarzy specjalistów, usługi
pielęgniarskie, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi,
usługi farmaceutyczne w zakresie leków recepturowych,
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usługi medyczne z wykorzystaniem kosmetyków, usługi
banków krwi, pomoc psychologiczna, salony kosmetyczne,
salony piękności, asysta medyczna i lekarska imprez masowych i okolicznościowych.
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(540) INDYKPOL Samo dobro
GWARANCJA 100% jakości Jedynki

490174
(220) 2018 09 05
MED-DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niebylec
(540) Med-dom
(210)
(731)

(531) 02.09.15, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy opieki dla osób w podeszłym wieku, domy
turystyczne, hotele dla zwierząt, kafeterie [bufety], motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki,
usługi barowe, usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla
tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracyjne, usługi rezerwacji
pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajem budynków przenośnych, wynajem
urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy,
wypożyczanie dozowników wody pitnej, wypożyczanie
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, żłobki dla dzieci, 44 aromaterapia, chiropraktyka
[nastawianie kręgosłupa], chirurgia plastyczna, depilacja
woskiem, fizjoterapia, fryzjerstwo, hodowla zwierząt, hospicja, implantacja (wszczepianie) włosów, leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające,
łaźnie publiczne do celów higienicznych, łaźnie tureckie,
manicure, masaż, opieka paliatywna, opieka pielęgniarska,
ośrodki zdrowia, placówki rekonwalescencji, pomoc medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych,
porady w zakresie farmakologii, przekłuwanie ciała, usługi
sanatoriów, sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, szpitale, świadczenie usług przez domy opieki
nad starszymi ludźmi, terapia mowy, usługi dentystyczne,
usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi ogrodnicze, usługi
optyczne, usługi ortodontyczne, usługi położnicze [akuszeria], usługi ponownego zalesiania, usługi psychologów,
usługi saun, usługi solariów, usługi telemedyczne, usługi
terapeutyczne, usługi w zakresie akwakultury, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi weterynaryjne, usługi
wizażystów, usługi zapładniania metodą in vitro, usługi
związane z bankami tkanek ludzkich, wypożyczanie instalacji sanitarnych, wypożyczanie sprzętu medycznego.
(210)
(731)

490182
(220) 2018 09 05
INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(531)

03.07.04, 05.07.01, 24.03.18, 25.01.01, 26.02.01, 26.04.02,
26.04.04, 26.07.25, 26.11.03, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, mięso konserwowane, mięso z indyka,
wyroby wędliniarskie, wędzone mięso z indyka, szynki, wędliny w postaci mielonki, wyroby garmażeryjne, mrożonki
zawarte w tej klasie, półprodukty panierowane, półprodukty z nadzieniem, mięso z indyka w galarecie, wędliny, dania
mięsne gotowe do spożycia, 43 usługi gastronomiczne,
catering.
(210) 490193
(220) 2018 09 06
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy fit NO SUGAR ADDED VANILLA
Wafers with vanilla cream

(531)

05.05.18, 05.05.10, 08.01.09, 08.01.11, 08.01.25, 24.09.02,
24.09.05, 24.09.09, 26.01.04, 26.01.18, 26.01.03, 19.03.03,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle,
rurki waflowe, ciastka.
(210) 490196
(220) 2018 09 06
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy fit NO SUGAR ADDED COCOA
Wafers with cocoa cream
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(531)

05.07.01, 05.07.14, 05.03.15, 05.07.06, 08.01.25, 08.01.09,
08.01.11, 19.03.05, 19.03.03, 19.03.25, 24.09.02, 24.09.05,
24.09.09, 24.09.11, 26.01.03, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle,
rurki waflowe, ciastka.
(210) 490198
(220) 2018 09 06
(731) PLACHA ARTUR, Toruń
(540) grzejki z nami nie zmarzniesz

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.02
(510), (511) 11 ogrzewacze kieszonkowe.
(210) 490200
(220) 2018 09 06
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy Peppy mint & Maya orange
Mint & Orange wafer rolls
ROLLS IN CHOCOLATE WITH MINT AND ORANGE

(531)

05.07.11, 05.07.14, 05.07.22, 08.01.22, 08.01.25, 01.01.13,
19.03.03, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.09, 24.09.11, 26.01.03,
26.01.16, 26.01.18, 19.03.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle,
rurki waflowe, ciastka.
490202
(220) 2018 09 06
MIEJSKI KLUB SPORTOWY CHOJNICZANKA 1930
SPÓŁKA AKCYJNA, Chojnice
(540) MKS CHOJNICZANKA 1930 CHOJNICE
(210)
(731)
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(531) 24.01.15, 29.01.14, 27.05.01, 27.07.25
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy i działalności informacyjnej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, administrowanie wystawami, pokazami i konkursami,
informacja o działalności gospodarczej i handlowej, promocja gospodarcza, usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie z mediami, organizowanie dystrybucji materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotki,
druków, prospektów, broszur), rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, w tym ogłoszeń prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz podczas imprez zbiorowych, publikowanie
tekstów reklamowych, usługi w zakresie kreowania wizerunku Stowarzyszenia, w tym poprzez reklamę i promocję
działań podejmowanych przez Stowarzyszenie i podmioty
powiązane ze Stowarzyszeniem w związku z ich działalnością gospodarczą, kulturalną i handlową, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, usługi promocji w zakresie imprez sportowych, rozrywkowych, kulturalnych, rekreacyjnych i związanych z organizacją wypoczynku
oraz w zakresie wydawnictw i nagrań na kasetach i płytach
CD i DVD, prowadzenie sprzedaży hurtowej i detalicznej
oraz za pośrednictwem Internetu odzieży, w szczególności
odzieży sportowej, w tym odzieży z nadrukami klubowymi,
nakryć głowy, obuwia, sprzętu sportowego, w szczególności
piłek, ochraniaczy i rękawic bramkarskich, materiałów piśmiennych, artykułów biurowych, wyrobów papierniczych,
w szczególności plakatów, albumów, bloczków do pisania,
kart okolicznościowych, kopert i papeterii, chorągiewek papierowych, czasopism, ulotek, emblematów, kalendarzy, nalepek, notesów, przyborów do pisania, czapeczek z papieru,
toreb do pakowania z papieru, folii z tworzyw sztucznych
do pakowania, ramek do obrazków, magnetycznych nośników danych, dysków i pendrivów, breloczków, ozdobnych
medali, spinek do mankietów, spinek do krawatów, zegarków
i globusów, ozdób z bursztynu, figurek z metali szlachetnych,
pucharów, wyrobów ze skóry i imitacji skóry, w szczególności walizek, toreb podróżnych, plecaków, portfeli i etui, parasoli i parasoli ogrodowych, gadżetów w postaci wyrobów
ze szkła, w szczególności kubków, filiżanek, kufli, szklanek,
butelek o różnych kształtach, otwieraczy do konserw i butelek, maskotek, akcesoriów dla palących, wyrobów włókienniczych, w szczególności bielizny stołowej, serwet i serwetek,
ręczników, ręczników reklamowych, bielizny pościelowej,
pościeli, poszew, poszewek, poszewek na poduszki i jaśki,
prześcieradeł, narzut, narzut na łóżka, poduszek dekoracyjnych, pledów, koców, śpiworów, flag, chorągiewek i sztandarów, parawanów plażowych, wstęg do dekorowania, emblematów ozdobnych, opasek na ręce, numerów startowych,
akcesoriów i gadżetów dla kibica, chust, szalików, apaszek,
krawatów, czapek i daszków, słodyczy i cukierków, czekolady
i wyrobów czekoladowych, batonów, pieczywa i pieczywa
cukierniczego, ciasta i ciasteczek, wody mineralnej, napojów
alkoholowych i bezalkoholowych, piwa, napojów energetyzujących i izotonicznych, pasków do noszenia (smycze)
stosowanych m.in. do kluczy, identyfikatorów i telefonów
komórkowych, 41 organizowanie konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów i wykładów, organizowanie imprez rozrywkowych, kulturalnych, rekreacyjnych,
sportowych, plenerowych, festynów, koncertów, widowisk
multimedialnych, organizowanie konkursów edukacyjnych,
rozrywkowych i sportowych, organizowanie loterii, konkursów, turniejów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych
i edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, imprez i konkursów o charakterze sportowym, usługi związane
z organizacją wypoczynku, popularyzowanie sportu, informacja o imprezach sportowych, rozrywkowych, rekreacyj-
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nych, usługi wydawnicze, publikowanie książek, przewodników turystycznych, wydawanie nagrań na kasetach i płytach
CD, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków,
obsługa publikacji elektronicznych on-line, telefoniczne
udzielanie informacji o imprezach sportowych, rozrywkowych, edukacyjnych, rajdach, o organizowanych zawodach
sportowych i imprezach o charakterze sportowym, o organizowanych konferencjach, seminariach, zjazdach, edukacyjnych oraz w zakresie organizacji wypoczynku.
(210) 490203
(220) 2018 09 06
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy Moreno choco & Alvaro caramel
Chocolate & Caramel wafer rolls ROLLS IN
CHOCOLATE WITH CHOCOLATE AND CARAMEL

(531)

08.01.22, 08.01.25, 05.07.22, 19.03.01, 19.03.03, 19.03.09,
01.01.13, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.09, 24.09.11, 26.01.03,
26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle,
rurki waflowe, ciastka.

(210) 490204
(220) 2018 09 06
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy Max Crispy milk hazelnut wafer

(531)

05.07.02, 05.07.06, 08.01.22, 08.01.25, 11.03.02, 24.09.02,
24.09.05, 24.09.09, 24.09.10, 25.01.15, 27.05.01, 27.05.03,
29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle,
rurki waflowe, ciastka.

490232
(220) 2018 09 06
PHU BESKID PLUS SPÓŁKA JAWNA R. TYRNA,
J. CYBUCH, B. TYRNA, Cieszyn
(540) Siena
(210)
(731)
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(531) 23.01.01, 24.01.13, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 16 opakowania archiwizacyjne, opakowania archiwizacyjne o indywidualnych rozmiarach, druki, koperty,
materiały introligatorskie, materiały piśmienne, materiały
drukowane, materiały reklamowe drukowane, publikacje,
materiały biurowe, materiały do pakowania z papieru lub
z tworzyw sztucznych, materiały filtracyjne z papieru, papier
i karton, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, artykuły
biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, opakowania kartonowe, opakowania książek, karton opakowaniowy,
pudła opakowaniowe [kartonowe], opakowania z tworzyw
sztucznych, szczelne opakowania z tektury, nieprzepuszczające powietrza opakowania z papieru, materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, materiały opakowaniowe
wykonane z tektury, drukowane materiały opakowaniowe
z papieru, przemysłowe pojemniki opakowaniowe z papieru,
materiały introligatorskie do książek i dokumentów, broszury,
koszulki do przechowywania zbiorów, przemysłowy papier
i karton, papier falisty, papier do celów przemysłowych, tektura falista, warstwa płaska tektury falistej, papier zabezpieczony, papier o strukturze plastra miodu, brystol, arkusze
papieru zadrukowane jednostronnie, folia, karton, kolorowy
karton, papier, tektura, tuby z tektury, wkład papierowy, torby
papierowe do pakowania, arkusze do pakowania z papieru,
arkusze do pakowania z tworzyw sztucznych, biały karton,
blistry, blistry do pakowania, folia wodoodporna z tworzyw sztucznych do pakowania, folia z tworzyw sztucznych
do pakowania, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, folie polietylenowe do zawijania lub pakowania, formatki do bilonu, kartonowe pudełka do pakowania, kartonowe
pudełka do pakowania, w formie gotowej, kartonowe pudełka [do pakowania przemysłowego], kartonowe pudełka
do pakowania, w formie składanej, kartony do dostarczania
towarów, karty z tworzyw sztucznych z kieszeniami do przechowywania kart do kolekcjonowania, karty z tworzyw
sztucznych z kieszeniami do przechowywania pokwitowań,
kartony na prezenty, kartonowe pudełka na prezenty, karty
z tworzyw sztucznych z kieszeniami do przechowywania
zdjęć, koperty papierowe do pakowania, materiały do opakowywania, materiały do pakowania z papieru, materiały
opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru
lub kartonu, materiały opakowaniowe wykonane z opartych
na minerałach substytutach papieru, materiały opakowaniowe wykonane z papieru z recyklingu, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, okładki, obwoluty [artykuły
papiernicze], opakowania na prezenty, opakowania na prezenty z tworzyw sztucznych, opakowanie na prezenty, papierowe pojemniki do przechowywania, papierowe torebki do pakowania, pojemniki do archiwizacji dokumentów
[segregatory], pojemniki kartonowe, pojemniki kartonowe
do pakowania, pojemniki opakowaniowe z regenerowanej
celulozy, pojemniki papierowe do pakowania, pojemniki wykonane z papieru, pojemniki wysyłkowe z tektury, pojemniki z tektury falistej, pudełka do przechowywania fotografii,
pudełka kartonowe do użytku domowego, pudełka kartotekowe do przechowywania czasopism, pudełka kartotekowe
do przechowywania dokumentów biznesowych i osobistych, pudełka na prezenty z papieru, pudełka papierowe
do przechowywania kartek z życzeniami, pudełka tekturowe
wykonane z tektury falistej, pudełka wykonane z płyty pilśniowej, pudełka wykonane z tektury falistej, pudełka z papieru, pudełka z papieru lub kartonu, pudełka z tektury falistej do przechowywania dokumentów, pudła kartonowe,
składane pudełka kartonowe, składane pudełka z papieru,
torby papierowe, torby z tworzyw sztucznych do pakowania,
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torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, worki i torby papierowe, worki papierowe,
wypełnienie z papieru lub kartonu, wystawowe kartonowe
pudełka, albumy na fotografie, obwoluty, okładki na akta,
obwoluty na dokumenty, obwoluty hybrydowe, materiały
do przechowywania zbiorów dla archiwów, bibliotek i muzeów, obwoluty na fotografie.
(210) 490254
(220) 2018 09 07
(731) KAMIŃSKA JULIA, Warszawa
(540) Spiękniej HAIR & MAKEUP

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż kosmetyków do pielęgnacji włosów, ciała, sprzedaż kosmetyków do makijażu, 44 usługi fryzjerskie, wizaż, manicure, pedicure.
490255
(220) 2018 09 07
CHOCOKISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) Chocokiss
(510), (511) 30 słodycze (nie do celów medycznych), czekolada, słodycze na bazie czekolady, słodycze na bazie cukru,
czekoladki, pralinki, cukierki, słodycze mrożone, schłodzone
słodycze, ciasta, ciastka i wafle, guma do żucia, żelki, kakao,
czekolada do picia, napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao i kawy, lody spożywcze, wyroby czekoladowe i czekoladopodobne, kawa, herbata, kakao, wszystkie powyższe także
w wersjach bezglutenowych, niskocukrowych, niskokalorycznych i odtłuszczonych, 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować w sieci sklepów i na stronie internetowej
zarówno w hurcie jak i detalu w tym usługi prowadzenia hurtowni, sklepów detalicznych stacjonarnych i internetowych
oraz sprzedaży bezpośredniej i wysyłkowej artykułów takich
jak słodycze, słodycze na bazie czekolady, słodycze na bazie cukru, czekolada, czekoladki, pralinki, cukierki, słodycze
mrożone, schłodzone słodycze, ciasta, ciastka i wafle, guma
do żucia, żelki, kakao, czekolada do picia, napoje na bazie
czekolady, herbaty, kakao i kawy, lody spożywcze, wyroby
czekoladowe i czekoladopodobne, kawa, herbata, kakao,
43 usługi gastronomiczne stacjonarne, na wynos i z dostawą
jako catering, w tym prowadzenie restauracji, baru, piwiarni,
winiarni, kawiarni, pijalni czekolady, cukierni.
(210)
(731)

(210) 490262
(220) 2018 09 07
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Poranek - między Wisłą i Bugiem
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multime-
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dialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże
utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, programy
do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe
do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci
komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego,
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży,
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej,
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji
on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych:
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań: produkcja filmów,
seriali, realizacja spektakli.
(210) 490263
(220) 2018 09 07
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Panorama Lubelska
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże
utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, programy
do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe
do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci
komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego,
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży,
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej,
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informa-
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cji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji
on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów,
seriali, realizacja spektakli.
(210) 490264
(220) 2018 09 07
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Tydzień między nami
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże
utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, programy
do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe
do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci
komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego,
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży,
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej,
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji
on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
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za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów,
seriali, realizacja spektakli.
490268
(220) 2018 09 07
MĄCZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wawrzeńczyce
(540) ZDRO-FIT MĄCZKA
(210)
(731)

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 31 świeże warzywa i owoce, świeże warzywa i owoce obrane i zapakowane lub obrane, pokrojone
i zapakowane.
490279
(220) 2018 09 07
SWEET SCANDINAVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) SWEET SCANDINAVIA

(210)
(731)

(531) 02.09.12, 04.05.21, 23.05.05, 08.01.23, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 cukierki, ciastka, ciasta, chipsy, czekolada,
lody, galaretki owocowe jako słodycze, wyroby cukiernicze,
wyroby czekoladowe, wysoko proteinowe batoniki zbożowe, pasty na bazie czekolady, gumy do żucia, wafle, napoje
na bazie kawy, kakao, czekolady i herbaty, słodycze, 32 napoje bezalkoholowe, napoje i soki owocowe, soki warzywne,
napoje sportowe wzbogacone proteinami, napoje energetyzujące, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w sklepie także internetowym ze słodyczami, wyrobami cukierniczymi, chipsami, wyrobami czekoladowymi, napojami
bezalkoholowymi, sokami, prowadzenie usług doradczych
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, marketing
ukierunkowany, franczyza, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych.
490299
(220) 2018 09 10
PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce
(540) CANIS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty i substancje weterynaryjne, dodatki
do żywności i preparaty uzupełniające codzienną dietę dla
zwierząt, suplementy diety dla zwierząt, 31 artykuły spożywcze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, napoje dla zwierząt,
herbaty dla psów i kotów, ciastka, przekąski, przegryzki dla
psów i kotów, mleko dla kotów, 39 dystrybucja pokarmów
dla zwierząt.
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490300
(220) 2018 09 10
PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce
(540) CATTUS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty i substancje weterynaryjne, dodatki
do żywności i preparaty uzupełniające codzienną dietę dla
zwierząt, suplementy diety dla zwierząt, 31 artykuły spożywcze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, napoje dla zwierząt,
herbaty dla psów i kotów, ciastka, przekąski, przegryzki dla
psów i kotów, mleko dla kotów, 39 dystrybucja pokarmów
dla zwierząt.
(210) 490361
(220) 2018 09 10
(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) Lotos Straż
(510), (511) 45 usługi związane z gaszeniem pożarów, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
ochrona przeciwpożarowa, wypożyczanie sprzętu gaśniczego i alarmów przeciwpożarowych, gaszenie zapłonów
technologicznych.
(210) 490362
(220) 2018 09 10
(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) Lotos Ochrona
(510), (511) 45 usługi w zakresie działalności dochodzeniowo-detektywistycznej i ochroniarskiej, ochrona osobista, monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych.
490386
(220) 2018 09 05
ELEKTROWNIA OSTROŁĘKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrołęka
(540) Elektrownia Ostrołęka Spółka z o.o.
(210)
(731)

(531) 01.15.23, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 4 energia elektryczna, mineralne paliwa, 11 aparatura i instalacje chłodnicze, instalacje do dystrybucji wody,
instalacje klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, aparatura i urządzenia do uzdatniania wody, instalacje do dystrybucji wody, instalacje do uzdatniania wody, instalacje
do zaopatrywania w wodę, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 36 wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, 39 dystrybucja energii, dystrybucja prądu elektrycznego, dystrybucja wody, kolejowy transport, przewożenie ładunków, transport i wyładunek odpadów, transport kolejowy, 40 wytwarzanie energii.
490391
(220) 2018 09 05
ELEKTROWNIA OSTROŁĘKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrołęka
(540) Elektrownia Ostrołęka Spółka z o.o.
(210)
(731)
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(531) 01.15.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 energia elektryczna, mineralne paliwa, 11 aparatura i instalacje chłodnicze, instalacje do dystrybucji wody,
instalacje klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, aparatura i urządzenia do uzdatniania wody, instalacje do dystrybucji wody, instalacje do uzdatniania wody, instalacje
do zaopatrywania w wodę, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 36 wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, 39 dystrybucja energii, dystrybucja prądu elektrycznego, dystrybucja wody, kolejowy transport, przewożenie ładunków, transport i wyładunek odpadów, transport kolejowy, 40 wytwarzanie energii.
490392
(220) 2018 09 05
ELEKTROWNIA OSTROŁĘKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrołęka
(540) Elektrownia Ostrołęka Spółka z o.o.
(210)
(731)

(531) 01.15.23, 27.05.01
(510), (511) 4 elektryczna energia, energia elektryczna, mineralne paliwa, 11 aparatura i instalacje chłodnicze, chłodnicze aparatura i instalacje, dystrybucja wody instalacje
do, klimatyzacja instalacje, klimatyzacja urządzenia, powietrze instalacje klimatyzacyjne, woda aparatura i urządzenia
do uzdatniania, woda instalacje do dystrybucji, woda instalacje do uzdatniania, woda instalacje do zaopatrywania
w wodę, 35 działalność gospodarcza, doradztwo w zakresie
organizacji i zarządzania, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, działalność
gospodarcza doradztwo w zakresie zarządzania, zarządzanie
działalnością gospodarczą usługi doradcze w, 36 majątek
nieruchomy zarządzanie, mieszkania wynajmowanie, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym,
39 dystrybucja energii, dystrybucja prądu elektrycznego, dystrybucja wody, kolejowy transport, przewożenie ładunków,
transport i wyładunek odpadów, transport kolejowy, woda
dystrybucja, 40 energia wytwarzanie, wytwarzanie energii.
490395
(220) 2018 09 11
ULTRAMASZYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ultra MASZYNA
(210)
(731)

(531) 14.07.20, 29.01.12, 27.05.01, 26.11.11
(510), (511) 25 bielizna, bezrękawniki, bermudy, bikini, biustonosze, blezery, bluzki, body [odzież], body (bielizna), chusty [odzież], chustki [apaszki], dresy ortalionowe, dresy wiatroszczelne, dżinsy, fartuchy, fartuszki, fraki, garnitury, getry,
golfy, gorsety, halki [bielizna], halki [odzież], kaftany, kamizelki, kieszenie do odzieży, kombinezony, kominiarki, kostiu-
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my, koszule, kożuchy, krawaty, koszulki polo, kurtki, legginsy,
letnie sukienki, marynarki do garniturów, męskie i damskie
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, minispódniczki, mundury, narzutki na ramiona, ocieplacze, odzież codzienna,
parea, pelerynki, piżamy, płaszcze, podkoszulki, polary, poncza, pulowery, prochowce, rękawiczki, skarpetki, skarpetki,
smokingi, spodenki, spódnice, spodnie, suknie wieczorowe,
suknie ślubne, surduty, swetry, szale: szaliki, szorty, togi, topy
[odzież], trencze, tuniki, ubrania codzienne, żakiety męskie,
żakiety z dzianiny, 35 usługi sprzedaży detalicznej następujących towarów: maszyny do szycia, urządzenia prasowalnicze, maszyny prasowalnicze do ubrań, hafciarki, nożyce
krawieckie, nożyczki krawieckie, obcinacze do nici, ostrzałki,
plotery, miarki krawieckie, książki, liniały, manekiny, manekiny krawieckie, deski do prasowania, zestawy krawieckie,
igły do szycia, igły do maszyn do szycia, szpulki dziewiarskie
[inne niż części maszyn], usługi sprzedaży hurtowej następujących towarów, maszyny do szycia, urządzenia prasowalnicze, maszyny prasowalnicze do ubrań, hafciarki, nożyce
krawieckie, nożyczki krawieckie, obcinacze do nici, ostrzałki,
plotery, miarki krawieckie, książki, liniały, manekiny. manekiny krawieckie, deski do prasowania, zestawy krawieckie,
igły do szycia, igły do maszyn do szycia, szpilki dziewiarskie
[inne niż części maszyn], 41 nauczanie i szkolenia, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizowanie
seminariów szkoleniowych, prowadzenie seminariów szkoleniowych, organizowanie konkursów w celach szkoleniowych,
organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie
wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie zjazdów
w celach szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach
szkoleniowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie
seminariów i warsztatów [szkolenia], kursy szkoleniowe, prowadzenie warsztatów [szkolenia], pokazy [do celów szkoleniowych], usługi instruktażowe i szkoleniowe, nauka szycia,
pokazy mody w celach rozrywkowych [organizacja -], organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie warsztatów, organizacja warsztatów i seminariów.
(210) 490402
(220) 2018 09 11
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) KAJETAN

(531) 02.01.04, 27.05.01, 29.01.15, 02.01.07, 21.01.25
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
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macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne,
suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje
w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane
fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii,
fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi
do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania
fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały
piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne
gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe,
35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe
w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych
oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations, merchandising,
reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych
i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych
i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie
internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa
przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć
telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową
i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów
telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie
i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne,
dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie
on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie
usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści,
stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze,
pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż
i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych,
sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki
i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym
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i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów
i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów
nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie
projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo
komputerowe, projektowanie graficzne.
(210) 490410
(220) 2018 09 11
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) CZARODZIEJKA

(531) 02.03.04, 02.03.07, 02.03.22, 27.05.01, 29.01.15, 21.01.25
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne,
suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje
w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie. fotografie [wydrukowane], podpisane
fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii,
fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi
do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania
fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały
piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne
gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe,
35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe
w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych
oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations, merchandising,
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reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier. zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych
i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych
i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie
internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa
przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć
telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową
i Internet: organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów
telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie
i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne,
dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie
on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie
usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści,
stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze,
pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż
i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych,
sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki
i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym
i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów
i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów
nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie
projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo
komputerowe, projektowanie graficzne.
(210) 490411
(220) 2018 09 11
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PANI RÓŻA

(531)

02.03.01, 02.03.23, 04.05.01, 04.05.21, 05.05.01, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
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portaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne,
suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje
w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie. fotografie [wydrukowane], podpisane
fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii,
fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi
do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania
fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały
piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne
gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe,
35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe
w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych
oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations, merchandising,
reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych
i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych
i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie
internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa
przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć
telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową
i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów
telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie
i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne,
dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie
on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie
usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści,
stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze,
pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż
i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych,
sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki
i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym
i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów
i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów
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nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie
projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo
komputerowe, projektowanie graficzne.
(210) 490412
(220) 2018 09 11
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PUCHACZ BUBO

(531) 03.07.05, 03.07.24, 21.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne,
suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje
w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie. fotografie [wydrukowane], podpisane
fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii,
fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi
do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania
fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały
piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne
gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe,
35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe
w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych
oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations, merchandising,
reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych
i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych
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i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie
internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa
przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć
telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową
i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów
telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie
i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne,
dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie
on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie
usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści,
stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze,
pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż
i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych,
sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki
i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym
i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów
i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów
nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie
projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo
komputerowe, projektowanie graficzne.
(210) 490413
(220) 2018 09 11
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ŚLIMAK

(531) 03.11.07, 03.11.25, 21.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne
urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry
komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi

Nr ZT50/2018

interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz,
16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie.
fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne,
urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione
i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii,
pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne
i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki
do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną
czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, artykuły
sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby
choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele
reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam
radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych
i reklamowych, usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów
i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych
i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych
i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie
internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym
sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych
dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie
programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych
oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki,
zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych
baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja
i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie
usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści,
stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze,
pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż
i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych,
sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki
i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym
i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów
i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych
i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań,
produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
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(210) 490414
(220) 2018 09 11
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PODUSZKA

(531) 04.05.02, 04.05.21, 09.01.23, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne,
suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje
w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie. fotografie [wydrukowane], podpisane
fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii,
fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi
do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania
fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały
piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne
gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe,
35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe
w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych
oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations, merchandising,
reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych
i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych
i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie
internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa
przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w sys-
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temie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć
telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową
i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów
telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie
i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne,
dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie
on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie
usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści,
stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze,
pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż
i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych,
sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki
i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym
i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów
i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów
nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie
projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo
komputerowe, projektowanie graficzne.
(210) 490415
(220) 2018 09 11
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SÓJKA

(531) 03.07.20, 03.07.21, 03.07.24, 21.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania,
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu,
informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia
do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej,
gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym,
programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury,
periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier,
tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie. fotografie
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[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne,
urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy
fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania
[albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii
[nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry
komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne
(nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi
reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym,
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz
filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations, merchandising,
reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych
i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych
i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym
sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych
dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie
programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych
oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi
emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci
komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe,
organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej,
realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna,
usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych
niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek
i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja
filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania
i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

Nr ZT50/2018

(210) 490416
(220) 2018 09 11
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) STRACHOWYJ

(531) 02.01.04, 02.01.07, 02.01.23, 21.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne
urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry
komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi
interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz,
16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie.
fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne,
urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione
i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii,
pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne
i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne],
papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną
czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, artykuły
sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby
choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele
reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu,
organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations, merchandising,
reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów
multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier,
zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych
i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych,
odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw,
w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym
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lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym,
poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej,
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji
poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line
z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego
w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych,
dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi
wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie,
montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym
i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów
i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych
i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań,
produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.13.25
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, reklama.

(210) 490418
(220) 2018 09 11
(731) KALWINEK SŁAWOMIR PIOTR, Łódź
(540) DOTFILM

(210)
(731)

490425
(220) 2018 09 11
PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKIE TOMASZ ŁYSOŃ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sułkowice
(540) Apifortuna
(510), (511) 31 preparaty na pokarm dla pszczół, substancje
na pokarm dla pszczół, pokarm dla pszczół w postaci, syropu, ciasta i pasty.
(210)
(731)

490426
(220) 2018 09 11
MCARDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) nama SUSHI BAR & LOUNGE

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.06, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 sushi, 43 usługi restauracji washoku.
490429
(220) 2018 09 12
UNIPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ASPARAGINIAN dobrze Ci zrobi!

(531) 02.01.01, 02.01.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety
i preparaty dietetyczne, suplementy żywnościowe.
(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.20, 29.01.13
(510), (511) 41 studio filmowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów, innych niż reklamowe,
produkcja widowisk, dostarczanie filmów, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, usługi
reporterskie, wynajem urządzeń kinematograficznych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych
lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie kamer wideo.

490432
(220) 2018 09 12
GEOTERMIA UNIEJÓW IM. STANISŁAWA OLASA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Uniejów
(540) G GEOTERMIA UNIEJÓW im. Stanisława Olasa
(210)
(731)

(210) 490420
(220) 2018 09 11
(731) BOGDANOWICZ ŁUKASZ MICHAŁ, Olsztyn
(540) V VIPkarta.pl
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, balsamy,
inne niż do celów medycznych, bazy do perfum kwiatowych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, kosmetyki, kremy
kosmetyczne, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, odżywki do włosów, olejki do celów kosme-
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tycznych, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania
ust do celów niemedycznych, preparaty fitokosmetyczne,
preparaty toaletowe, szampony, żele do masażu inne niż
do celów medycznych, 29 kapusta kwaszona, kompozycje
owoców przetworzonych, korniszony, liofilizowane warzywa, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce
w puszkach, pasta z owoców tłoczonych, warzywa gotowane, wodorosty konserwowe, 32 bezalkoholowe wyciągi
z owoców, napoje na bazie owoców lub warzyw, owocowe
nektary, bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów,
soki, soki warzywne [napoje], woda [napoje], woda gazowana, preparaty do produkcji wody gazowanej, woda mineralna [napoje], 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje],
alkoholowe ekstrakty owocowe, gorzkie nalewki, gotowe
napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające
owoce, wódka.
490434
(220) 2018 09 12
KOMBUD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) eko park radom

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.06, 26.04.01
(510), (511) 36 wynajmowanie pomieszczeń biurowych.
490436
(220) 2018 09 12
9 PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Plichowice
(540) ANTIL
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 skrzynie niemetalowe, skrzynie pamiątkowe, skrzynie drewniane, skrzynie z tekstami, wyroby rękodzieła: z korka, z drewna, z trzciny, z wikliny, z bambusa,
z bursztynu, z tworzyw sztucznych, pamiątki drewniane,
rzeźba w drewnie, 41 usługi fotografowania, fotoreportaże, fotografia artystyczna, fotografia w plenerze, fotografia
pamiątkowa.
(210)
(731)

490438
(220) 2018 09 12
MEDIA DATA MIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) mdm media data mind

(531)

27.05.05, 27.05.11, 27.05.21, 27.05.23, 29.01.14, 26.11.05,
26.11.08, 26.11.10, 26.02.07
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, interfejsy komputerowe, magnetyczne nośniki danych, oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, optyczne nośniki danych, platformy
oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne,
do pobrania, 35 administrowanie programami lojalności
konsumenta, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, analizy
kosztów, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania
rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, ekonomiczne prognozy, indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, informacja o działalności
gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, marketing
ukierunkowany, obróbka tekstów, optymalizacja stron
internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów
promocji dodatkowej, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo
biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie
materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu
„płać za klikniecie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, statystyczne zestawienia, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego
dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi
finansowania, usługi public relations, usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi
w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu
konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, 41 informacja o edukacji,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadze-
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nie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
produkcja mikrofilmów.
(210) 490449
(220) 2018 09 12
(731) Teva Pharmaceutical Industries Ltd., JEROZOLIMA, IL
(540) Więcej chwil Mniej migren
(510), (511) 16 materiały drukowane odnoszące się do leczenia migren, 41 świadczenie informacji z dziedziny leczenia migren.
490450
(220) 2018 09 12
FURCZOŃ PATRYCJA CENTRUM ZDROWIA I URODY
AMERICAN DREAMS HEALTH & BEAUTY, Zaskale
(540) American Dreams health & beauty
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 szampony, odżywki, płyny do ondulacji włosów i trwałej ondulacji włosów, rozjaśniacze do włosów,
wody utlenione, preparaty do układania włosów, lotony, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, balsamy do ciała,
balsamy do brody, balsamy po goleniu, balsamy do włosów,
balsamy do wygładzania i prostowania włosów, baza podkładowa do paznokci, brylantyna, emalie do paznokci, emulsje do ciała, emulsje do depilacji, emulsje do wzmacniania
paznokci, farby do włosów, henna do celów kosmetycznych,
kleje do mocowania sztucznych paznokci, klej do utwardzania paznokci, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, kosmetyczne płyny do włosów, kosmetyczne peelingi do ciała,
kosmetyki, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do włosów, kosmetyki zawierające keratynę, kremy do twarzy, kremy do rąk,
kremy do włosów, kremy do paznokci, kremy na noc, kremy
na dzień, kremy do utrwalania fryzury, kremy pielęgnacyjne
do włosów, kremy ochronne, lakier do celów kosmetycznych,
lakiery do paznokci, lakiery do włosów, lakiery nawierzchniowe do paznokci, maski do pielęgnacji włosów, maskara
do włosów, maseczki nawilżające, maseczki do włosów, maseczki oczyszczające, maseczki do twarzy i ciała, maseczki
do stylizacji włosów, maski kosmetyczne, masła do twarzy
i ciała, materiały na powłoki do paznokci u rąk, mydła, mydełka, mleczka kosmetyczne, nielecznicze płyny do włosów,
nielecznicze szampony do włosów, odżywki utwardzające
do paznokci, odżywki do włosów, odżywki do paznokci,
odżywki do skórek wokół paznokci, odżywczy wosk do włosów, olejki do celów kosmetycznych, olejki do włosów, olejki
do odżywiania włosów, olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, pianki do stylizacji włosów, pianki ochronne do włosów, płukanki do włosów, płyny do ondulacji włosów, płyny
do kuracji wzmacniających włosy, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do stylizacji włosów, płyny do trwałej ondulacji,
płyny do układania włosów, płyny do ciała i włosów, płyny
koloryzujące do włosów, płyny ochronne do włosów, płyny pielęgnacyjne do włosów, pomady do włosów, podkłady do paznokci, preparaty do barwienia włosów, preparaty
do kuracji włosów, preparaty do kuracji paznokci, preparaty
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do kręcenia włosów, preparaty do koloryzacji włosów, preparaty do demakijażu, preparaty do mycia włosów, preparaty do neutralizacji włosów, preparaty do ochrony włosów
przed słońcem, preparaty do ondulacji na zimno, preparaty
do rozjaśniania włosów, preparaty do prostowania włosów,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do pielęgnacji
skóry preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do trwałej ondulacji, preparaty do układania włosów, preparaty
do wzmacniania paznokci, zestaw do trwałej ondulacji, zmywacze do paznokci, żele do ciała, żele do stylizacji włosów,
żele do utrwalania fryzury, żele do włosów, żele do paznokci,
żele pod prysznic, woski do układania włosów, woda utleniona do włosów, utwardzacze do paznokci, toniki, szampony
do włosów, suche szampony, szampony koloryzujące, środki zmiękczające skórki przy paznokciach, środki nawilżające,
środki oczyszczające, środki rozjaśniające do włosów, środki
pomagające rozczesywać splątane włosy, środki do usuwania paznokci żelowych, środki do trwałej ondulacji, środki
do rozjaśniania pasemek na włosach, środki do pielęgnacji
włosów, środki do nawilżania włosów, serum do włosów,
serum do układania włosów, serum do pielęgnacji włosów,
serum do celów kosmetycznych, rozjaśniacze do włosów,
produkty do pielęgnacji farbowanych włosów, produkty
do usuwania farby z włosów, preparaty odżywcze do włosów, preparaty nabłyszczające do włosów, preparaty wygładzające i prostujące włosy, produkty utrwalające do włosów,
produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku
kosmetycznego, produkty do wysuszania włosów do użytku
kosmetycznego, produkty do układania włosów dla mężczyzn, 35 prowadzenie hurtowni i sklepów z następującymi
artykułami, w tym z importu: suszarki do włosów, nożyczki,
nożyczki - degażówki i akcesoria fryzjerskie, fartuchy ochronne, pelerynki, czapki, myjnie, fotele, taborety, wózki, pianki,
lakiery, farby do włosów, środki do modelowania oraz środki
do pielęgnacji włosów, organizowanie wystaw i pokazów
fryzjerskich i kosmetycznych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketing, reklama prasowa, internetowa, usługi
agencyjne i przedstawicielskie na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, dotyczące: katalogów
produktów, zamówień korespondencyjnych i internetowych, ręcznego elektrycznego i nieelektrycznego sprzętu
fryzjerskiego, artykułów kosmetycznych, wyposażenia salonów fryzjerskich i kosmetycznych, materiałów promocyjnych, szkoleniowych, reklamowych, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, organizowanie targów
i wystaw, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, dystrybucja
materiałów reklamowych, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, rozprowadzanie próbek dla celów reklamowych, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych,
usługi reklamowe w zakresie produktów kosmetycznych,
organizowanie programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, 39 dystrybucja
artykułów fryzjerskich i kosmetycznych, 41 usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, 44 salony fryzjerskie,
salony kosmetyczne, salony piękności, świadczenie usług
przez salony piękności, usługi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne, konsultacje dotyczące kosmetyków, doradztwo
dotyczące kosmetyków, zabiegi kosmetyczne dla twarzy,
zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla włosów, męskie salony fryzjerskie, kosmetyczny zabieg laserowy
na wzrost włosów, usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera,
usługi laserowego usuwania owłosienia, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, usuwanie laserowe pajączków naczyniowych, kosmetyczny zabieg laserowy skóry,
laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, laserowe usuwanie żylaków, usługi doradztwa związane z odchudzaniem,
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depilacja woskiem, usługi solariów i salonów oferujących zabiegi brązujące, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy,
zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi terapeutyczne dla
ciała, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne
dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi pielęgnacji
urody, zabiegi depilacyjne, zabiegi kosmetyczne, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, analiza kolorów [usługi kosmetyczne], usługi kosmetyczne, usługi chirurgii kosmetycznej
i plastycznej, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania
makijażu, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej.
490462
(220) 2018 09 12
DRUKARNIA PRINT CYCERO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kłobuck
(540) Print Cycero packaging
(210)
(731)

(531)

26.01.01, 26.01.03, 26.03.01, 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 materiały drukowane, w szczególności druki
handlowe, naklejki, etykiety, 35 usługi sprzedaży detalicznej
w związku z drukami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z drukami, 40 drukowanie, w szczególności drukowanie
materiałów reklamowych, takich jak ulotki, plakaty, katalogi,
drukowanie cyfrowe, drukowanie offsetowe, drukowanie UV,
introligatorstwo, usługi wykańczania druków, wynajem maszyn i urządzeń drukarskich, 42 projektowanie materiałów
drukowanych.
(210) 490463
(220) 2018 09 12
(731) VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) VRG
(510), (511) 3 kosmetyki: perfumy, wody toaletowe, dezodoranty, 6 stopy metali nieszlachetnych, wyroby jubilerskie,
metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie z metali
szlachetnych i pokrywane nimi nie ujęte w innych klasach,
biżuteria, kamienie szlachetne i półszlachetne, zegary, zegarki, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne, 14 biżuteria z metali szlachetnych, bransolety, broszki, kolie, kolczyki, klipsy, naszyjniki,
pierścionki, wisiorki, spinki, spinacze do krawatów, łańcuszki, korpusowe wyroby jubilerskie: dzbanki, tace, puchary,
kielichy, misy, patery, sztućce, rozcinacze do listów, zakładki
do książek, medale, plakietki, breloki, dodatki do strojów
z metali szlachetnych, zegarki, części i akcesoria do zegarków, 18 wyroby ze skóry dla mężczyzn: paski do spodni, torby, teczki, portfele, 25 odzież, kurtki, koszule, swetry, koszulki,
bluzy, krawaty, skarpety, czapki, szaliki, rękawiczki, okrycia
wierzchnie, odzież skórzana, obuwie, 35 reklama, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie z wyrobami jubilerskimi, odzieżą, obuwiem i dodatkami do nich,
36 inwestycje majątkowe (nieruchomości) inwestycje kapitałowe, inwestycje finansowe, wynajmowanie pomieszczeń
handlowych, usługowych oraz biurowych (nieruchomości),
zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe, depozy-
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ty kosztowności, depozyty przedmiotów wartościowych, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości, ekspertyzy dla celów fiskalnych, emisja bonów wartościowych,
finansowa wycena (ubezpieczenia, banki, nieruchomości),
inwestycje kapitałowe, kaucje (gwarancje), lokaty kapitału,
agencje ściągające należności, oszacowanie (wycena) majątku nieruchomego, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, powiernicze usługi, pożyczki (usługi finansowe),
ratalne kredyty, ściąganie czynszów, ubezpieczenia, umowy
kredytowe połączone ze sprzedażą ratalną (umowy kredytowe), wycena antyków, wycena biżuterii, wycena dzieł sztuki,
wycena kosztów naprawy, wycena nieruchomości, wycena
zbiorów numizmatycznych, wymiana walut, wynajmowanie pomieszczeń biurowych (nieruchomości), zarządzanie
majątkiem nieruchomym, pośrednictwo w ustanawianiu zastawów, 42 projektowanie kolekcji odzieżowych i dodatków
do odzieży.
(210) 490464
(220) 2018 09 12
(731) VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) VGR
(510), (511) 3 kosmetyki: perfumy, wody toaletowe, dezodoranty, 6 stopy metali nieszlachetnych, wyroby jubilerskie,
metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie z metali
szlachetnych i pokrywane nimi nie ujęte w innych klasach,
biżuteria, kamienie szlachetne i półszlachetne, zegary, zegarki, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne, 14 biżuteria z metali szlachetnych, bransolety, broszki, kolie, kolczyki, klipsy, naszyjniki,
pierścionki, wisiorki, spinki, spinacze do krawatów, łańcuszki, korpusowe wyroby jubilerskie: dzbanki, tace, puchary,
kielichy, misy, patery, sztućce, rozcinacze do listów, zakładki
do książek, medale, plakietki, breloki, dodatki do strojów
z metali szlachetnych, zegarki, części i akcesoria do zegarków, 18 wyroby ze skóry dla mężczyzn: paski do spodni, torby, teczki, portfele, 25 odzież, kurtki, koszule, swetry, koszulki,
bluzy, krawaty, skarpety, czapki, szaliki, rękawiczki, okrycia
wierzchnie, odzież skórzana, obuwie, 35 reklama, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie z wyrobami jubilerskimi, odzieżą, obuwiem i dodatkami do nich,
36 inwestycje majątkowe (nieruchomości) inwestycje kapitałowe, inwestycje finansowe, wynajmowanie pomieszczeń
handlowych, usługowych oraz biurowych (nieruchomości),
zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe, depozyty kosztowności, depozyty przedmiotów wartościowych, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości, ekspertyzy dla celów fiskalnych, emisja bonów wartościowych,
finansowa wycena (ubezpieczenia, banki, nieruchomości),
inwestycje kapitałowe, kaucje (gwarancje), lokaty kapitału,
agencje ściągające należności, oszacowanie (wycena) majątku nieruchomego, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, powiernicze usługi, pożyczki (usługi finansowe),
ratalne kredyty, ściąganie czynszów, ubezpieczenia, umowy
kredytowe połączone ze sprzedażą ratalną (umowy kredytowe), wycena antyków, wycena biżuterii, wycena dzieł sztuki,
wycena kosztów naprawy, wycena nieruchomości, wycena
zbiorów numizmatycznych, wymiana walut, wynajmowanie pomieszczeń biurowych (nieruchomości), zarządzanie
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majątkiem nieruchomym, pośrednictwo w ustanawianiu zastawów, 42 projektowanie kolekcji odzieżowych i dodatków
do odzieży.
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(540) ZŁOTA POLANA

490470
(220) 2018 09 12
ŁUKASIK PIOTR, BASIAGA ŁUKASZ XTON
SPÓŁKA CYWILNA, Nowy Sącz
(540) DPF MASTER FLASH by XTON
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.01.06
(510), (511) 1 materiały, preparaty chemiczne do czyszczenia i regeneracji filtrów cząstek stałych DPF i katalizatorów
spalin, 7 urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, urządzenia filtrujące, separujące i wirówki, maszyny
do płukania katalizatorów spalin i filtrów cząstek stałych DPF,
filtry jako części maszyn lub silników, wkłady do maszyn filtrujących, manipulatory przemysłowe jako maszyny, instalacje
do mycia filtrów DPF, maszyny do czyszczenia i regeneracji
filtrów DPF, 37 regeneracja maszyn zużytych lub częściowo
zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub częściowo
zniszczonych, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, instalacja konserwacja i naprawy maszyn, 40 regeneracja zużytych
katalizatorów.
490481
(220) 2018 09 12
WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ ODEKA SIMP FF,
Bydgoszcz
(540) odeka OŚRODEK DOSKONALENIA KADR

(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 41 usługi szkolenia zawodowego.
(210) 490491
(220) 2018 09 13
(731) SOLAREK IZABELA, Bielsko-Biała
(540) HecklerGroup
(510), (511) 41 doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie
szkoleń biznesowych, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego,
doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwo
w zakresie treningu fizycznego, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo zawodowe [edukacja], doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo
szkoleniowe i edukacyjne], informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe).
(210)
(731)

490507
(220) 2018 09 13
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(531) 29.01.13, 27.05.01, 06.07.25, 26.01.05, 05.07.02
(510), (511) 29 oliwa, oleje jadalne.
(210) 490511
(220) 2018 09 13
(731) WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE, Katowice
(540) Juromania
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, przewodniki drukowane, przewodniki, kalendarze, kalendarze drukowane,
kalendarze ścienne, książki, albumy fotograficzne, materiały drukowane, upominkowe artykuły papiernicze, artykuły
papiernicze do pisania, torby papierowe, 18 torby płócienne, 25 czapki [nakrycia głowy], t-shirty z krótkim rękawem,
39 zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, informacja
turystyczna, udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem Internetu, organizacja wycieczek, organizowanie
i prowadzenie wycieczek, organizowanie wypraw, wycieczek jednodniowych i wycieczek ze zwiedzaniem, organizacja i rezerwowanie wycieczek, zwiedzanie turystyczne,
organizacja wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie
wycieczek ze zwiedzaniem, 41 prowadzenie wycieczek
z przewodnikiem, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizowanie festynów w celach kulturalnych,
organizowanie festiwali w celach kulturalnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, informacja o rekreacji, informacja o imprezach rozrywkowych,
organizowanie i prowadzenie koncertów, produkcja widowisk, organizowanie kursów instruktażowych dla turystów,
wydawanie przewodników turystycznych, publikowanie
katalogów dotyczących turystyki, prowadzenie imprez
kulturalnych, imprezy kulturalne, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych, organizowanie widowisk w celach
kulturalnych, prowadzenie wystaw w celach kulturalnych,
organizowanie pokazów w celach kulturalnych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, organizowanie konkursów w celach kulturalnych, organizowanie seminariów
związanych z działalnością kulturalną, organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych,
organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych.
(210) 490519
(220) 2018 09 13
(731) ZATORSKA-MARĆ SYLWIA, Sochaczew
(540) Wrocławianka
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(531) 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, lody, wyroby
piekarnicze, wafle, gofry, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, barów,
kawiarni, lodziarni, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa.
490522
(220) 2018 09 13
NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żarów
(540) N NOBLESSE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 05.13.01
(510), (511) 9 pamięć zewnętrzna USB, 14 spinki do mankietów, 16 pióra wieczne, pióra kulkowe, długopisy, ołówki,
korektory, cienkopisy, markery, 18 portfele skórzane, etui
skórzane, wizytowniki skórzane, etui skórzane, opakowania
skórzane, parasole, 20 opakowania drewniane.
(210) 490529
(220) 2018 09 13
(731) ZATORSKA-MARĆ SYLWIA, Sochaczew
(540) Wrocławianka
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mórkowych, wyświetlacze do telefonów komórkowych,
dzwonki telefoniczne [do pobierania], instalacje telefoniczne do samochodów, pokrowce na słuchawki telefoniczne,
słuchawki do aparatów telefonicznych, wygaszacze ekranu
telefonu, do pobrania, nośniki dostosowane do telefonów
komórkowych, urządzenia głośnomówiące do telefonów
komórkowych, uchwyty przystosowane do telefonów komórkowych, stacje dokujące do telefonów komórkowych,
oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych,
przewody USB do telefonów komórkowych, pamięci zewnętrzne do telefonów komórkowych: obudowy wymienne
do telefonów komórkowych, stojaki dostosowane do telefonów komórkowych, przejściówki do kabli telefonów
komórkowych, platformy i oprogramowanie do telefonów
cyfrowych, etui z klapką do telefonów komórkowych, ładowarki baterii do użytku z telefonami, zestawy telefoniczne
z ekranem i klawiaturą, oprogramowanie do gier elektronicznych do telefonów komórkowych, zestawy do korzystania
z telefonu bez użycia rąk, osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, ładowarki do telefonów komórkowych, do użytku w pojazdach, mikrofony do używania bez
użycia rąk do telefonów komórkowych, smartfony, pokrowce
na smartfony, etui na smartfony, klawiatury do smartfonów,
oprogramowanie do smartfonów, zasilacze do smartfonów,
wyświetlacze do smartfonów, ładowarki do smartfonów,
wodoodporne pokrowce na smartfony, stacje dokujące
do smartfonów, aplikacje do pobrania na smartfony, bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do smartfonów, folie
ochronne dostosowane do smartfonów, bezprzewodowe
podkładki ładujące do smartfonów, programy systemów
operacyjnych do smartfonów, paski do zegarków do przekazywania danych smartfonom, 37 naprawa telefonów, naprawa aparatów telefonicznych, instalowanie i naprawa telefonów, naprawa lub konserwacja aparatów telefonicznych,
naprawa i konserwacja smartfonów.

(531) 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, lody, wyroby
piekarnicze, wafle, gofry, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, barów,
kawiarni, lodziarni, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa.

(210) 490545
(220) 2018 09 13
(731) ZATORSKA-MARĆ SYLWIA, Sochaczew
(540) Wrocławianka

490541
(220) 2018 09 13
HAJDUK BARTŁOMIEJ BIURO KONSULTINGOWO
HANDLOWE HB OFFICE, Kielce
(540) TILI

(531) 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, lody, wyroby
piekarnicze, wafle, gofry, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, barów,
kawiarni, lodziarni, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa.

(210)
(731)

(531)

27.05.05, 27.05.11, 27.05.21, 27.05.24, 29.01.13, 26.01.05,
26.01.18
(510), (511) 9 telefony, telefony cyfrowe, telefony komórkowe, cyfrowe telefony komórkowe, futerały na telefony,
adaptery telefoniczne, zestawy telefoniczne, baterie do telefonów, futerały na telefony komórkowe, etui na telefony komórkowe, osłony na telefony komórkowe, klawiatury do telefonów komórkowych, paski do telefonów komórkowych,
baterie do telefonów komórkowych, uchwyty samochodowe do telefonów, zestawy słuchawkowe do telefonów,
głośniki do telefonów komórkowych, ładowarki do telefonów komórkowych, oprogramowanie do telefonów ko-

(210) 490546
(220) 2018 09 13
(731) ZATORSKA-MARĆ SYLWIA, Sochaczew
(540) Wrocławianka

(531) 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.24, 26.04.04
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, lody, wyroby
piekarnicze, wafle, gofry, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, barów,
kawiarni, lodziarni, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa.
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490625
(220) 2018 09 17
KLIMEK I KLIMEK ANDRZEJ KLIMEK I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA, Janki
(540) KLIMEK I KLIMEK
(210)
(731)

(531) 25.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 belki stropowe metalowe, bramy metalowe,
dachówki metalowe, drabiny metalowe, drzwi metalowe, konstrukcje metalowe, kratki metalowe ochronne, kratownice metalowe, ograniczniki metalowe do bram, ogrodzenia metalowe,
okiennice metalowe, okna metalowe, okucia do drzwi i okien
metalowe, przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej
i klimatyzacyjnej, rolety zewnętrzne metalowe, rynny metalowe, słupy metalowe, pokrycia metalowe ścian, 35 prowadzenie
usług w zakresie: agencji importowo - eksportowej, badania rynku, prowadzenie punktów informacji konsumenckiej w zakresie
informacji i porad udzielanych konsumentom, analiza kosztów,
pokazy towarów, prowadzenie reklamy radiowej, telewizyjnej,
prasowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prowadzenie sprzedaży w sklepie i/lub hurtowni produktów, jak: belki
stropowe metalowe, bramy metalowe, dachówki metalowe,
drabiny metalowe, futryny metalowe, drzwi metalowe, futryny
niemetalowe, drzwi niemetalowe, ościeżnice drzwiowe metalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, płyty drzwiowe metalowe, płyty drzwiowe niemetalowe, konstrukcje metalowe, kratki
metalowe ochronne, kratownice metalowe, ograniczniki metalowe do bram, ogrodzenia metalowe, okiennice metalowe,
okiennice niemetalowe, okna metalowe, okna niemetalowe,
okucia do drzwi i okien metalowe, przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, rolety zewnętrzne metalowe, rynny metalowe, słupy metalowe, pokrycia metalowe
ścian, pokrycia niemetalowe ścian, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, prowadzenie
wycen handlowych, 37 prowadzenie usług w zakresie: budowa
i naprawa magazynów, instalowanie drzwi i okien, instalowanie
i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, izolowanie budynków,
montaż i naprawy instalacji grzewczych, montaż urządzeń kuchennych, rozbiórka budynków.
490700
(220) 2018 09 18
NOWARA MAREK DOLNOŚLĄSKI PARK
PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY, Wrocław
(540) KORBA TU SIĘ BYWA

(210)
(731)

(531) 11.01.04, 14.07.06, 27.05.01, 15.03.09
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack bary], obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, usługi barowe, stołówki.
(210) 490793
(220) 2018 09 21
(731) KORUBA KRZYSZTOF LEVEL UP, Gdynia
(540) Level UP
(510), (511) 41 szkolenie sportowe, szkolenie zaawansowane, trening osobisty [szkolenie], szkolenie dotyczące komputerów, szkolenie i instruktaż, szkolenie w zakresie etykiety,
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szkolenie z zakresu sprzedaży, szkolenie w zakresie rachunkowości, szkolenie w zakresie bankowości, szkolenie w zakresie podatków, szkolenie w zakresie napraw komputerów,
szkolenie w oparciu o komputery, szkolenie w zakresie instalowania komputerów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], szkolenie personelu zajmującego się finansami, szkolenie w zakresie pisania programów komputerowych,
szkolenie za pośrednictwem mediów radiowo-telewizyjnych, szkolenie biznesowe prowadzone za pomocą gry,
szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, usługi edukacyjne
związane ze szkoleniem sprzedażowym, organizowanie konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, szkolenie
w zakresie użytkowania i obsługi procesorów danych, szkolenie personelu w zakresie umiejętności związanych z przetwarzaniem tekstu, szkolenie personelu w zakresie umiejętności związanych z systemami biurowymi, szkolenie
w zakresie administracji, organizowanie konferencji, prowadzenie konferencji biznesowych, organizacja konferencji
edukacyjnych, prowadzenie konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji edukacyjnych, usługi w zakresie konferencji, organizowanie konferencji dotyczących rozrywki,
organizowanie seminariów i konferencji, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie konferencji dotyczących
edukacji, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń,
organizowanie konferencji dotyczących handlu, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie konferencji związanych z rozrywką, organizowanie i prowadzenie konferencji edukacyjnych,
organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, planowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie
konferencji związanych z handlem, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie i prowadzenie konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzenie konferencji
i kongresów, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem konferencji, organizowanie warsztatów, prowadzenie warsztatów [szkolenia], warsztaty w celach kulturalnych, warsztaty do celów rekreacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych, warsztaty w celach edukacyjnych,
organizacja warsztatów i seminariów, prowadzenie warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu, organizowanie
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
prowadzenie warsztatów i seminariów na temat samoświadomości, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
warsztatów [szkolenia], organizacja i przeprowadzanie
warsztatów i seminariów w zakresie samoświadomości, produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna
i usługi fotograficzne, zapewnianie instruktażu związanego
z programowaniem komputerów, wypożyczanie książek
związanych z programowaniem komputerów, programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez internet,
programowanie [układanie rozkładu programów] w globalnych sieciach komputerowych, prezentacja filmów, przedstawianie filmów, rozrywka filmowa, pokazy filmowe, studia
filmowe, produkcja filmów, produkowanie filmów, montaż
filmów fotograficznych, pokazy filmów kinowych, realizacja
filmów animowanych, tworzenie filmów rysunkowych, produkcja filmów animowanych, montaż filmów kinematograficznych, montaż filmów kinowych, produkcja filmów długometrażowych, produkcja filmów kinematograficznych,
produkcja filmów kinowych, realizacja filmów kinematogra-
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ficznych, produkcja filmów szkoleniowych, planowanie pokazów filmów, usługi wypożyczania filmów, pisanie scenariuszy filmowych, prowadzenie festiwali filmowych, wynajem
kamer filmowych, produkcja filmów wideo, produkcja filmów, spektakli, usługi studiów filmowych, produkcja filmów
dla telewizji, produkcja piosenek do filmów, produkcja przedstawień i filmów, produkcja muzycznych filmów wideo, udostępnianie informacji dotyczących filmów, produkcja szkoleniowych filmów wideo, usługi informacyjne dotyczące
filmów wideo, pokazy filmów kinematograficznych i kinowych, produkcja graficznych fragmentów filmowych, udostępnianie filmów nie do pobrania, produkcja wcześniej nagranych filmów kinowych, prezentacja filmów w celach
instruktażowych, produkcja filmów w celach edukacyjnych,
produkcja wcześniej nagranych filmów wideo, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja filmów telewizyjnych
i kinowych, produkcja filmów wideo i DVD, produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, usługi w zakresie pokazów filmów
kinematograficznych, usługi w zakresie produkcji filmów wideo, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, usługi
informacyjne dotyczące harmonogramu wyświetlania filmów, produkcja i wypożyczanie filmów na taśmach wideo,
usługi studiów w zakresie nagrywania filmów kinematograficznych, produkcja filmów na płytach DVD i CD-ROM, usługi
w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki,
nagrań wideo i filmów, udostępnianie filmów i programów
telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem kanałów
telewizji za opłatą [pay-per-view], udostępnianie obiektów
i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, sztuk, muzyki
lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, dostarczanie filmów,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, prezentacja nagrań wideo, prezentacja koncertów muzycznych, prezentacja występów zespołów muzycznych na żywo, prezentacja imprez rozrywkowych na żywo,
doradztwo zawodowe [edukacja], usługi doradztwa edukacyjnego, rozrywka, centra rozrywki, rozrywka interaktywna,
organizowanie rozrywki, ośrodki rozrywkowe, rozrywka
on-line, zapewnianie rozrywki on-line, organizowanie rozrywki wizualnej, rozrywka interaktywna on-line, edukacja,
rozrywka i sport, kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki
i rozrywki, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych
lub rozrywkowych], organizowanie i prowadzenie spotkań
w dziedzinie rozrywki, organizacja i przeprowadzanie imprez
rozrywkowych na żywo, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub
rozrywkowych, planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka],
produkcja filmów w celach rozrywkowych, prowadzenie
zjazdów w celach rozrywkowych, prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, prowadzenie imprez rozrywkowych,
edukacja, edukacja językowa, edukacja zawodowa, edukacja
prawna, edukacja przedszkolna, zapewnianie edukacji, edukacja sportowa, edukacja dorosłych, edukacja [nauczanie],
badania edukacyjne, testy edukacyjne, sprawdziany edukacyjne, seminaria edukacyjne, pokazy edukacyjne, szkolenia
edukacyjne, usługi edukacyjne, budowanie zespołu (edukacja), usługi edukacji biznesowej, informacja o edukacji, edukacyjne usługi doradcze, organizowanie wystaw edukacyjnych, zarządzanie usługami edukacyjnymi, organizowanie
wykładów edukacyjnych, wypożyczanie materiałów edukacyjnych, zapewnianie kursów edukacyjnych, organizowanie
gier edukacyjnych, wyznaczanie standardów edukacyjnych,
przeprowadzanie egzaminów edukacyjnych, organizowanie
zjazdów edukacyjnych, organizowanie sympozjów edukacyjnych, opracowywanie podręczników edukacyjnych, orga-
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nizowanie kongresów edukacyjnych, wypożyczanie urządzeń
edukacyjnych, przeprowadzanie sprawdzianów edukacyjnych, wydawanie nagród edukacyjnych, opracowywanie
materiałów edukacyjnych, organizowanie seminariów
edukacyjnych, publikowanie tekstów edukacyjnych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, zapewnianie pokazów edukacyjnych, przyznawanie świadectw edukacyjnych,
prowadzenie imprez edukacyjnych, organizowanie imprez
edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych, organizacja konkursów edukacyjnych, publikacja materiałów
edukacyjnych, publikowanie książek edukacyjnych, usługi
edukacyjne w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych,
usługi informacyjne dotyczące edukacji, dostarczanie informacji dotyczących edukacji, edukacja w dziedzinie informatyki, informacje dotyczące edukacji sportowej, organizowanie
seminariów dotyczących edukacji, organizacja sympozjów
dotyczących edukacji, organizowanie seminariów edukacji
ustawicznej, usługi edukacji dla dorosłych, usługi dotyczące
edukacji technologicznej, usługi edukacyjne dotyczące
komputerów, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, usługi
edukacyjne dotyczące przemysłu, usługi edukacyjne dotyczące projektowania, edukacyjne kursy z zakwaterowaniem,
usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi edukacyjne dotyczące handlu, usługi edukacyjne dotyczące zarządzania,
kursy edukacyjne dotyczące finansów, usługi edukacyjne
dotyczące medytacji, kursy edukacyjne dotyczące projektowania, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne
i instruktażowe, usługi w zakresie edukacji sportowej, organizowanie seminariów związanych z edukacją, organizowanie
spotkań z dziedziny edukacji, edukacja w dziedzinie przetwarzania danych, doradztwo specjalistyczne w zakresie
edukacji, edukacja zawodowa dla młodych ludzi, usługi
w zakresie edukacji muzycznej, szkolenia w zakresie edukacji
komputerowej, usługi edukacyjne w zakresie języków, usługi
edukacyjne dotyczące drukowania zdjęć, usługi edukacyjne
z zakresu kina, usługi edukacyjne związane z piwowarstwem,
usługi edukacyjne dotyczące oprogramowania komputerowego, usługi edukacyjne w zakresie bankowości, usługi edukacyjne w zakresie sztuki, usługi edukacyjne dotyczące systemów komputerowych, usługi edukacyjne dotyczące
umiejętności komunikacyjnych, usługi edukacyjne dotyczące technologii informacyjnej, usługi edukacyjne dotyczące
wywoływania zdjęć, usługi edukacyjne związane z biznesem, usługi edukacyjne w zakresie zarządzania, usługi edukacyjne związane z tańcem, usługi rozrywkowe, edukacyjne
i instruktażowe, usługi edukacyjne związane z malowaniem,
usługi edukacyjne w zakresie fotografii, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie prezentacji
do celów edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach
edukacyjnych, wypożyczanie materiałów i urządzeń edukacyjnych, organizowanie pokazów w celach edukacyjnych,
prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, opracowywanie
kursów edukacyjnych i egzaminów, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów edukacyjnych z biznesu, organizowanie wystaw do celów edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach edukacyjnych,
planowanie wykładów w celach edukacyjnych, organizowanie festiwali do celów edukacyjnych, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, usługi konsultacyjne
w zakresie edukacji biznesowej, edukacja w dziedzinie posługiwania się komputerami, usługi szkoleniowe w dziedzinie
edukacji komputerowej, usługi konsultacyjne związane
z edukacją inżynieryjną, usługi w zakresie oceniania w edukacji, usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, usługi
edukacyjne związane z przetwarzaniem danych, usługi edukacyjne z zakresu sztuki teatralnej, usługi edukacyjne dla do-
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rosłych dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne dotyczące
zastosowania systemów komputerowych, usługi edukacyjne
dotyczące zastosowania oprogramowania komputerowego,
usługi edukacyjne w postaci szkół korespondencyjnych,
usługi edukacyjne oparte na systemach komputerowych,
usługi edukacyjne w postaci kursów korespondencyjnych,
usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące prawa, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe),
usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, usługi
edukacyjne dla dorosłych dotyczące handlu, usługi edukacyjne dotyczące pisania programów komputerowych, usługi
edukacyjne w postaci spersonalizowanego nauczania, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, organizowanie uczestnictwa uczniów w kursach edukacyjnych,
zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z komputerami, świadczenie usług edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, usługi prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia,
organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych, usługi placówek edukacyjnych zapewniających kursy
instruktażowe, prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu
biznesu, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie
edukacji, usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów
instruktażowych, usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych, usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego
języka, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące własności
intelektualnej, usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie
sportu, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z grami,
prowadzenie kursów edukacyjnych dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, produkcja i wypożyczanie
materiałów edukacyjnych i instruktażowych, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, edukacja
i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych elektronicznych,
usługi edukacyjne wspomagane komputerowo w dziedzinie
zarządzania biznesowego, usługi edukacyjne z zakresu uczenia pisania na klawiaturze, usługi edukacyjne dotyczące użycia komputerów w działalności gospodarczej, usługi edukacyjne dla dorosłych odnoszące się do księgowości, usługi
edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania języków, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], zapewnianie testów edukacyjnych
i ocen w formie komputerowej, udostępnianie obiektów
i sprzętu do przeprowadzania egzaminów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, organizowanie i przeprowadzanie targów w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, produkowanie taśm wideo
na użytek korporacyjny w zakresie edukacyjnego treningu korporacyjnego, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi
i dorosłych, edukacja on-line z komputerowej bazy danych
lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, udzielanie informacji edukacyjnych on-line z komputerowej bazy danych
lub za pośrednictwem Internetu, 42 programowanie komputerów, programowanie oprogramowania edukacyjnego,
programowanie sprzętu multimedialnego, programowanie
aplikacji multimedialnych, programowanie stron internetowych, programowanie animacji komputerowych, programowanie spersonalizowanych stron internetowych, programowanie elektronicznych systemów kontroli, programowanie
komputerów i projektowanie oprogramowania, programowanie komputerów do celów telekomunikacji, programowanie sprzętu do przetwarzania danych, programowanie komputerowe dla osób trzecich, programowanie komputerów
na potrzeby Internetu, programowanie oprogramowania
do gier wideo, programowanie oprogramowania do gier
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komputerowych, programowanie oprogramowania do zarządzania zapasami, programowanie oprogramowania
do zarządzania energią, programowanie komputerowe dla
branży energetycznej, programowanie komputerowe
do przetwarzania danych, programowanie oprogramowania do platform internetowych, programowanie programów do przetwarzania danych, programowanie komputerów do drukowania kodów kreskowych, programowanie
komputerów i konserwacja programów komputerowych,
programowanie komputerowe w zakresie gier komputerowych, programowanie komputerowe w zakresie gier wideo,
programowanie oprogramowania do celów badań rynkowych, programowanie programów zabezpieczających przed
zagrożeniami internetowymi, programowanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, projektowanie, opracowywanie i programowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, programowanie oprogramowania do platform handlu
elektronicznego, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne związane z programowaniem komputerów, doradztwo specjalistyczne związane z programowaniem komputerowym,
programowanie oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie, programowanie oprogramowania do elektronicznego przetwarzania danych [EDP], usługi doradztwa
technicznego związane z programowaniem komputerowym,
programowanie oprogramowania operacyjnego do sieci
i serwerów komputerowych, programowanie oprogramowania do importowania danych i zarządzania nimi, programowanie komputerowe w zakresie gier wideo i gier komputerowych, programowanie oprogramowania komputerowego
do szacowania i obliczania danych, programowanie oprogramowania do oceny zachowania klientów w sklepach on-line,
programowanie oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych, programowanie
komputerowe w zakresie systemów do przetwarzania i przesyłania danych, usługi doradcze i informacyjne związane
z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem
oprogramowania komputerowego, programowanie oprogramowania komputerowego do elektronicznych słowników i baz danych w zakresie tłumaczeń językowych, programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania
dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze
obliczeniowej, hosting strony internetowej w zakresie elektronicznego przechowywania zdjęć i filmów cyfrowych,
usługi doradcze i konsultingowe związane z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu komputerowego, doradztwo komputerowe, integracja oprogramowania komputerowego, integracja systemów i sieci komputerowych, usługi
w zakresie integracji systemów komputerowych, usługi doradcze i informacyjne związane z integracją systemów komputerowych, certyfikacja usług edukacyjnych, hosting edukacyjnych treści multimedialnych, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], badania nad oprogramowaniem
komputerowym, badania projektowe związane z oprogramowaniem, usługi konsultacyjne związane z oprogramowaniem
komputerowym, rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem komputerowym [pomoc techniczna], doradztwo związane
z oprogramowaniem do systemów komunikacyjnych, usługi
pomocy technicznej związane z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, udzielanie porad technicznych związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym.
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(210) 490798
(220) 2018 09 21
(731) CIEŚLIK ANDRZEJ CONTIMAX, Bochnia
(540) FISHER KING

(531) 02.01.12, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 żywność przygotowywana z ryb, ryby, ryby
w stanie przetworzonym i półprzetworzonym, produkty
rybne, konserwy rybne, konserwowane produkty rybne
w słoikach, sałatki z ryb, paprykarz rybny, pasztety z ryb,
ryby w galarecie, ryby wędzone, filety rybne w zalewach
octowych, olejowych, olejowo-smakowych z owocami
i warzywami, filety rybne z przyprawami, ryby w sosach,
pasty rybne, potrawy na bazie ryb, marynaty zimne ze śledzi, sałatki śledziowe, filety śledziowe z przyprawami, filety
śledziowe w sosach śmietanowych, filety śledziowe w zalewie olejowej z warzywami i owocami, śledzie w zalewie
octowej, śledzie w oleju, śledzie w oliwie, śledzie w śmietanie, śledzie w pomidorach, śledzie z rodzynkami, śledzie
po węgiersku, śledzie opiekane w marynacie, koreczki śledziowe w oleju z przyprawami warzywnymi, rolmopsy, produkty z owoców morza, konserwowe owoce morza, sałatki
frutti di mare, kawior, skorupiaki nieżywe.
490816
(220) 2018 09 21
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) Tampo bella
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 tampony higieniczne.
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(210) 490818
(220) 2018 09 21
(731) ANDRZEJEWSKI MARCIN, Warszawa
(540) BUSINESS TIGERS CLUB

(531) 03.01.04, 05.03.11, 24.01.09, 24.09.02, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaż) dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, badania dotyczące
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, sprzedaż czasopism, gazet,
plakatów, albumów, książek, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, organizowanie balów, eventów, konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć
i wystaw, zabaw, festynów, pikników, wydarzeń tematycznych,
festiwali filmowych, usługi edukacyjne, prowadzenie szkoleń,
kursów, warsztatów, kształcenie praktyczne w formie pokazów,
nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, usługi reporterskie, usługi w zakresie działalności wydawniczej, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, 45 usługi serwisów społecznościowych on-line, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, prawne
administrowanie licencjami, zarządzanie prawami autorskimi.
(210) 490852
(220) 2018 09 24
(731) PRUS-ZIELIŃSKA MONIKA, Środa Wielkopolska
(540) AQUALITY
(510), (511) 11 dystrybutory wody, filtry do sanitarnych dystrybutorów wody, urządzenia do produkcji lodu i dystrybutory
automatyczne w jednym, 21 butelki, termosy, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, menażki, pojemniki
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do napojów, pojemniki do użytku domowego, naczynia,
dzbanki, filiżanki, kubki, słoje, słoiki, przybory kuchenne, 32 napoje bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów, wody,
soki, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: dystrybutory wody, filtry do sanitarnych dystrybutorów wody, urządzenia
do produkcji lodu i dystrybutory automatyczne w jednym,
butelki, termosy, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, menażki, pojemniki do napojów, pojemniki
do użytku domowego, naczynia, dzbanki, filiżanki, kubki, słoje,
słoiki, przybory kuchenne, napoje bezalkoholowe, preparaty
do produkcji napojów, wody, soki, 43 wynajem dystrybutorów
wody, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210) 490859
(220) 2018 09 24
(731) CIESIELSKI KRZYSZTOF, Gorzów Wielkopolski
(540) pizza Heey tak jak lubisz!

(531) 26.01.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciasta, ciasto na pizzę, pizza, 43 usługi restauracyjne, cateringowe, usługi polegające na zamawianiu żywności poprzez komputerową sieć on-line, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
490869
(220) 2018 09 24
KRAKOWSKA FALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) Krakowska Fala
(210)
(731)

(531) 01.15.24, 24.09.02, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi w zakresie rozrywki, edukacji, sportu i rekreacji, prowadzenie salonów fitness i siłowni, usługi
salonów gier, organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, nocnych klubów, kin,
kabaretów i dyskotek, kasyn, organizowanie konkursów, gier
losowych, loterii, organizowanie wystaw oraz imprez kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie szkół,
sympozjów, kongresów, konferencji, warsztatów, szkoleń,
pokazów mody o charakterze rozrywkowym, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, koncertów, widowisk, publi-
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kacje elektroniczne on-line, usługi w zakresie prowadzenia
sal kinowych, dzierżawa kin, dzierżawa urządzeń kinematograficznych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań: video, dźwiękowych oraz ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne, montaż programów radiowych i telewizyjnych,
wydawanie książek i tekstów innych niż reklamowe, tłumaczenia, udostępnianie: salonów z automatami do gier, obiektów i sprzętu do kasyn, obszarów rekreacyjnych w postaci
placów zabaw dla dzieci, obiektów i sprzętu dla studia nagrań, wynajem obiektów i sprzętu do realizacji programów
telewizyjnych, usługi hotelowo-restauracyjne o charakterze
rozrywkowym w zakresie podejmowania gości, usługi gier
oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi organizowania zakładów, wystawy roślin,
usługi z zakresu bibliotek on-line, mianowicie świadczenie
usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety,
magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej on-line, szkolenia personelu w zakresie cateringu,
z prezentacji żywności, w zakresie technik komunikacyjnych,
w zakresie reklamy, w zakresie zapewnienia maksymalnej
ochrony bezpieczeństwa, w zakresie kosmetyki i urody,
dotyczące sprzątania biur, dotyczące sprzedaży i marketingu w handlu detalicznym, pisanie muzyki, pisanie tekstów
piosenek i scenariuszy, tresura zwierząt, prowadzenie szkół
z internatem, usługi impresaryjne, informacje o imprezach
rekreacyjnych, sportowych, edukacji, wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych, wypożyczanie sprzętu sportowego,
służącego do rekreacji, filmów, sprzętu DVD, kamer, sprzętu video, dzieł sztuki, dekoracji teatralnych, wynajmowanie
obiektów sportowych, urządzeń do gier, urządzeń kinematograficznych, prowadzenie przedszkoli i oddziałów opieki
dziennej nad dziećmi, usługi w zakresie organizowania obozów wakacyjnych.
490877
(220) 2018 09 24
KRAKOWSKA FALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) SPARTA AGENCJA PRACY
(210)
(731)

(531) 23.05.05, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi pracy tymczasowej, działalność związana z rekrutacją, selekcją i udostępnianiem pracowników,
ocena kompetencji zawodowych, monitorowanie rynku
pracy i wynagrodzeń, audyt personalny, pośrednictwo
w poszukiwaniu pracy i personelu, usługi wynajmu personelu - leasing pracowników, opracowywanie CV, prowadzenie komputerowych baz danych i udostępnianie informacji
zawartych w tych bazach, pozyskiwanie informacji do baz
danych, kompilacje informacji w komputerowych bazach
danych, skomputeryzowane zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, optymalizacja stron internetowych, powielanie dokumentów, usługi administracyjne,
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produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu
telezakupy, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, przeprowadzanie testów
psychologicznych w celu selekcji personelu, badanie rynku
i opinii publicznej, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, organizowanie pokazów mody
w celach handlowych i reklamowych, sprzedaż artykułów
przemysłowych spożywczych, tytoniowych, leków, pojazdów, maszyn i urządzeń, opracowywanie analiz, raportów
i ekspertyz dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania, obsady personelu, spraw pracowniczych,
wynagrodzeń, list płac, zeznań podatkowych, analiza kosztów, sporządzanie prognoz ekonomicznych, wycena działalności handlowej i gospodarczej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
ekspertyzy w zakresie działalności handlowej i gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości, usługi związane reprezentowaniem interesów osób
trzecich, usługi agencji eksportowo importowej, pomoc
w postępowaniu przed organami podatkowymi, wprowadzanie na rynek nowych produktów, usługi w zakresie tworzenia marki, wycena znaków towarowych, usługi w zakresie
informacji handlowej, promocji, marketingu i organizacji
sprzedaży, usługi związane z organizowaniem sieci handlowych, gastronomicznych, hotelarskich, ochrony zdrowia,
służących rozrywce, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń, pokazy towarów, usługi w zakresie dekoracji
wystaw i witryn sklepowych, organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych w celach handlowych, usługi agencji reklamowej, reklama bilboardowa, reklama naścienna,
tworzenie tekstów reklamowych, pisanie scenariuszy, wynajmowanie nośników reklamowych, prowadzenie reklamy
radiowej, telewizyjnej, prasowej oraz za pomocą środków
elektronicznych, wynajmowanie dystrybutorów, maszyn,
urządzeń, materiałów reklamowych, stoisk handlowych i wystawienniczych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], promowanie towarów i usług osób trzecich
poprzez dystrybucję kart rabatowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi,
usługi w zakresie kart lojalnościowych, usługi programów
lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub
reklamowych, 36 wydzierżawianie i wynajmowanie centrów
handlowych, obiektów handlowych, biurowych, usługowych, związanych z rozrywką i ochroną zdrowia, wynajem
powierzchni handlowych w centrach handlowo-rozrywkowych i ich administrowanie, wynajem biur do coworkingu,
zbieranie czynszu, usługi wyceny powierzchni w centrach
handlowo-usługowo- biurowo-rozrywkowych, usługi związane z dzierżawą, zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami oraz ich obrotem, doradztwo inwestycyjne,
usługi ubezpieczeniowe, usługi związane z kredytowaniem
zakupu nieruchomości, wycena nieruchomości, leasing
nieruchomości, prowadzenie kantorów wymiany walut, finansowanie inwestycji, emisja talonów, kuponów i bonów
wartościowych, w tym w związku z programami lojalnościowymi, emisja bonów wartościowych w związku z programami motywacyjnymi, usługi developerskie w zakresie: pośrednictwa w kredytowaniu związanym z pozyskaniem gruntu,
budowaniem oraz sprzedażą domów i lokali mieszkalnych
lub obiektów użytkowych, sporządzanie kosztorysów i analiz finansowych, pożyczki pod zastaw, wycena biżuterii, dzieł
sztuki, antyków, zbiorów numizmatycznych, znaczków, wyceny fiskalne, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, zarządzanie finansami, usługi pośrednictwa finansowego, usługi
akturialne, usługi banków oszczędnościowych, usługi doty-
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czące maklerstwa giełdowego, faktoring, doradztwo w sprawach długów, sponsoring finansowy, informacje giełdowe,
informacje o ubezpieczeniach, informacje dotyczące kwestii
emerytalnych, informacje finansowe.
490879
(220) 2018 09 24
KRAKOWSKA FALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) STATUS GROUP investments

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi pracy tymczasowej, działalność związana z rekrutacją, selekcją i udostępnianiem pracowników,
ocena kompetencji zawodowych, monitorowanie rynku pracy i wynagrodzeń, audyt personalny, pośrednictwo w poszukiwaniu pracy i personelu, usługi wynajmu personelu leasing pracowników, opracowywanie CV, prowadzenie
komputerowych baz danych i udostępnianie informacji zawartych w tych bazach, pozyskiwanie informacji do baz danych, kompilacje informacji w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane zarządzanie plikami, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, optymalizacja stron internetowych, powielanie dokumentów, usługi administracyjne,
produkcja filmów reklamowych, produkcja programów
typu telezakupy, promowanie towarów i usług w formie
sponsorowania wydarzeń sportowych, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, badanie
rynku i opinii publicznej, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, organizowanie pokazów mody w celach handlowych i reklamowych, sprzedaż
artykułów przemysłowych spożywczych, tytoniowych, leków, pojazdów, maszyn i urządzeń, opracowywanie analiz,
raportów i ekspertyz dotyczących prowadzenia działalności
gospodarczej, zarządzania, obsady personelu, spraw pracowniczych, wynagrodzeń, list płac, zeznań podatkowych,
analiza kosztów, sporządzanie prognoz ekonomicznych, wycena działalności handlowej i gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, ekspertyzy w zakresie działalności handlowej
i gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości, usługi związane reprezentowaniem
interesów osób trzecich, usługi agencji eksportowo importowej, pomoc w postępowaniu przed organami podatkowymi,
wprowadzanie na rynek nowych produktów, usługi w zakresie tworzenia marki, wycena znaków towarowych, usługi
w zakresie informacji handlowej, promocji, marketingu i organizacji sprzedaży, usługi związane z organizowaniem sieci
handlowych, gastronomicznych, hotelarskich, ochrony zdrowia, służących rozrywce, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń, pokazy towarów, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, organizowanie imprez
kulturalnych, rozrywkowych w celach handlowych, usługi
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agencji reklamowej, reklama bilboardowa, reklama naścienna, tworzenie tekstów reklamowych, pisanie scenariuszy, wynajmowanie nośników reklamowych, prowadzenie reklamy
radiowej, telewizyjnej, prasowej oraz za pomocą środków
elektronicznych, wynajmowanie dystrybutorów, maszyn,
urządzeń, materiałów reklamowych, stoisk handlowych i wystawienniczych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], promowanie towarów i usług osób trzecich
poprzez dystrybucję kart rabatowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi,
usługi w zakresie kart lojalnościowych, usługi programów
lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub
reklamowych, 36 wydzierżawianie i wynajmowanie centrów
handlowych, obiektów handlowych, biurowych, usługowych, związanych z rozrywką i ochroną zdrowia, wynajem
powierzchni handlowych w centrach handlowo-rozrywkowych i ich administrowanie, wynajem biur do coworkingu,
zbieranie czynszu, usługi wyceny powierzchni w centrach
handlowo-usługowo- biurowo-rozrywkowych, usługi związane z dzierżawą, zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami oraz ich obrotem, doradztwo inwestycyjne,
usługi ubezpieczeniowe, usługi związane z kredytowaniem
zakupu nieruchomości, wycena nieruchomości, leasing nieruchomości, prowadzenie kantorów wymiany walut, finansowanie inwestycji, emisja talonów, kuponów i bonów wartościowych, w tym w związku z programami lojalnościowymi,
emisja bonów wartościowych w związku z programami motywacyjnymi, usługi developerskie w zakresie: pośrednictwa
w kredytowaniu związanym z pozyskaniem gruntu, budowaniem oraz sprzedażą domów i lokali mieszkalnych lub
obiektów użytkowych, sporządzanie kosztorysów i analiz finansowych, pożyczki pod zastaw, wycena biżuterii, dzieł
sztuki, antyków, zbiorów numizmatycznych, znaczków, wyceny fiskalne, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, zarządzanie finansami, usługi pośrednictwa finansowego, usługi
akturialne, usługi banków oszczędnościowych, usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, faktoring, doradztwo w sprawach długów, sponsoring finansowy, informacje giełdowe,
informacje o ubezpieczeniach, informacje dotyczące kwestii
emerytalnych, informacje finansowe, 37 wznoszenie obiektów budowlanych wszelkiego typu, wykonywanie robót budowlanych, wykończeniowych, wykonywanie wszelkich instalacji budowlanych w tym podnoszących standard
obiektów, wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, sprzątanie obiektów, mycie zewnętrznych ścian obiektów, wiercenie studni, odśnieżanie dróg, wyważanie opon,
usługi serwisowe motoryzacyjne, renowacja i naprawa mebli, odzieży, obuwia, maszyn i urządzeń, prowadzenie myjni
samochodowych, stacji benzynowych, usługi stoczniowe,
drogowe, kolejowe, wypożyczanie maszyn budowlanych
i sprzętu budowlanego, wypożyczanie pralek i zmywarek
oraz sprzętu AGD, eksploatacja kamieniołomów, doradztwo
w zakresie usług budowlanych, usługi nadzoru budowlanego, budowa magazynów i stoisk targów, sterylizacja narzędzi
medycznych, strojenie instrumentów muzycznych, sztuczne
naśnieżanie, tępienie szkodników, pranie i prasowanie odzieży, montaż rusztowań, montaż mebli kuchennych, tapicerowanie mebli, 39 usługi magazynowania towarów, pakowania
i przepakowywania, usługi transportowe, wynajmowanie
miejsc parkingowych, garaży, dostarczanie zgodnie z zamówieniem przedmiotów dystrybuowanych w obiektach handlowych, wypożyczanie pojazdów, usługi biura podróży,
40 obróbka metalu w tym odlewanie, frezowanie, lakierowanie, złocenie, spawanie, szlifowanie, polerowanie, trasowanie,
niklowanie, cynowanie, galwanizowanie, obróbka drewna,
obróbka szkła, spalanie odpadów i śmieci, recykling, oczysz-

51

czanie powietrza, obróbka skór w tym barwienie, szycie
i przeróbki odzieży, hafciarstwo, kuśnierstwo, rymarstwo,
młynarstwo, mrożenie, wędzenie i konserwacja żywności,
wyciskanie soków, wytwarzanie energii, wywoływanie filmów, przetwarzanie ropy naftowej, usługi technika dentystycznego, drukowanie, druk sitowy, offsetowy, impregnacja
tkanin w tym ognioodporna, ubój zwierząt, 41 usługi w zakresie rozrywki, edukacji, sportu i rekreacji, prowadzenie salonów fitness i siłowni, usługi salonów gier, organizowanie
i prowadzenie imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, nocnych klubów, kin, kabaretów i dyskotek, kasyn,
organizowanie konkursów, gier losowych, loterii, organizowanie wystaw oraz imprez kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie szkół, sympozjów, kongresów,
konferencji, warsztatów, szkoleń, pokazów mody o charakterze rozrywkowym, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów,
koncertów, widowisk, publikacje elektroniczne on-line,
usługi w zakresie prowadzenia sal kinowych, dzierżawa kin,
dzierżawa urządzeń kinematograficznych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań: video, dźwiękowych oraz
ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne, montaż programów radiowych i telewizyjnych, wydawanie książek i tekstów innych niż reklamowe, tłumaczenia, udostępnianie: salonów z automatami do gier, obiektów i sprzętu do kasyn,
obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci,
obiektów i sprzętu dla studia nagrań, wynajem obiektów
i sprzętu do realizacji programów telewizyjnych, usługi hotelowo-restauracyjne o charakterze rozrywkowym w zakresie
podejmowania gości, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi organizowania zakładów, wystawy roślin, usługi z zakresu bibliotek
on-line, mianowicie świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy
za pośrednictwem sieci komputerowej on-line, szkolenia
personelu w zakresie cateringu, z prezentacji żywności, w zakresie technik komunikacyjnych, w zakresie reklamy, w zakresie zapewnienia maksymalnej ochrony bezpieczeństwa,
w zakresie kosmetyki i urody, dotyczące sprzątania biur, dotyczące sprzedaży i marketingu w handlu detalicznym, pisanie muzyki, pisanie tekstów piosenek i scenariuszy, tresura
zwierząt, prowadzenie szkół z internatem, usługi impresaryjne, informacje o imprezach rekreacyjnych, sportowych, edukacji, wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, służącego do rekreacji, filmów,
sprzętu DVD, kamer, sprzętu video, dzieł sztuki, dekoracji teatralnych, wynajmowanie obiektów sportowych, urządzeń
do gier, urządzeń kinematograficznych, prowadzenie przedszkoli i oddziałów opieki dziennej nad dziećmi, usługi w zakresie organizowania obozów wakacyjnych.
490889
(220) 2018 09 24
DZIEKAŃSKI MACIEJ FIRMA KONFEKCYJNA
DZIEKAŃSKI, Baranowo
(540) ODSZYTE
(210)
(731)

(531) 11.07.03, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież damska, męska i dziecięca, odzież
z tkanin naturalnych i sztucznych, odzież skórzana, odzież
dżinsowa, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, bluzki
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damskie, bluzy dzianinowe, kapelusze, dresy, dzianina jako
odzież, garnitury, garsonki, getry, golfy, halki, kamizelki, kaptury do ubrań, kąpielówki, konfekcja odzieżowa, kostiumy,
koszule, koszulki, kurtki, okrycia wełniane i futrzane z kapturem, palta, paski do odzieży, peleryny, pidżamy, płaszcze,
pończochy, pulowery, rajstopy, rękawiczki, skafandry, skarpety, spodenki, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, szale, szaliki, szlafroki, trykoty jako ubrania, T-shirty, żakiety, nakrycia
głowy: berety, czapki, czapki z daszkiem i bez daszka, obuwie damskie, męskie i dziecięce, obuwie sportowe, 35 usługi
importowe i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego
na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia
sprzedaży w hurtowniach, sklepach, salonach poprzez agentów oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów takich jak: bielizna, odzież damska, męska i dziecięca, nakrycia
głowy, obuwie, wykończenia ozdobne do bielizny i odzieży,
skóry zwierzęce, skóry surowe, imitacje skóry i wyroby z tych
materiałów, dodatki i ozdoby ze skóry lub jej imitacji do wyrobów odzieżowych, tkaniny, tekstylia i wyroby włókiennicze, artykuły krawieckie, pasmanteryjne, parasole, pokrowce
na parasole, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek
i wzorów wyrobów, usługi w zakresie organizacji pokazów,
wystaw i targów w celach handlowych i promocyjnych, pokazy towarów, pokazy mody, doradztwo i pomoc w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
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organizowanie i prowadzenie koncertów, produkcja widowisk, organizowanie kursów instruktażowych dla turystów,
wydawanie przewodników turystycznych, publikowanie katalogów dotyczących turystyki, prowadzenie imprez kulturalnych, imprezy kulturalne, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych, organizowanie widowisk w celach kulturalnych,
prowadzenie wystaw w celach kulturalnych, organizowanie
pokazów w celach kulturalnych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, organizowanie konkursów w celach kulturalnych, organizowanie seminariów związanych z działalnością kulturalną, organizowanie imprez w celach kulturalnych,
rozrywkowych i sportowych, organizacja wystaw do celów
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie kongresów
i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych.
(210) 490895
(220) 2018 09 24
(731) WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE, Katowice
(540) JUROMANIA

(210) 490893
(220) 2018 09 24
(731) WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE, Katowice
(540) JUROMANIA

(531)

(531)

18.01.05, 07.01.08, 07.01.01, 06.01.02, 03.07.24, 05.03.13,
26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, przewodniki drukowane, przewodniki, kalendarze, kalendarze drukowane,
kalendarze ścienne, książki, albumy fotograficzne, materiały drukowane, upominkowe artykuły papiernicze, artykuły
papiernicze do pisania, torby papierowe, 18 torby płócienne, 25 czapki [nakrycia głowy], t-shirty z krótkim rękawem,
39 zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, informacja
turystyczna, udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem Internetu, organizacja wycieczek, organizowanie i prowadzenie wycieczek, organizowanie wypraw,
wycieczek jednodniowych i wycieczek ze zwiedzaniem, organizacja i rezerwowanie wycieczek, zwiedzanie turystyczne, organizacja wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie
wycieczek ze zwiedzaniem, 41 prowadzenie wycieczek
z przewodnikiem, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizowanie festynów w celach kulturalnych,
organizowanie festiwali w celach kulturalnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, informacja o rekreacji, informacja o imprezach rozrywkowych,

03.07.24, 05.03.13, 06.01.02, 07.01.01, 07.01.08, 18.01.05,
26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, przewodniki drukowane, przewodniki, kalendarze, kalendarze drukowane,
kalendarze ścienne, książki, albumy fotograficzne, materiały drukowane, upominkowe artykuły papiernicze, artykuły
papiernicze do pisania, torby papierowe, 18 torby płócienne, 25 czapki [nakrycia głowy], t-shirty z krótkim rękawem,
39 zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, informacja
turystyczna, udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem Internetu, organizacja wycieczek, organizowanie i prowadzenie wycieczek, organizowanie wypraw,
wycieczek jednodniowych i wycieczek ze zwiedzaniem, organizacja i rezerwowanie wycieczek, zwiedzanie turystyczne, organizacja wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie
wycieczek ze zwiedzaniem, 41 prowadzenie wycieczek
z przewodnikiem, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizowanie festynów w celach kulturalnych,
organizowanie festiwali w celach kulturalnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, informacja o rekreacji, informacja o imprezach rozrywkowych,
organizowanie i prowadzenie koncertów, produkcja widowisk, organizowanie kursów instruktażowych dla turystów,
wydawanie przewodników turystycznych, publikowanie katalogów dotyczących turystyki, prowadzenie imprez kulturalnych, imprezy kulturalne, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych, organizowanie widowisk w celach kulturalnych,
prowadzenie wystaw w celach kulturalnych, organizowanie
pokazów w celach kulturalnych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, organizowanie konkursów w celach kulturalnych, organizowanie seminariów związanych z działalnością kulturalną, organizowanie imprez w celach kulturalnych,
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rozrywkowych i sportowych, organizacja wystaw do celów
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie kongresów
i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych.
490953
(220) 2018 09 25
PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce
(540) POLSKA KARMA

(210)
(731)

(531) 03.01.06, 03.01.08, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty i substancje weterynaryjne, dodatki
do żywności i preparaty uzupełniające codzienną dietę dla
zwierząt, suplementy diety dla zwierząt, 16 materiały drukowane o tematyce dotyczącej zwierząt domowych, 31 artykuły spożywcze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, napoje
dla zwierząt, herbaty dla psów i kotów, ciastka, przekąski,
przegryzki dla psów i kotów, mleko dla kotów, 35 sprzedaż
detaliczna artykułów żywnościowych dla zwierząt i towarów
dla zwierząt.
491054
(220) 2018 09 27
ARIES POWER EQUIPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HONDA MARINE POLAND

(210)
(731)

stępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, udzielanie
informacji na temat wyników rozgrywek sportowych, usługi
w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie nabywania biletów na imprezy sportowe, usługi w zakresie notowań wyników
sportowych, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, wypożyczanie
sprzętu do użytku na imprezach sportowych.
491056
(220) 2018 09 27
ARIES POWER EQUIPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WaterFighters
(510), (511) 25 czapki [nakrycia głowy], czapki sportowe,
obuwie, buty sportowe, buty treningowe [obuwie sportowe], obuwie gimnastyczne, odzież, artykuły odzieżowe
w stylu sportowym, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja
multimedialna i usługi fotograficzne, organizacja gier, organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, organizacja
kwizów, gier i zawodów, organizacja turniejów sportowych,
organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych,
organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie konkursów
w zakresie rozrywki, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie pokazów w celach kulturalnych, organizowanie wystaw do celów rozrywkowych,
organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, szkolenie
sportowe, sędziowanie w sporcie, świadczenie usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, udostępnianie
obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, udzielanie informacji na temat wyników rozgrywek sportowych, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie nabywania biletów
na imprezy sportowe, usługi w zakresie notowań wyników
sportowych, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, wypożyczanie sprzętu do użytku na imprezach sportowych.
(210)
(731)

491057
(220) 2018 09 27
ARIES POWER EQUIPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WaterFan
(510), (511) 25 czapki [nakrycia głowy], czapki sportowe,
obuwie, buty sportowe, buty treningowe [obuwie sportowe], obuwie gimnastyczne, odzież, artykuły odzieżowe
w stylu sportowym, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja
multimedialna i usługi fotograficzne, organizacja gier, organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, organizacja
kwizów, gier i zawodów, organizacja turniejów sportowych,
organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych,
organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie konkursów
w zakresie rozrywki, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie pokazów w celach kulturalnych, organizowanie wystaw do celów rozrywkowych,
organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, szkolenie
sportowe, sędziowanie w sporcie, świadczenie usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, udostępnianie
obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, udzielanie informacji na temat wyników rozgrywek sportowych, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie nabywania biletów
na imprezy sportowe, usługi w zakresie notowań wyników
sportowych, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, wypożyczanie sprzętu do użytku na imprezach sportowych.
(210)
(731)

(531) 02.01.12, 27.05.01, 29.01.15, 24.01.08, 24.01.17
(510), (511) 25 czapki [nakrycia głowy], czapki sportowe,
obuwie, buty sportowe, buty treningowe [obuwie sportowe],
obuwie gimnastyczne, odzież, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi
fotograficzne, organizacja gier, organizacja i przeprowadzanie
zawodów sportowych, organizacja kwizów, gier i zawodów,
organizacja turniejów sportowych, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie seminariów
i warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie
pokazów w celach kulturalnych, organizowanie wystaw do celów rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, szkolenie sportowe, sędziowanie w sporcie, świadczenie
usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, udo-
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491058
(220) 2018 09 27
PRESTIGELAB KARCZMARCZYK I GANCARZ
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) UNIT4MEN
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 3 kosmetyki pielęgnacyjne, perfumy i wody
perfumowane.
491063
(220) 2018 09 27
ARIES POWER EQUIPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Water Fighters
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 czapki [nakrycia głowy], czapki sportowe,
obuwie, buty sportowe, buty treningowe [obuwie sportowe],
obuwie gimnastyczne, odzież, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi
fotograficzne, organizacja gier, organizacja i przeprowadzanie
zawodów sportowych, organizacja kwizów, gier i zawodów,
organizacja turniejów sportowych, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie seminariów
i warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie
pokazów w celach kulturalnych, organizowanie wystaw do celów rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, szkolenie sportowe, sędziowanie w sporcie, świadczenie
usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, udzielanie
informacji na temat wyników rozgrywek sportowych, usługi
w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie nabywania biletów na imprezy sportowe, usługi w zakresie notowań wyników
sportowych, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, wypożyczanie
sprzętu do użytku na imprezach sportowych.
(210) 491084
(220) 2018 09 28
(731) FUNDACJA SALES GROUP DZIECIOM, Warszawa
(540) Fundacja Sales Group Dzieciom
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491100
(220) 2018 09 28
ROCKET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starogard Gdański
(540) ROCKET POLAND
(510), (511) 9 baterie litowe, litowo-jonowe, suche, adaptery
baterii, akumulatorki do powtórnego naładowania, ładowarki do baterii, ładowalne baterie elektryczne, ogniwa i baterie elektryczne, jednostki zasilania (baterie), zestawy baterii,
ładowarki do baterii, akumulatory niklowo-kadmowe, 11 latarki, latarki LED, latarki akumulatorowe, latarki na energię
słoneczną, latarki kieszonkowe, latarki wykorzystujące doładowalne urządzenia elektryczne.
(210)
(731)

(210) 491128
(220) 2018 10 01
(731) PAWLIKOWSKI MAREK MEGAFRONT, Radomsko
(540) MF MEGAFRONT PRODUCENT FRONTÓW
MEBLOWYCH

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 20 fronty meblowe, meble kuchenne, meble
biurowe, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w związku z frontami meblowymi, meblami kuchennymi, meblami biurowymi, meblami
i akcesoriami meblowymi wyposażenia domu za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
491190
(220) 2018 10 02
JAGODZIŃSKI TOMASZ ANDRZEJ SIGNAL
PROTECTOR, Kępno
(540) Signal Protector

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.01.03, 24.17.25, 26.11.12
(510), (511) 18 pokrowce na klucz samochodowy, pokrowce na telefon wykonane ze skóry, etui na karty, portfele, etui
na paszport wykonane ze skóry.
491200
(220) 2018 10 02
BLUKACZ RENATA, GRZYWACZ JUSTYNA
MEDICAL OFFICE SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) MEDICAL OFFICE s.c.
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 02.09.01, 26.11.12, 26.01.01, 29.01.15
(510), (511) 36 zbiórki funduszy na cele charytatywne.
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(531)

02.01.30, 26.01.05, 26.01.21, 26.13.01, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.13
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości; wynajem lokali
na gabinety lekarskie, 44 kliniki medyczne, usługi medyczne,
medyczna opieka pielęgniarska, usługi doradztwa dietetycznego, opieka medyczna i zdrowotna, terapia zajęciowa i rehabilitacja, rehabilitacja fizyczna, podstawowa opieka zdrowotna, specjalistyczna opieka zdrowotna, usługi doradcze
w zakresie opieki zdrowotnej, wynajem łóżek specjalnie skonstruowanych do leczenia medycznego, świadczenie usług
w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej on-line,
z wyjątkiem stomatologii, stacjonarna opieka medyczna.
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(531) 05.07.02, 27.01.12, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 29 ryby, 30 zboża, 31 żywe ryby do celów spożywczych, nieprzetworzone zboża, zwierzęta żywe, zwierzęta hodowlane do reprodukcji, 44 uprawa roślin, usługi doradcze związane z uprawą roślin, usługi weterynaryjne i rolnicze,
hodowla zwierząt.
(210)
(731)
(540)

491227
(220) 2018 10 03
DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Siedlce

491202
(220) 2018 10 02
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SZLACHETNA MOC SMAKU DWORY MAGNACKIE
MAGNAT WÓDKA TRADYCJA POKOLEŃ

(210)
(731)

(531) 11.03.01, 19.03.25, 19.07.02, 21.01.11, 25.07.04, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty do produkcji napojów alkoholowych, cydr.
(210) 491230
(220) 2018 10 03
(731) MIERZWA RAFAŁ, Kielce
(540) RR CUSTOMS

(531)

(531)

02.01.01, 19.07.02, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.12
(510), (511) 33 wódki.
491211
(220) 2018 10 02
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ AGRIFARM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Śmiłowo
(540) Agrifarm

(210)
(731)

03.07.17, 24.13.04, 26.13.25, 27.01.12, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.13
(510), (511) 3 środki ścierne, polerskie, preparaty do czyszczenia, odświeżania, 6 drobne wyroby metalowe, 12 pojazdy i środki transportu oraz części i akcesoria do pojazdów,
25 nakrycia głowy, odzież, 37 naprawa samochodów, oklejanie szyb.
491268
(220) 2018 10 04
ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) INGLAZE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05
(510), (511) 3 cienie do powiek i brwi, kremy, maski do twarzy, olejki, szampony, pasty do włosów i bród, sera, kremy
depilacyjne dla kobiet i mężczyzn, płyny micelarne, odżywki,
żele, węgiel aktywny do twarzy i zębów (np. w postaci maseczek, past, past do zębów).
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(210) 491341
(220) 2018 10 05
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) DZIKA SALSA MEXICANA
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kowej 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, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych.
491371
(220) 2018 10 08
THE BATTERIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) THE BATTERIES

(210)
(731)
(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) 491342
(220) 2018 10 05
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) DZIKIE SWEET CHILLI

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.11.03
(510), (511) 9 baterie anodowe, baterie elektryczne, baterie
elektryczne do pojazdów, 37 instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 42 badania naukowe, badania techniczne, badania w dziedzinie techniki, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich.
491387
(220) 2018 10 08
THE BATTERIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) THE BATTERIES
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.04.02
(510), (511) 9 baterie anodowe, baterie elektryczne, baterie
elektryczne do pojazdów, 37 instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 42 badania naukowe, badania techniczne, badania w dziedzinie techniki, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich.
491452
(220) 2018 10 09
POLSKIE STOWARZYSZENIE DALTON,
Ostrowiec Świętokrzyski
(540) Dalton Polskie Stowarzyszenie Szkoła Daltońska
Certyfikowana placówka realizująca zasady edukacji
Planu Daltońskiego
(210)
(731)

(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, wysył-
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(531)

03.07.16, 03.07.24, 26.04.01, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.13,
26.11.03
(510), (511) 41 usługi w zakresie oświaty [nauczanie], nauczanie, edukacja, kursy, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], doradztwo w zakresie
szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], organizowanie i prowadzenie kongresów i konferencji, udzielanie
informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, publikowanie podręczników, publikowanie podręczników szkoleniowych, publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, publikowanie
dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie
materiałów drukowanych dotyczących edukacji, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty
reklamowe, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, wypożyczanie książek, czasopism, materiałów szkoleniowych
i edukacyjnych, materiałów dydaktycznych i instruktażowych, produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych
i instruktażowych, nagrywanie i rejestracja obrazu i dźwięku
na taśmach i innych nośnikach cyfrowych informacji, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, dostarczanie informacji w dziedzinie nauczania, kształcenia, instruktażu, kursów
i szkoleń, za pośrednictwem strony internetowej w sieci
komputerowej, organizowanie obozów sportowych, edukacyjnych i rekreacyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny
kultury lub edukacji, prowadzenie przedszkoli, szkół, nauczanie przedszkolne, organizowanie i prowadzenie pracowni
specjalistycznych w zakresie szkoleń, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki.
491453
(220) 2018 10 09
POLSKIE STOWARZYSZENIE DALTON,
Ostrowiec Świętokrzyski
(540) Dalton Polskie Stowarzyszenie Przedszkole
Daltońskie Certyfikowana placówka realizująca
zasady edukacji Planu Daltońskiego
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wanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty
reklamowe, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, wypożyczanie książek, czasopism, materiałów szkoleniowych
i edukacyjnych, materiałów dydaktycznych i instruktażowych, produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych
i instruktażowych, nagrywanie i rejestracja obrazu i dźwięku
na taśmach i innych nośnikach cyfrowych informacji, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, dostarczanie informacji w dziedzinie nauczania, kształcenia, instruktażu, kursów
i szkoleń, za pośrednictwem strony internetowej w sieci
komputerowej, organizowanie obozów sportowych, edukacyjnych i rekreacyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny
kultury lub edukacji, prowadzenie przedszkoli, szkół, nauczanie przedszkolne, organizowanie i prowadzenie pracowni
specjalistycznych w zakresie szkoleń, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki.
(210)
(731)
(540)

491466
(220) 2018 10 10
DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Siedlce

(210)
(731)

(531) 19.07.25
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, preparaty do produkcji napojów alkoholowych, cydr.
(210)
(731)
(540)

(531) 03.07.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 usługi w zakresie oświaty [nauczanie], nauczanie, edukacja, kursy, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], doradztwo w zakresie
szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], organizowanie i prowadzenie kongresów i konferencji, udzielanie
informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, publikowanie podręczników, publikowanie podręczników szkoleniowych, publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, publikowanie
dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie
materiałów drukowanych dotyczących edukacji, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publiko-

491467
(220) 2018 10 10
DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Siedlce
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(531) 19.07.25, 19.07.06, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, preparaty do produkcji napojów alkoholowych, cydr.
(210)
(731)
(540)

491472
(220) 2018 10 10
DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Siedlce
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wych samochodami opancerzonymi, transport sanitarny, składowanie, składowanie towarów, spedycja, śledzenie pojazdów
do przewozu pasażerów przy użyciu komputera lub systemów
globalnego pozycjonowania- informacja o transporcie, usługi
kurierskie- listy lub towary, usługi nawigacji transportu, usługi
osób towarzyszących podróżnym, usługi w przeprowadzkach,
usługi ratownictwa, usługi taksówek, usługi taksówek osobowych, usługi taksówek bagażowych, usługi w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mobilnych, usługi pośrednictwa transportowego, usługi transportowe, usługi transportu
pojazdami, transport pasażerski, transport podróżnych, turystyka- zwiedzanie, wynajmowanie garaży, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc na parkingach, wynajmowanie
miejsc parkingowych, wypożyczanie bagażników dachowych,
wypożyczanie wózków inwalidzkich, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie samochodów, zwiedzanie
turystyczne.
(210) 491480
(220) 2018 10 10
(731) PIPUTA EMIL LIDER TAXI, Gołaczewy
(540) TAXI LIDER

(531) 02.09.01, 19.07.25, 19.07.06
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, preparaty do produkcji napojów alkoholowych, cydr.
(210) 491478
(220) 2018 10 10
(731) PIPUTA EMIL LIDER TAXI, Gołaczewy
(540) LIDER

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama na pojazdach, udostępnianie i wynajmowanie przestrzeni reklamowej, udostępnianie i wynajmowanie
powierzchni reklamowych na pojazdach w zakresie reklamy
wizualnej, dźwiękowej, audiowizualnej, 39 autobusowe usługi
transportowe, chroniony transport przedmiotów wartościowych, dostarczanie kwiatów, doradztwo w zakresie transportu taksówkowego, dostarczanie korespondencji, dostarczanie
przesyłek, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów- zaopatrzenie, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, fracht, fracht- przewóz towarów, frankowanie przesyłek
pocztowych, holowanie, informacja o transporcie, informacje
o ruchu drogowym, usługi kierowców, logistyka transportu, magazynowanie, informacja o magazynowaniu, przechowywanie
towarów, maklerstwo transportowe, organizowanie transportu
taksówkowego, organizowanie wycieczek, pakowanie prezentów, pakowanie produktów, pakowanie towarów, pasażerski
transport samochodowy, przeładunek towarów, prowadzenie parkingów, pilotowanie, wypożyczanie pojazdów, pomoc
drogowa w przypadku awarii samochodu- holowanie, pośrednictwo frachtowe, pośrednictwo w transporcie, przenoszenie,
przewóz bagaży, przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, przewóz zwierząt, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja transportu, rozładunek, transport, transport
drogowy, transport bagażu, transport lądowy, transport lądowy
osób, transport samochodowy, transport przedmiotów wartościowych, transport mebli, transport przedmiotów wartościo-

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama na pojazdach, udostępnianie i wynajmowanie przestrzeni reklamowej, udostępnianie i wynajmowanie
powierzchni reklamowych na pojazdach w zakresie reklamy
wizualnej, dźwiękowej, audiowizualnej, 39 autobusowe usługi
transportowe, chroniony transport przedmiotów wartościowych,
dostarczanie kwiatów, doradztwo w zakresie transportu taksówkowego, dostarczanie korespondencji, dostarczanie przesyłek,
dostarczanie paczek, dostarczanie towarów- zaopatrzenie, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, fracht,
fracht- przewóz towarów, frankowanie przesyłek pocztowych,
holowanie, informacja o transporcie, informacje o ruchu drogowym, usługi kierowców, logistyka transportu, magazynowanie, informacja o magazynowaniu, przechowywanie towarów,
maklerstwo transportowe, organizowanie transportu taksówkowego, organizowanie wycieczek, pakowanie prezentów, pakowanie produktów, pakowanie towarów, pasażerski transport
samochodowy, przeładunek towarów, prowadzenie parkingów,
pilotowanie, wypożyczanie pojazdów, pomoc drogowa w przypadku awarii samochodu- holowanie, pośrednictwo frachtowe,
pośrednictwo w transporcie, przenoszenie, przewóz bagaży,
przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, przewóz zwierząt, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja
transportu, rozładunek, transport, transport drogowy, transport
bagażu, transport lądowy, transport lądowy osób, transport samochodowy, transport przedmiotów wartościowych, transport
mebli, transport przedmiotów wartościowych samochodami
opancerzonymi, transport sanitarny, składowanie, składowanie
towarów, spedycja, śledzenie pojazdów do przewozu pasażerów przy użyciu komputera lub systemów globalnego pozycjonowania- informacja o transporcie, usługi kurierskie - listy lub
towary, usługi nawigacji transportu, usługi osób towarzyszących
podróżnym, usługi w przeprowadzkach, usługi ratownictwa,
usługi taksówek, usługi taksówek osobowych, usługi taksówek
bagażowych, usługi w zakresie zamawiania taksówek za pomocą
aplikacji mobilnych, usługi pośrednictwa transportowego, usługi
transportowe, usługi transportu pojazdami, transport pasażerski,
transport podróżnych, turystyka- zwiedzanie, wynajmowanie ga-
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raży, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc na parkingach, wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie
bagażników dachowych, wypożyczanie wózków inwalidzkich,
wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie samochodów, zwiedzanie turystyczne.
(210) 491493
(220) 2018 10 10
(731) TRACZ ANNA WROCLOVE NAILS, Wrocław
(540) WROCLOVE nails

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 baza podkładowa do paznokci jako kosmetyki,
brokat do paznokci, emalie do paznokci, emulsje do wzmacniania paznokci, kalkomanie do ozdabiania paznokci, klej do utwardzania paznokci, klej do mocowania sztucznych paznokci,
klej do przymocowywania sztucznych paznokci, kosmetyki
do paznokci, kremy do paznokci, lakier do paznokci do celów
kosmetycznych, lakiery do paznokci, lakiery do paznokci w pisaku, lakiery nawierzchniowe do paznokci, materiały na powłoki
do paznokci u rąk, naklejane ozdobny do paznokci, odzywki
do paznokci, odzywki utwardzające do paznokci jako kosmetyki, papier ścierny do paznokci, papier ścierny szmerglowy
do paznokci, lakiery do paznokci, preparaty do polerowania paznokci, pilniczki kartonowe, podkłady do lakierów do paznokci,
podkłady do paznokci jako kosmetyki, powłoki do nadawania kształtu paznokciom u rąk, preparaty do kuracji paznokci,
preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do wzmacniania
paznokci, preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia
lakieru na paznokciach, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
paznokci, proszek do polerowania paznokci, proszek do nadawania kształtu sztucznym paznokciom, rozjaśniacze do paznokci, środki do usuwania paznokci żelowych, środki zmiękczające
skórki przy paznokciach, sztuczne paznokcie, sztuczne paznokcie do celów kosmetycznych, sztuczne paznokcie do stóp,
sztuczne paznokcie wykonane z metali szlachetnych, utwardzacze do paznokci, żel do paznokci, zmywacze do paznokci- kosmetyki, zmywacze do paznokci, zmywacze do paznokci
w sztyfcie, zmywacze lakieru do paznokci- kosmetyki, 44 manicure, usługi kosmetyczne, usługi manicure i pedicure, usługi pedicure, usługi pielęgnacji paznokci, usługi salonów pielęgnacji
paznokci, salony piękności.
(210)
(731)
(540)
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(531) 19.07.25, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, preparaty do produkcji napojów alkoholowych, cydr.
(210)
(731)
(540)

491497
(220) 2018 10 10
DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Siedlce

(531) 19.07.06, 19.07.25, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, preparaty do produkcji napojów alkoholowych, cydr.
(210)
(731)
(540)

491498
(220) 2018 10 10
DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Siedlce

491495
(220) 2018 10 10
DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Siedlce
(531) 03.05.01, 19.07.25, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, preparaty do produkcji napojów alkoholowych, cydr.
(210) 491504
(220) 2018 10 11
(731) DĄBROWSKI MARCIN, Kraków
(540) AFTERFALL
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(531) 27.05.01
(510), (511) 9 gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych,
dyski kompaktowe audio, video i audio-video, dyski magnetyczne, nośniki do rejestracji dźwięku i obrazu, gry komputerowe, gry telewizyjne, programy gier komputerowych,
programy gier dla urządzeń przenośnych, w tym telefonów
komórkowych, programy komputerowe nagrane za wyjątkiem oprogramowania dla telekomunikacji, programy komputerowe do ładowania za wyjątkiem oprogramowania dla
telekomunikacji, konsole do gier, komputery i ich części, akcesoria komputerowe zawarte w tej klasie, klawiatury komputerowe i podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem,
myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe,
torby do przenoszenia komputerów, kalkulatory kieszonkowe, notesy elektroniczne, hologramy, magnesy dekoracyjne,
okulary przeciwsłoneczne, ochronne, do uprawiania sportu,
płyty CD, DVD, wysokiej rozdzielczości z grami, 41 usługi rozrywki, dostarczanie gier komputerowych on-line, gry oferowane w systemie on-line z sieci komputerowej, udostępnianie gier komputerowych w sieci dla użytkowników sieci.
491508
(220) 2018 10 11
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) HL HASCO-LEK

(210)
(731)

(531) 03.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, środki do czyszczenia zębów, płyny do pielęgnacji
włosów, barwniki do celów kosmetycznych, detergenty inne
niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, środki przeciwpotowe, detergenty, środki
antyseptyczne, środki antypoślizgowe, aromaty, antyperspiranty, barwniki kosmetyczne, chusteczki nasączone płynami
kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych,
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, ekstrakty
kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne,
farby do celów kosmetycznych, preparaty do golenia, preparaty antyseptyczne po goleniu, mydło do golenia, kadzidełka,
kadzidła, ozdoby do celów kosmetycznych, sole do kąpieli,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, woda kolońska, środki do konserwacji skóry, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne,
kosmetyki do odchudzania, wazelina, zestawy kosmetyczne,
kosmetyki upiększające, kremy, kremy kosmetyczne, kremy
wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów, kwiaty jako baza do perfum, lakiery, środki lotne
stosowane jako detergenty, fotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, pudry do różnych
zastosowań, mieszaniny zapachowe, mleczko kosmetyczne, preparaty do mycia, mydełka, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe

Nr ZT50/2018

do stóp, odświeżacze do ust w aerozolu, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, ołówki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do opalania,
preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji dłoni,
preparaty do pielęgnacji paznokci, płyny do pielęgnacji włosów, płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomady do celów
kosmetycznych, pomadki, preparaty do protez dentystycznych, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, ściereczki
nasączone detergentami, środki do czyszczenia zębów, talk,
produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, odświeżacze do ust,
preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, waciki, wata do celów
kosmetycznych, woda utleniona do celów kosmetycznych,
woda zapachowa, woda toaletowa, sole wybielające, żele
do wybielania zębów, zmywacze do paznokci, produkty kosmetyczne dla zwierząt domowych, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, suplementy diety, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, materiały dentystyczne, środki odkażające, preparaty chemiczne do celów
medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, dodatki odżywcze do celów leczniczych, czopki, kapsułki do celów farmaceutycznych,
kapsułki na lekarstwa, kapsułki z opłatków farmaceutycznych,
kwasy do celów farmaceutycznych, lekarstwa do picia, leki dla
ludzi, maści do celów farmaceutycznych, napoje lecznicze, pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych, środki do odkażania i opatrywania ran,
środki bakteriobójcze i grzybobójcze, 44 usługi medyczne,
usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, aromaterapia, usługi banków krwi, chiropraktyka, chirurgia plastyczna,
stomatologia, fizjoterapia, fizykoterapia, hospicja, implantacja
włosów, kliniki medyczne, projektowanie krajobrazów, masaż,
ogrodnictwo, opieka pielęgniarska, opieka medyczna, opieka
zdrowotna, usługi optyczne, placówki opieki medycznej, placówki opieki medycznej niehospitalizacyjne, placówki rekonwalescencji z opieką medyczną w warunkach domowych lub
sanatoryjnych, pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, porady psychologiczne, rehabilitacja osób po maltretowaniu, placówki rekonwalescencyjne, sanatoria, szpitale, usługi
farmaceutyczne w zakresie leków recepturowych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi położnicze, usługi telemedyczne,
usługi w zakresie korzystania z sauny, usługi w zakresie korzystania z solariów, wypożyczanie urządzeń sanitarnych, usługi
związane z zapłodnieniem in vitro, usługi paramedyczne.
491516
(220) 2018 10 11
PROSPERUM CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) PROSPERUM CARE

(210)
(731)
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(531) 02.09.01, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi domowej opieki zdrowotnej, usługi
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
491565
(220) 2018 10 12
IP BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) Winnice Zamojskie

(210)
(731)

(531) 07.01.12, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa w tym
wino.
491567
(220) 2018 10 12
MEGAPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) B. Bielany Business Point

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu (sklepy internetowe on-line) oraz
sprzedaż wysyłkowa i katalogowa: materiałów budowlanych
metalowych i niemetalowych, stolarki drzwiowej i okiennej,
okuć budowlanych, bram i ogrodzeń oraz materiałów do wykończenia wnętrz, dostarczanie i rozpowszechnianie informacji handlowej w zakresie budownictwa, również poprzez
sieć internetową, prezentacja oferty handlowej oraz usługowej w zakresie budownictwa, również za pośrednictwem
Internetu, 36 usługi w zakresie: zarządzania i administrowania
nieruchomościami i majątkiem nieruchomym, oszacowania
i wyceny majątku nieruchomego, pośrednictwa w zakresie
majątku nieruchomego, wynajmowania mieszkań, lokali usługowych i pomieszczeń biurowych, usługi w zakresie agencji
nieruchomości, dzierżawy nieruchomości, pośrednictwa
w sprawach majątku nieruchomego, usługi pośrednictwa
w zakresie obrotu nieruchomościami, w szczególności w zakresie lokali mieszkalnych, biurowych, usługowych, miejsc
parkingowych, pomieszczeń magazynowych, garaży i komórek lokatorskich, 37 usługi: budowlane zwłaszcza w zakresie
budownictwa mieszkaniowego, biurowego i przemysłowego, rozbiórki budynków, konserwacji sieci i instalacji wodnych,
kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych, usługi izolacji
budynków, instalowanie urządzeń oraz linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, urządzeń oraz instalacji
elektrycznych, telekomunikacyjnych, internetowych, radiowo-telewizyjnych, alarmowych, w tym antywłamaniowych,
przeciwpożarowych, kontroli dostępu, detekcji gazów, monitoringu wizyjnego, domofonowych, automatyki kontrolno
- pomiarowej i komputerowych, instalowanie urządzeń oraz
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sieci przyłączy instalacji wodociągowej, wodno-kanalizacyjnej i gazu, instalowanie urządzeń oraz instalacji wewnętrznej
wodno-kanalizacyjnej, w tym hydroforowej, przeciwpożarowej, w tym hydrantowej, tryskaczowej, wewnętrznej centralnego ogrzewania, grzewczej, odnawialnych źródeł energii, wewnętrznej gazu, instalowanie urządzeń oraz instalacji
wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, w tym instalacji bytowej i oddymiania, usługi w zakresie naprawy i konserwacji
budynków mieszkalnych, biurowych, przemysłowych, usługi
instalowania i naprawy wind, usługi w zakresie przygotowania placu pod budowę, zwłaszcza osuszania i drenażu gruntów, usuwania humusu, przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy i wycinania i karczowania drzew,
usługi w zakresie czyszczenia budynków od zewnątrz, usługi
w zakresie czyszczenia budynków od wewnątrz, odśnieżanie, usługi w zakresie montażu rusztowań, wynajmu sprzętu
i maszyn budowlanych, w tym także koparek, buldożerów,
żurawi, usługi informacji, doradztwa i nadzoru budowlanego,
39 usługi w zakresie wynajmowania miejsc parkingowych,
garaży, magazynów, usługi garaży parkingowych, usługi parkingowe, usługi magazynowe w zakresie materiałów budowlanych, usługi składowania i pakowania towarów, 42 usługi
projektowania wnętrz budynków i wnętrz komercyjnych, dekoracji wnętrz, usługi nadzoru i inspekcji technicznej, usługi
projektowania urbanistycznego w zakresie budynków i budowli, usługi projektowania i planowania przestrzeni użyteczności publicznej.
491581
(220) 2018 10 13
KULIGOWSKA MARIKA & ŚMIECHOWSKI PATRYK
GENTLEMAN’S FINANCE SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) GENTLEMAN’S FINANCE
(210)
(731)

(531) 02.01.01, 27.05.01
(510), (511) 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, usługi finansowania, informacje finansowe, usługi gwarancyjne, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki
ratalne, usługi depozytów sejfowych, agencje ściągania wierzytelności, wycena antyków, wycena biżuterii, wycena dzieł
sztuki, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], wycena zbiorów numizmatycznych, fundusze inwestycyjne wzajemne, wycena znaczków.
(210) 491587
(220) 2018 10 15
(731) GRELOWSKI JACEK, Goleszów
(540) GKFORGE Obróbka Plastyczna Metali

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane
materiały metalowe, przenośne budynki metalowe, materiały metalowe do budowy szlaków kolejowych, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby
żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i rurki
metalowe, kasy pancerne, rudy (kruszce), 40 obróbka metali,
obróbka metalurgiczna, obróbka mechaniczna metalu.
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(210) 491591
(220) 2018 10 15
(731) KŁONIECKI MAREK KLONIECKI.COM, Inowrocław
(540) NOVA

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, spodnie, kurtki, bluzki, płaszcze, czapki, torebki.
(210) 491595
(220) 2018 10 15
(731) FUNDACJA POKOLENIA POKOLENIOM, Pruszków
(540) FUNDACJA POKOLENIA POKOLENIOM

Nr ZT50/2018

491671
(220) 2018 10 16
ZYCH GABRIELA, KOZIK PAWEŁ KATMANDU SPÓŁKA
CYWILNA, Staniątki
(540) KATMANDU
(510), (511) 20 meble z drewna, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w związku z meblami za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
(210)
(731)

491679
(220) 2018 10 16
ZYCH GABRIELA, KOZIK PAWEŁ KATMANDU SPÓŁKA
CYWILNA, Staniątki
(540) MEBLE ZYCH
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w związku
z meblami za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
(210)
(731)

(210) 491695
(220) 2018 10 17
(731) KILIŚ EWA INFORME, Warszawa
(540) ORANGETAXI.PL
(531) 25.07.01, 26.04.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 papiery, druki, materiały fotograficzne, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
katalogi, plakaty, zaproszenia, broszury, ulotki reklamowe
i informacyjne, 35 usługi reklamy, w tym on-line w sieci komputerowej, samodzielne i w koprodukcji, marketing i promocja wydarzeń z obszaru: edukacja, kultura i sztuka, gromadzenie serwisów informacyjnych z zakresu: edukacja, kultura
i sztuka, promocja twórców kultury i sztuki oraz ich dorobku, doradztwo organizacyjne w prowadzeniu interesów
na rzecz ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, higieny
życia, rozwoju oświaty i wychowania, opieki i pomocy społecznej, kultury i sztuki, organizowanie wernisaży i wystaw
z obszaru: kultura i sztuka, 36 usługi w zakresie organizowania funduszy na cele dobroczynne, zbieranie funduszy
na wspomaganie i ochronę zdrowia, profilaktykę zdrowotną,
higienę życia, rozwój oświaty i wychowania, opiekę i pomoc
społeczną, wynajmowanie pomieszczeń i nieruchomości
związane z realizacją tych celów, sponsorowanie finansowe,
transfer elektroniczny środków finansowych związanych
z realizację powyższych celów, 41 edukacja i specjalistyczny
trening w dziedzinie propagowania wiedzy w zakresie kultury, oświaty i wychowania, opieki i pomocy społecznej, organizacja szkoleń i kursów, kongresów, konferencji, sympozjów,
seminariów o tematyce: kultura, sztuka, edukacja, nauka języków obcych, publikowanie książek i tekstów o tematyce:
kultura, sztuka, edukacja, usługi na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie udostępniania wiedzy i doświadczeń,
dotyczących działalności w obszarze edukacji, kultury, sztuki
i profilaktyki zdrowia.
491659
(220) 2018 10 16
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) BIELENDA BODY POSITIVE
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki
i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonalne,
kosmetyki do stylizacji włosów, wszystkie ww. towary zawarte w tej klasie z przeznaczeniem dla kobiet.

(531) 01.17.11, 05.07.11, 05.07.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi taksówkarskie, organizowanie transportu taksówkowego, świadczenie usług w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mobilnych, doradztwo
w dziedzinie usług transportowych świadczone przez centra
obsługi telefonicznej i infolinie, usługi pośrednictwa transportowego, obsługa przeprowadzek.
491715
(220) 2018 10 17
AGITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) agito.pl

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.14, 26.13.25, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, 38 telekomunikacja, 42 badania oraz usługi - naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu
oraz oprogramowania komputerowego.
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(210) 491721
(220) 2018 10 17
(731) DOMAGAŁA TOMASZ, Chrzanów
(540) Fresh Baked Chimney Cake Bakery

(531)

08.01.09, 08.01.14, 08.01.25, 25.05.02, 27.05.01, 26.01.01,
26.01.04, 26.01.16, 26.01.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa,
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne,
oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao i substytuty
kawy, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb,
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa,
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy
(przyprawy), przyprawy, lód, 31 produkty rolne, ogrodnicze
i leśne, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże
owoce i warzywa, naturalne rośliny i kwiaty, żywe zwierzęta, karma dla zwierząt, słód, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe
i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe
zakwaterowanie.
(210) 491723
(220) 2018 10 17
(731) BUDREWICZ MILENA NZOZ WORLD DENTAL, Otwock
(540) WORLD DENTAL
(510), (511) 44 rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa i rehabilitacja, opracowywanie indywidualnych programów
rehabilitacji fizycznej, zapewnianie obiektów i sprzętu
do rehabilitacji fizycznej, udostępnianie sprzętu i obiektów
do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej,
pielęgnacja urody, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała,
zabiegi pielęgnacji urody, usługi pielęgnacji urody, higiena
i pielęgnacja urody, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji
urody, chirurgia kosmetyczna, usługi kosmetyczne, zabiegi
kosmetyczne, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej,
usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało.
491730
(220) 2018 10 18
TROCZYŃSKI MARCIN MAGMAR RENE COFFEE PADS,
Piła
(540) nöhmal
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, napoje na bazie kawy, napoje na bazie substytutów
kawy, substytuty kawy na bazie zbóż lub cykorii, preparaty
do sporządzania napojów na bazie kawy, substytuty herbaty, herbata nienaturalna, herbata mrożona, herbaty ziołowe
(napary), napoje sporządzone z herbaty, nielecznicze napoje na bazie herbaty, napoje na bazie herbaty z owocowymi
dodatkami smakowymi, cukry, naturalne słodziki, polewy
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożyw(210)
(731)
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cze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ziarna
przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty
do pieczenia i drożdże, mąka, produkty mączne i zbożowe,
ryż, tapioka, makarony, płatki zbożowe, kasze spożywcze,
chipsy (produkty zbożowe), sosy, sushi, muesli, musztarda,
majonez, bułka tarta, pizza, gotowe potrawy na bazie ryżu
lub makaronu, grzanki, 35 zgrupowanie oraz wyeksponowanie na rzecz osób trzecich towarów: kawa, herbata, ekspresy
oraz aparaty do kawy i akcesoria do nich, naboje/wkłady/
pady/kapsułki kawowe pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać, dokonywać wyboru i kupować te towary, usługi
sprzedaży towarów: ekspresy oraz aparaty do kawy i akcesoria do nich, naboje/wkłady/ pady/kapsułki kawowe, kawa,
herbata, kakao i namiastki tych towarów, napoje na bazie
kawy, napoje na bazie substytutów kawy, substytuty kawy
na bazie zbóż lub cykorii, preparaty do sporządzania napojów
na bazie kawy, usługi sprzedaży towarów: substytuty herbaty, herbata nienaturalna, herbata mrożona, herbaty ziołowe
(napary), napoje sporządzone z herbaty, nielecznicze napoje na bazie herbaty, napoje na bazie herbaty z owocowymi
dodatkami smakowymi, cukry, naturalne słodziki, polewy
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, usługi
sprzedaży towarów: ziarna przetworzone, skrobia, preparaty
do pieczenia i drożdże, mąka, produkty mączne i zbożowe,
ryż, tapioka, makarony, płatki zbożowe, kasze spożywcze,
chipsy, sosy, sushi, muesli, musztarda, majonez, bułka tarta,
pizza, gotowe potrawy na bazie ryżu lub makaronu, grzanki,
zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi oraz internetowymi, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem,
zarządzanie biznesowe przedsiębiorstwami franczyzowymi,
43 usługi kawiarni, usługi restauracyjne, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej
i zastawy stołowej.
491780
(220) 2018 10 19
BIOSTAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) medfile
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji
w rejestrach, badania biznesowe, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, pozyskiwanie danych do komputerowej bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek
do celów promocji dodatkowej, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, digitalizacja
dokumentów [skanowanie], doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, hosting serwerów, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma
(210)
(731)
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jako usługa [PaaS], powielanie programów komputerowych,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych
elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych
poza lokalizacją użytkownika, tworzenie programów komputerowych dla gabinetów medycznych, stomatologicznych i fizjoterapii, tworzenie aplikacji mobilnych dotyczących zarządzania kalendarzem wizyt z poziomu smartfona,
usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej,
usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki,
usługi szyfrowania danych, usługi dotyczące tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.
491797
(220) 2018 10 19
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) Herbolada
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne
preparaty do produkcji napojów, napoje owocowe niealkoholowe, bezalkoholowe napoje gazowane, niegazowane
napoje bezalkoholowe, napoje wzbogacone dodatkowymi
pierwiastkami śladowymi, napoje z dodatkiem witamin,
bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, woda mineralna
[napoje], napoje izotoniczne, napoje owocowe, napoje dla
sportowców, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje wzbogacone minerałami
[nie do celów medycznych], napoje na bazie owoców lub
warzyw, soki, soki gazowane, soki owocowe, soki warzywne, soki ze świeżych owoców, soki owocowe do użytku jako
napoje, owocowe nektary, bezalkoholowe, nektary owocowe, bezalkoholowe, lemoniada, syropy do produkcji lemoniady, syropy do napojów, koktajle [bezalkoholowe napoje
owocowe], bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje
bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty.
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 21.01.25, 26.01.06, 26.13.25
(510), (511) 28 automaty do gier wideo, automaty do gry,
urządzenia do gier, sprzęt do gier wideo, 41 organizowanie
i prowadzenie warsztatów, organizowanie konkursów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
organizowanie zawodów sportowych, usługi rozrywkowe,
wynajem urządzeń do gier.
(210) 491866
(220) 2018 10 22
(731) KOŻUCHOWSKI MAREK, Kłodzko
(540) MAGDALENKA DOM SENIORA

(210)
(731)

491809
(220) 2018 10 19
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) ACTISEPT
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, wyroby medyczne w postaci emulsji, kremów,
żelów lub płynów.
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.01, 26.11.12
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, 36 zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie finansami, wynajem zakwaterowania, 43 domy opieki dla osób w podeszłym wieku,
obsługa gastronomiczna, wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, 44 świadczenie usług przez osoby opieki
nad starszymi ludźmi, hospicja, opieka paliatywna, placówki
rekonwalescencji, sanatoria, opieka pielęgniarska.
(210) 491867
(220) 2018 10 22
(731) BULIK JAROSŁAW BLUE TECHNOLOGY, Warszawa
(540) Blue Technology
(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.
491868
(220) 2018 10 22
MIEJSKI KLUB SPORTOWY SANDECJA
SPÓŁKA AKCYJNA, Nowy Sącz
(540) SANDECJA 1910 MKS SANDECJA S.A. NOWY SĄCZ
Duma Krainy Lachów
(210)
(731)

(210) 491845
(220) 2018 10 22
(731) RADOMYSKI BARTOSZ, Warszawa
(540) Pinball Station

(531)

27.05.01, 26.04.02, 24.01.13, 24.01.18, 24.01.19, 26.11.07,
27.07.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi
reklamowe, wynajem miejsca i czasu na ogłoszenia reklamowe,
organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, prowadzenie salonów wystawienniczych i promocja
sprzedaży pamiątek i upominków klubu sportowego, wyrobów
rzemiosła artystycznego i rzeźb, prowadzenie galerii i promocja
sprzedaży fotografii artystycznej o tematyce sportowej, obrazów i reprodukcji dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie
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działalnością artystyczną, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach i/lub hurtowniach oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów takich jak: artykuły ogólnospożywcze, napoje
i wyroby tytoniowe, sprzęt sportowy, upominki, kosmetyki,
środki do pielęgnacji ciała, artykuły toaletowe, wydawnictwa:
czasopisma, foldery reklamowe, informatory, kalendarze, książki,
poradniki, prospekty i materiały piśmienne, artykuły przemysłowe, odzieżowe i obuwie, towary z branży upominków reklamowych: breloki i znaczki firmowe, chorągiewki, czapki, długopisy,
emblematy, flagi, koszulki, medale okolicznościowe, parasole,
proporczyki, otwieracze do butelek, samoprzylepne naklejki,
usługi prowadzenia sprzedaży w sklepie na terenie obiektów
sportowych artykułów: spożywczych, napojów alkoholowych,
bezalkoholowych, wyrobów tytoniowych, papierniczych i przemysłowych, usługi badania rynku i opinii publicznej, 41 usługi
prowadzenia działalności szkoleniowo-treningowej we wszystkich dziedzinach sportowych, organizowanie zawodów, imprez
sportowych i sportowo-rekreacyjnych, organizowanie imprez
masowych o charakterze sportowym i rozrywkowym, edukacja w dziedzinie sportu i rekreacji, usługi związane z rozrywką,
rekreacją i kulturą fizyczną w zakresie organizowania zabaw,
gier rozrywkowych, konkursów rozrywkowych, spektakli, gier
sportowych, zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, pływania, ćwiczeń na siłowni, użytkowanie, obsługa i wynajmowanie obiektów sportowych, stadionów, kortów tenisowych,
basenów rehabilitacyjno-rekreacyjnych, sal gimnastycznych
i siłowni, wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, organizowanie imprez rozrywkowych oraz ich scenografii: pikników, festynów, widowisk, przedstawień artystycznych,
teatralnych i literackich, koncertów muzycznych, dyskotek,
dancingów z grupą muzyczną, występów folklorystycznych,
konkursów tanecznych, organizowanie balów, bankietów, przyjęć, uroczystości, spotkań okolicznościowych na zlecenie osób
trzecich polegające na zapewnieniu rozrywki, usługi świadczone przez czytelnie i biblioteki, organizowanie konferencji,
kongresów, sympozjów, szkoleń, zjazdów edukacyjnych na zlecenie osób trzecich, wypożyczanie sprzętu audiowizualnego
do celów edukacyjnych i rozrywkowych, 43 usługi hotelarskie
związane z rezerwacją, czasowym zakwaterowaniem oraz
wyżywieniem w hotelach, motelach, pensjonatach, domach
wczasowych i turystycznych, usługi gastronomiczne związane
z podawaniem potraw i napojów w barach, kafeteriach, kawiarniach, karczmach, restauracjach, stołówkach, przygotowywanie
dań na zamówienie oraz ich dostawa - katering, obsługa imprez
promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie
osób trzecich polegająca na zaopatrzeniu w żywność i napoje,
wynajmowanie sal na posiedzenia wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny: telefax, komputer, Internet.
(210) 491873
(220) 2018 10 22
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) JUNIORVIT
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, suplementy diety
dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, napoje
witaminizowane.
(210) 491875
(220) 2018 10 22
(731) BULIK JAROSŁAW BLUE TECHNOLOGY, Warszawa
(540) BLUE TECHNOLOGY
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(531) 29.01.12, 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.
491930
(220) 2018 10 23
CZECZELEWSKI PIOTR, CZECZELEWSKA DOROTA S&S
APARTMENTS SPÓŁKA CYWILNA, Biała Podlaska
(540) SILENCE & SEA APARTMENTS
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, 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, komputerowe bazy danych
(pozyskiwanie danych do -), komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, maszynopisanie, negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka
tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów
dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy
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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 on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama typu „płać za klikniecie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja
personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta, sprzedaż detaliczna środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne zestawienia, stenografia, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych
abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace
biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji
importowo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi handlu detalicznego
on-line w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania,
usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi
handlu detalicznego w zakresie dziel 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 [prace biurowe], usługi
public relations, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób
trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania
cen, usługi 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 bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów
automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych,
wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w pli-
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kach 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, 39 chroniony transport przedmiotów wartościowych, dostarczanie gazet, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek, dostarczanie
towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie
wiadomości, dostawa energii elektrycznej, dostawa towarów, dystrybucja energii, dystrybucja wody, eskortowanie
podróżnych, fracht, fracht [przewóz towarów], frankowanie
przesyłek pocztowych, holowanie, informacja o składowaniu, informacja o transporcie, informacje o ruchu drogowym,
logistyka transportu, łamanie lodu, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów, maklerstwo
okrętowe, maklerstwo transportowe, obsługa śluz, organizowanie rejsów, pakowanie prezentów, pakowanie towarów,
parkowanie samochodów, pilotowanie, pojazdy (wypożyczanie -), pośrednictwo frachtowe, powietrzny (transport -),
przechowywanie łodzi, przenoszenie, przewóz bagaży, przeprowadzki, przewożenie, przewóz samochodami ciężarowymi, ratownictwo podwodne, rezerwacja miejsc na podróż,
rezerwacja transportu, składowanie towarów, spedycja, ściąganie statków z mielizny, transport, transport autobusowy,
transport barkami, transport i przechowywanie odpadów,
transport karetkami ratunkowymi, transport kolejowy, transport łodziami, transport łodziami spacerowymi, transport
mebli, transport morski, transport pasażerski, transport promowy, transport rurociągami, transport rzeczny, transport
samochodami opancerzonymi, transport tramwajowy,
udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży,
usługi butelkowania, usługi car-sharingu, usługi kierowców,
usługi kurierskie [wiadomości lub towary], usługi pomocy
drogowej w przypadku awarii pojazdów, usługi ratownictwa,
usługi rozładunku towarów, usługi taksówek, usługi transportu barkami, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi transportu samochodami silnikowymi, usługi
w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, uzupełnianie banknotów w bankomatach, wynajem autokarów,
wynajem łodzi, wynajem samochodów, wynajem silników
lotniczych, wynajem statków powietrznych, wynajem systemów nawigacyjnych, wynajem traktorów, wynajem zamrażarek, wynajmowanie garaży, wynajmowanie koni, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych,
wypożyczanie dzwonów nurkowych [kesony], wypożyczanie elektrycznych chłodziarek do wina, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie samochodowych
bagażników dachowych, wypożyczanie samochodów wyścigowych, wypożyczanie skafandrów nurkowych, wypożyczanie wagonów towarowych, wypożyczanie wózków inwalidzkich, wypożyczanie zamrażarek, wystrzeliwanie satelitów
na rzecz osób trzecich, załadunek, wyładunek statków, zbieranie wyrobów nadających się do przetworzenia (transport),
43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura zakwaterowania
[hotele, pensjonaty], domy opieki dla osób w podeszłym
wieku, domy turystyczne, hotele dla zwierząt, kafeterie [bufety], motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, restauracje
samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi barowe, usługi hotelowe,
usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracji specjalizujących się w makaronach udon i soba, usługi restaura-
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cji washoku, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów,
usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie],
wynajem budynków przenośnych, wynajem urządzeń
oświetleniowych, wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie
dozowników wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów,
bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania, zapewnianie
obiektów i wyposażenia kempingowego.
(210) 491931
(220) 2018 10 23
(731) C I J CEBULLA SPÓŁKA JAWNA, Opole
(540) OviAmin FORTE
(510), (511) 31 karma dla zwierząt, wapno do pasz, wzmacniające substancje odżywcze dla zwierząt, zboże na pasze
dla zwierząt, ziarna, zboże, ziarno do żywienia zwierząt, pasze wzmacniające dla zwierząt, pokarm, ściółka dla zwierząt,
zwierzęta żywe.
491956
(220) 2018 10 24
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
AGRO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Farmer Funduszy
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe dla smartfonów i tabletów, urządzenia i przyrządy fotograficzne, kinematograficzne i optyczne, urządzenia i przyrządy do nagrywania,
przesyłania, rozpowszechniania, odbioru, przechowywania,
przedstawiania lub odtwarzania dźwięku, obrazów i danych,
komputery, programy komputerowe, programy gier komputerowych, oprogramowanie komputerowe, chipy komputerowe, urządzenia i przyrządy do kodowania i dekodowania
sygnałów elektrycznych, urządzenia do zdalnego sterowania, karty chipowe, karty kodowane, anteny, anteny satelitarne, kable, światłowody, przełączniki, adaptery, łączniki, złącza, wtyczki, gniazda i wypusty, skrzynki przyłączowe, taśmy,
płyty, dyski i kasety zawierające dane, dźwięk lub obrazy albo
służące do ich rejestracji, filmy kinematograficzne przygotowane do pokazu, nagrania audio i/lub wideo, urządzenia
multimedialne do komunikacji, nagrywania, przesyłania, rozpowszechniania, przechowywania, przedstawiania, odbioru
i odtwarzania, sprzęt przetwarzający dane, oprogramowanie komputerowe oraz urządzenia i przyrządy do użytku
w połączeniu z Internetem, publikacje elektroniczne, części
(i osprzęt) do wszystkich wymienionych towarów, 36 działalność finansowa, tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, reprezentowanie funduszy inwestycyjnych,
pośrednictwo inwestycyjne, w tym pośrednictwo w dystrybucji, zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy
zagranicznych, inwestycje finansowe w dziedzinie papierów
wartościowych, pośrednictwo w usługach finansowych, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, inwestowanie na rynku kapitałowym, usługi finansowe, usługi
transferu i transakcji w dziedzinie funduszy inwestycyjnych,
usługi powiernicze, doradztwo finansowe i inwestycyjne,
analizy finansowo-ekonomiczne, wycena finansowa, badanie rynku w sektorze finansowo-inwestycyjnym, dostarczanie skomputeryzowanej informacji finansowej, zarządzanie
zbiorczym portfelem papierów wartościowych, zarządzanie
portfelami instrumentów finansowych, zarządzanie aktywami, lokaty kapitału, 42 oprogramowanie nie do pobrania, oprogramowanie jako usługa („SaaS”), wypożyczanie
komputerów, instalacje i konserwacja oprogramowania
komputerowego, usługi programowania komputerowego
i projektowania komputerowego, wszystkie usługi zawarte
(210)
(731)
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w tej klasie dotyczące komputerów, urządzeń i sprzętów liczących, programowania komputerowego i projektowania
komputerowego, usługi projektowania, rysunku i pisania
na zamówienie dla celów opracowywania stron internetowych w Internecie, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, udostępnianie miejsca na serwerach dla stron internetowych osób trzecich.
(210) 492016
(220) 2018 10 25
(731) KALIŃSKA MONIKA, Wrocław
(540) praktidiet
(510), (511) 41 organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki
zdrowotnej i żywienia, kursy instruktażowe w zakresie odchudzania, prowadzenie kursów internetowych w zakresie
diet, prowadzenie kursów szkoleniowych on-line związanych
z odżywianiem, prowadzenie edukacyjnych programów
wspierających dla pracowników służby zdrowia, prowadzenie edukacyjnych programów wspierających dla pacjentów,
prowadzenie zajęć w zakresie odżywiania, świadczenie usług
edukacyjnych w zakresie zdrowia, świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą, szkolenia w zakresie odżywiania,
szkolenie w zakresie ziołolecznictwa, szkolenie w zakresie
zdrowia i wellness, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia,
usługi edukacyjne w sektorze opieki zdrowotnej, usługi edukacyjne związane z odżywianiem, usługi w zakresie edukacji
dietetycznej, zapewnianie kursów edukacyjnych związanych
z dietą, szkolenie w zakresie diety (nie medyczne), szkolenie
w zakresie żywienia (nie medyczne), 44 badania w zakresie
diagnozy stanu zdrowia, doradztwo dietetyczne, doradztwo
dotyczące alergii, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia,
doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo
w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo żywieniowe,
konsultacje z dziedziny żywienia, leczenie alergii, leczenie
w zakresie kontroli wagi ciała, nadzór nad programami redukcji wagi, ocena kontroli wagi, ochrona zdrowia, opieka
medyczna i zdrowotna, opieka zdrowotna związana z głodówką, ośrodki zdrowia, planowanie i nadzorowanie diety,
planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo w zakresie odżywiania,
poradnictwo żywieniowe, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia,
profesjonalne doradztwo związane z dietą, sanatoria, usługi
sanatoriów, świadczenie usług w zakresie programów odchudzania, świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej,
świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej w domach,
udostępnianie informacji na temat karmienia piersią, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, udzielanie informacji o wartości odżywczej
produktów spożywczych, udzielanie informacji w zakresie
suplementów diety i odżywiania, udzielanie informacji zdrowotnej, udzielanie informacji związanych z odżywianiem,
usługi dietetyków, usługi domów opieki, usługi domowej
opieki zdrowotnej, usługi doradcze dotyczące odżywiania,
usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, usługi
doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze w zakresie żywienia, usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze
w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie laktacji, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi doradcze związane z dietą, usługi doradztwa dietetycznego (medyczne), usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi,
usługi doradztwa związane z odchudzaniem, usługi doradztwa żywieniowego, usługi informacyjne w zakresie opieki
zdrowotnej, usługi medyczne, usługi opieki nad pacjentami
hospitalizowanymi i dochodzącymi, usługi opieki poporo-
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dowej dla kobiet, usługi opieki zdrowotnej, usługi świadczone przez dietetyków, usługi w zakresie kontrolowania wagi,
usługi w zakresie odchudzania, usługi w zakresie planowania
programów redukcji wagi, usługi w zakresie planowania diety odchudzającej, usługi w zakresie zdrowia psychicznego,
usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej, ziołolecznictwo, doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi (w zakresie zdrowia), usługi doradcze w zakresie opieki
zdrowotnej (medyczne).
492018
(220) 2018 10 25
GRY TELEWIZYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TVBET
(210)
(731)

(531) 26.04.18, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe.
492056
(220) 2018 10 26
CORMO FISHING-POLAND A.DEUTER I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA, Iława
(540) Cupido fishing world
(210)
(731)

(531) 02.01.12, 02.01.16, 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 28 sprzęt wędkarski: haczyki, kołowrotki, koszyki,
linki, żyłki wędkarskie, spławiki do wędkarstwa, podbieraki
dla wędkarzy, przynęty stosowane w wędkarstwie - sztuczne, spławiki, wędki do łowienia.
(210) 492058
(220) 2018 10 26
(731) WILCZYŃSKI LECH, Warszawa
(540) swaply.

(531) 24.17.02, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do obrotu
handlowego waluty tradycyjnej i wirtualnej, elektroniczna
platforma finansowa dostosowująca płatności i transakcje
finansowe, sprzęt komputerowy do transferu waluty wirtualnej i waluty tradycyjnej pomiędzy komputerami za pośrednictwem sieci komputerowych typu „każdy z każdym”
(peer-to-peer), pliki z danymi elektronicznymi zawierające
transferowalne jednostki elektroniczne będące ekwiwalentami gotówki o określonej wartości w gotówce, oprogramowanie komputerowe jako elektroniczna platforma finansowa, która obsługuje wiele rodzajów transakcji płatniczych
na urządzeniu mobilnym, 36 usługi finansowe, działalność
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finansowa, handlowanie walutami, gromadzenie informacji
finansowych, usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, analiza inwestycyjna, usługi badań dotyczących finansów, zarządzanie informacją finansową i usługi analityczne,
zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, handel walutami i wymiana walut, przelewy i transakcje finansowe oraz
usługi płatnicze, skomputeryzowane usługi finansowe, elektroniczna bankowość poprzez globalną sieć komputerową
[bankowość internetowa], finansowe usługi bankowe, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej lub Internetu, zarządzanie majątkiem, usługi
doradcze w zakresie strategii finansowych, usługi doradcze
dotyczące inwestycji kapitałowych, skomputeryzowane
usługi w zakresie informacji finansowej, usługi doradcze
w zakresie inwestycji i finansów, udzielanie informacji finansowych, udzielanie informacji dotyczących usług finansowych, analizy finansowe, informacja finansowa w postaci
kursów walut, usługi wymiany kryptowalut, usługi wymiany
walut cyfrowych, 38 przesyłanie danych, transmisja plików
cyfrowych, elektroniczne transmisje waluty za pośrednictwem terminali komputerowych i urządzeń elektronicznych,
transmisja wirtualnej waluty i waluty w formie cyfrowej
poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, elektroniczne
transmisje danych finansowych za pośrednictwem terminali komputerowych i urządzeń elektronicznych, transmisje
informacji finansowych za pośrednictwem elektronicznych
sieci komunikacyjnych.
(210) 492061
(220) 2018 10 26
(731) WIKTOREK MILENA FLOWER STORE, Warszawa
(540) FLOWER STORE est. 2015

(531) 26.04.02, 26.04.07, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 20 stojaki na doniczki z kwiatami, okolicznościowe stojaki na kwiaty, kosze z wikliny na kwiaty, tyczki
do kwiatów z klejonki bambusowej, kwietniki, wiszące kosze
na kwiaty z materiałów niemetalowych, 21 doniczki na kwiaty, pojemniki na kwiaty, miski na kwiaty, kosze na kwiaty,
wazony na kwiaty, stojaki na kwiaty, strzykawki do kwiatów,
podpórki, uchwyty do kwiatów i roślin do układania kwiatów, misy na dekoracje kwiatowe, uchwyty na doniczki
na kwiaty, wsporniki do podtrzymywania kwiatów i roślin
doniczkowych, podstawki pod doniczki na kwiaty, zraszacze
do podlewania kwiatów i roślin, 26 kwiaty sztuczne, kompozycje z kwiatów sztucznych, wieńce z kwiatów sztucznych,
sztuczne kwiaty w bukietach, 31 kwiaty świeże, kwiaty cięte, bukiety z kwiatów świeżych, dekoracje kwiatowe z kwiatów świeżych, wieńce ze świeżych kwiatów, kompozycje
ze świeżych kwiatów, aranżacje z żywych kwiatów, girlandy
z kwiatów naturalnych, bukieciki żywych kwiatów przypinane do ubrania, kwiaty suszone, kompozycje z kwiatów suszonych, dekoracje kwiatowe z kwiatów suszonych, bukiety
z kwiatów suszonych, wieńce z suszonych kwiatów, suszone
kwiaty do butonierki, aranżacje z kwiatów suszonych do celów dekoracyjnych, cebulki kwiatowe, nasiona kwiatów,
35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie kwiatów, usługi świadczone przez franczyzodawcę w zakresie
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pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą kwiatów i w zarządzaniu działalnością
gospodarczą związaną ze sprzedażą kwiatów w oparciu
o umowę franczyzy, 39 dostarczanie kwiatów i kompozycji
kwiatowych, pakowanie i transport kwiatów, 44 układanie
kwiatów, projektowanie kompozycji kwiatowych, projektowanie w zakresie układania kwiatów, wypożyczanie kompozycji kwiatowych, wypożyczanie kwiatów, ogrodnictwo
krajobrazowe w zakresie wystaw kwiatowych do wnętrz
budynków.
(210) 492088
(220) 2018 10 26
(731) TREFL SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) BRICK TRICK
(510), (511) 9 programy komputerowe, dane zapisane
na elektronicznych nośnikach informacji, hologramy, materiały informacyjne i dydaktyczne zapisane na błonach fotograficznych i taśmach filmowych, publikacje elektroniczne,
magnetyczne, optyczne i magneto - optyczne nośniki danych, urządzenia oraz sprzęt do przetwarzania i przesyłania
danych, urządzenia oraz sprzęt do odtwarzania, transmisji
i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, 28 zabawki, zabawki manualne, zabawki ruchome, zabawki elektroniczne, zabawki z urządzeniami do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, zabawki sterowane radiowo,
zabawki edukacyjne, klocki, łamigłówki, gry, gry planszowe,
gry elektroniczne, gry automatyczne inne niż telewizyjne,
gry edukacyjne, gry instruktażowe, gry towarzyskie, gry karciane, układanki, puzzle, karty do gry, plansze, pionki, żetony,
figurki, karty i inne akcesoria do gier i zabawek.
(210) 492092
(220) 2018 10 26
(731) TREFL SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) BRICK TRICK
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gry edukacyjne, gry instruktażowe, gry towarzyskie, gry karciane, układanki, puzzle, karty do gry, plansze, pionki, żetony,
figurki, karty i inne akcesoria do gier i zabawek.
(210) 492096
(220) 2018 10 26
(731) JARCZYŃSKA LUCYNA EXITO, Poznań
(540) NEWPORT CAFÉ

(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 18.04.02
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi restauracyjne, usługi kawiarni, barów, kafejek, herbaciarni,
lodziarni, pubów, winiarni, catering żywności i napojów, wynajem sal konferencyjnych, wynajmowanie pomieszczeń
na pobyt czasowy, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej
i zastawy stołowej, wypożyczanie namiotów, konstrukcji
przenośnych, usługi doradcze dotyczące żywności.
(210) 492108
(220) 2018 10 27
(731) IDŹKOWSKA-RZĄCA DOROTA RESTART, Białystok
(540) MULTIBROWAR RESTAURACJA

(531)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 9 programy komputerowe, dane zapisane
na elektronicznych nośnikach informacji, hologramy, materiały informacyjne i dydaktyczne zapisane na błonach fotograficznych i taśmach filmowych, publikacje elektroniczne,
magnetyczne, optyczne i magneto-optyczne nośniki danych, urządzenia oraz sprzęt do przetwarzania i przesyłania
danych, urządzenia oraz sprzęt do odtwarzania, transmisji
i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, 28 zabawki, zabawki manualne, zabawki ruchome, zabawki elektroniczne, zabawki z urządzeniami do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, zabawki sterowane radiowo,
zabawki edukacyjne, klocki, łamigłówki, gry, gry planszowe,
gry elektroniczne, gry automatyczne inne niż telewizyjne,

29.01.12, 27.05.01, 26.11.02, 26.01.02, 05.11.15, 19.07.25,
25.01.15
(510), (511) 43 usługi barów piwnych, usługi ogródków piwnych, serwowanie napojów w małych browarniach, serwowanie napojów w pubach z browarem, usługi restauracyjne, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia.
(210) 492128
(220) 2018 10 29
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) BIOTINELLE
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, suplementy diety
dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne.
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492154
(220) 2018 10 29
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) HELLENA ORANŻADA WESOŁYCH ŚWIĄT!

(210)
(731)
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(531)

29.01.14, 02.01.16, 02.01.23, 02.01.27, 16.03.13, 19.07.01,
19.07.09, 09.05.12, 09.03.02, 09.03.03, 09.03.16, 09.03.17,
09.09.07, 09.07.05
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, oranżada.
492159
(220) 2018 10 29
SONARAUTOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Radom
(540) SM AUTO SONAR AUTO MAX
(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09,
27.05.10, 24.17.01, 24.17.04, 02.01.01, 02.01.23, 02.01.27,
01.01.05, 18.01.11, 18.01.12, 18.01.23, 19.08.01, 19.08.07,
01.11.12, 01.15.17, 09.01.10, 19.03.03, 26.04.05, 26.04.13,
26.04.14, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, oranżada.
(210)
(731)
(540)

492155
(220) 2018 10 29
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 27.05.19, 27.05.22, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
pojazdów, usługi pośrednictwa w handlu pojazdami, usługi
w zakresie nabywania dla osób trzecich pojazdów, 37 czyszczenie pojazdów, konserwacja pojazdów, konserwacja,
czyszczenie, reperacja skór, mycie pojazdów, polerowanie
pojazdów, zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie przed korozją, 39 wypożyczanie pojazdów, wynajem
samochodów, wypożyczanie środków transportu.
(210) 492160
(220) 2018 10 29
(731) PAWEŁCZAK MICHAŁ, Dębica Kolonia
(540) noclegi24

(531)

02.01.01, 02.01.16, 02.01.23, 02.01.27, 29.01.14, 16.03.13,
09.05.12, 09.03.16, 09.03.17, 09.07.05
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, oranżada.
(210)
(731)
(540)

492156
(220) 2018 10 29
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek

(531)

29.01.14, 27.07.01, 27.07.11, 27.05.01, 27.05.05, 26.02.07,
26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.06, 26.04.10
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, 35 pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu usług noclegowych,
udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, usługi w zakresie prowadzenia reklamy,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, tworzenie i obsługa baz danych, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie hotelami, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 42 administrowanie stronami komputerowymi, oprogramowanie
jako usługa [SaaS], przechowywanie danych elektronicznych, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, usługi wyszukiwarek internetowych, 43 udostępnianie informacji na temat
zakwaterowania przez Internet, rezerwacja zakwaterowania,
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, udostępnianie pomieszczeń wystawowych i konferencyjnych, usługi
rezerwacji pokojów, usługi hotelarskie związane z rezerwacją
miejsc, czasowym zakwaterowaniem oraz wyżywieniem
w hotelach, motelach, pensjonatach, sanatoriach, domach
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wypoczynkowych, domach turystycznych, domach wycieczkowych, ośrodkach kempingowych i gospodarstwach
agroturystycznych.
(210) 492178
(220) 2018 10 30
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) EPIREG
(510), (511) 3 kosmetyki ze srebrem na suchą, podrażnioną
i wrażliwą skórę, 5 produkty i preparaty lecznicze ze srebrem
na suchą, podrażnioną i wrażliwą skórę.
(210) 492180
(220) 2018 10 30
(731) ŚLESZYŃSKI MAREK MMS, Świdnica
(540) ŁAKOCIAK

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.05
(510), (511) 43 usługi kawiarni.
(210) 492191
(220) 2018 10 30
(731) STOCH ANDRZEJ, Zakopane
(540) GÓRALSKI BROWAR KARCZMA DANCING KAWIARNIA

(531) 27.05.01, 11.03.03
(510), (511) 35 publikacja treści reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych, wykonywanie materiałów
reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, projektowanie broszur reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek,
broszur i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie
broszur reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów
drukowanych, próbek], rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych
i próbek], usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe,
usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe za pośrednictwem
Internetu, usługi reklamowe w zakresie promocji napojów,
rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności
Internetu, 41 dyskoteki, prowadzenie dyskotek, usługi związane z dyskotekami, usługi rozrywkowe świadczone w dyskotekach, 43 bary, kawiarnia, oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla
gości, pizzerie, puby, serwowanie jedzenia i napojów, serwo-
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wanie napojów alkoholowych, serwowanie napojów w pubach z browarem, serwowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości,
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
usługi kawiarni, usługi barowe, usługi barów piwnych, usługi
barów i restauracji, usługi restauracyjne.
(210) 492204
(220) 2018 10 30
(731) WASILIK ARTUR 2 LOUD 4 YOU, Jedlina-Zdrój
(540) 2 LOUD 4 YOU
(510), (511) 9 sprzęt nagłaśniający car audio, głośniki samochodowe, wzmacniacze samochodowe, odtwarzacze samochodowe, subwoofery samochodowe, części i podzespoły
elektroniczne car audio, akcesoria audio przeznaczone do samochodów, kable i wiązki kablowe elektryczne, kable i przewody akustyczne, kondensatory, konektory, bezpieczniki, oprawki
na bezpieczniki, przetworniki, woltomierze, nawigacje GPS, czujniki ruchu, czujniki parkowania, prostowniki, pulpity rozdzielcze,
zestawy sprzętu muzycznego audio-video, złącza elektryczne,
12 wyposażenie i elementy wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne pojazdów, maty bitumiczne do wygłuszania pojazdów, maty bagażnikowe, deski rozdzielcze pojazdów, panele
instrumentów, listwy maskujące, kokpity, przeciwwłamaniowe
urządzenia i alarmy do pojazdów oraz części zamienne i akcesoria do nich, samochodowe sygnalizatory alarmowe, osłony
przeciwoślepieniowe, szyberdachy, sygnalizatory jazdy wstecz
pojazdów, 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz za pomocą sieci komputerowej sprzętu
muzycznego audio-video, sprzętu nagłaśniającego car audio,
akcesoriów audio przeznaczonych do samochodów, części
i podzespołów car audio, elementów montażowych sprzętu
i akcesoriów car audio, kabli i przewodów elektrycznych, wyposażenia i elementów wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych pojazdów, mat bitumicznych do wygłuszania samochodów, mat bagażnikowych, sygnalizatorów alarmowych,
osłon przeciwoślepieniowych, prostowników, paneli instrumentów, listew maskujących, kabli i przewodów elektrycznych.
492228
(220) 2018 10 31
ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Białobrzegi
(540) ROKO 2 go
(510), (511) 32 wody gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, nektary owocowe, napoje owocowe-warzywne, soki owocowo-warzywne, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, ekstrakty owocowe bezalkoholowe,
aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, oranżady, lemoniady, wody
mineralne i źródlane, preparaty do produkcji napojów.
(210)
(731)

(210) 492241
(220) 2018 10 31
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540)
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(531) 02.09.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi, 44 usługi medyczne.
(210) 492244
(220) 2018 10 31
(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) AGROLIS

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 4 oleje syntetyczne do silników benzynowych,
wysokoprężnych i wysokoobciążonych, oleje przemysłowe,
oleje przekładniowe.
492248
(220) 2018 10 31
ALTECOMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LAVO.

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 edukacja i doradztwo w zakresie kultury fizycznej, edukacja w zakresie zdrowego żywienia, nauka
gimnastyki, kultura fizyczna, usługi klubów zdrowia, organizowanie i prowadzenie warsztatów sportowych w tym
wyjazdowych, usługi trenera osobistego, prowadzenie zajęć
fitness.
(210) 492258
(220) 2018 10 31
(731) VCO SPÓŁKA AKCYJNA, Osielsko
(540) eKURTKA.PL

(531) 29.01.13, 27.05.01, 09.03.02
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia, odświeżania i impregnacji odzieży oraz produktów ze skóry, preparaty
do pielęgnacji odzieży oraz produktów ze skóry, spraye antystatyczne do odzieży, 18 torebki, torebki damskie, torebki
męskie, torebki na ramię, torebki na biodra [nerki], torebki
wieczorowe, torby, torby na ubrania, torby na ramię, torby
plażowe, torby podróżne, torby sportowe, torby turystyczne,
plecaki, plecaki sportowe, plecaki wycieczkowe, plecaki turystyczne, plecaki uczniowskie, tornistry szkolne, saszetki biodrowe, torby na zakupy, portfele, portmonetki, etui, futerały
na dokumenty, etui na klucze, etui na wizytówki, teczki i aktówki, artykuły podróżne [walizki, torby], bagaże podróżne,
kosmetyczki bez wyposażenia, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, odzież męska, damska i dziecięca, odzież codzienna,
odzież rekreacyjna, odzież wieczorowa, odzież sportowa,
odzież do spania, odzież dżinsowa, odzież wierzchnia, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bielizna, bielizna dla
kobiet, bielizna dla mężczyzn, bielizna nocna, biustonosze,
body [odzież], bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bezrękawniki, podkoszulki, topy [odzież], koszulki z krótkim rękawem,
t-shirty z krótkim rękawem, koszule, koszule codzienne, koszule eleganckie, koszule sportowe, bluzy sportowe, golfy
[odzież], swetry, kombinezony [odzież], spódnice, sukienki
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damskie, tuniki, kurtki, kurtki bez rękawów, kurtki bluzy, kurtki dresowe, kurtki dwustronne, kurtki dżinsowe, kurtki koszulowe, kurtki puchowe, kurtki sportowe, płaszcze, spodnie,
spodnie sportowe, dżinsy, legginsy, krótkie spodnie, szorty,
skarpetki, stroje plażowe, kostiumy kąpielowe, czapki [nakrycia głowy], czapki i czapeczki sportowe, czapki dziane,
czapki z daszkiem, szale, rękawiczki, chusty [odzież], paski,
obuwie codzienne, obuwie rekreacyjne, obuwie sportowe,
obuwie plażowe, obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line w zakresie
następujących towarów: preparaty do czyszczenia, odświeżania i impregnacji odzieży oraz produktów ze skóry, preparaty do pielęgnacji odzieży oraz produktów ze skóry, spraye
antystatyczne do odzieży, torebki, torebki damskie, torebki
męskie, torebki na ramię, torebki na biodra [nerki], torebki
wieczorowe, torby, torby na ubrania, torby na ramię, torby
plażowe, torby podróżne, torby sportowe, torby turystyczne, plecaki, plecaki sportowe, plecaki wycieczkowe, plecaki
turystyczne, plecaki uczniowskie, tornistry szkolne, saszetki
biodrowe, torby na zakupy, portfele, portmonetki, etui, futerały na dokumenty, etui na klucze, etui na wizytówki, teczki
i aktówki, artykuły podróżne [walizki, torby], bagaże podróżne, kosmetyczki bez wyposażenia, odzież, obuwie, nakrycia
głowy, odzież męska, damska i dziecięca, odzież codzienna,
odzież rekreacyjna, odzież wieczorowa, odzież sportowa,
odzież do spania, odzież dżinsowa, odzież wierzchnia, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bielizna, bielizna dla
kobiet, bielizna dla mężczyzn, bielizna nocna, biustonosze,
body [odzież], bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bezrękawniki, podkoszulki, topy [odzież], koszulki z krótkim rękawem,
t-shirty z krótkim rękawem, koszule, koszule codzienne, koszule eleganckie, koszule sportowe, bluzy sportowe, golfy
[odzież], swetry, kombinezony [odzież], spódnice, sukienki
damskie, tuniki, kurtki, kurtki bez rękawów, kurtki bluzy, kurtki dresowe, kurtki dwustronne, kurtki dżinsowe, kurtki koszulowe, kurtki puchowe, kurtki sportowe, płaszcze, spodnie,
spodnie sportowe, dżinsy, legginsy, krótkie spodnie, szorty,
skarpetki, stroje plażowe, kostiumy kąpielowe, czapki [nakrycia głowy], czapki i czapeczki sportowe, czapki dziane, czapki z daszkiem, szale, rękawiczki, chusty [odzież], paski, obuwie
codzienne, obuwie rekreacyjne, obuwie sportowe, obuwie
plażowe, obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn.
(210) 492264
(220) 2018 11 01
(731) KILIAN KLAUDIA, Kamień
(540) NALULI
(510), (511) 20 budy dla zwierząt, łóżka dla zwierząt, legowiska z metalu (i drewna), meble dla zwierząt domowych,
poduszki dla zwierząt domowych, koszyki dla kotów, przenośne posłania dla zwierząt, niemetalowe kosze do spania
dla zwierząt domowych, domki do zabawy dla zwierząt domowych, klatki dla zwierząt, 21 pojemniki na żywność dla
zwierząt domowych, koryta do picia, miski na napoje i karmę
dla zwierząt, naczynia na pokarm dla zwierząt domowych,
szczotki dla zwierząt domowych, 35 usługi w zakresie sprzedaży następujących towarów: budy, łóżka dla zwierząt, legowiska z metalu (i drewna), meble dla zwierząt domowych,
pojemniki na żywność dla zwierząt domowych, koryta
do picia, miski na napoje i karmę dla zwierząt, poduszki dla
zwierząt domowych, koszyki dla kotów, przenośne posłania
dla zwierząt, kosze do spania, niemetalowe, dla zwierząt domowych, domki do zabawy dla zwierząt domowych, klatki
dla zwierząt, naczynia na pokarm dla zwierząt domowych,
szczotki dla zwierząt domowych.
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(210) 492267
(220) 2018 11 02
(731) GRUSZKO PATRYCJUSZ, Warszawa
(540) BRAVO
(510), (511) 32 napoje energetyzujące.
(210) 492268
(220) 2018 11 02
(731) STOWARZYSZENIE POLSKICH MEDIÓW, Warszawa
(540) BIEDRONKA TRAVEL
(510), (511) 39 agenci zajmujący się organizowaniem podróży, 43 organizowanie zakwaterowania dla turystów, usługi
agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach.
492269
(220) 2018 11 02
RESTOINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Sticky Fingers GRILL & PIZZA
(210)
(731)
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492278
(220) 2018 11 02
CERKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdynia
(540) CERKO
(210)
(731)

(531) 26.05.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, balsamy inne niż do celów medycznych, kosmetyki dla dzieci,
kremy, emulsje i żele nawilżające, kremy złuszczające, kremy
pod oczy, preparaty do pielęgnacji paznokci, żele do paznokci, mydła, mydła w żelu, żele do kąpieli i pod prysznic
nie do celów medycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty do higieny intymnej, płyny do przemywania
pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, szampony.
492284
(220) 2018 11 02
CERKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdynia
(540) CERKODERM
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, balsamy inne niż do celów medycznych, kosmetyki dla dzieci,
kremy, emulsje i żele nawilżające, kremy złuszczające, kremy
pod oczy, preparaty do pielęgnacji paznokci, żele do paznokci, mydła, mydła w żelu, żele do kąpieli i pod prysznic
nie do celów medycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty do higieny intymnej, płyny do przemywania
pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, szampony.
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 działalność rozrywkowa i rekreacyjna, organizowanie koncertów muzycznych, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie koncertów, nocne kluby, dyskoteki, 43 restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
przygotowywanie i podawanie napojów, usługowa działalność gastronomiczna, przygotowywanie i dostarczanie
żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), puby,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem.
492272
(220) 2018 11 02
KIDACKI WALDEMAR ANDRZEJ HAMMERLAND
WORKSHOP, Strażów
(540) SUNSAILER SOLAR CATAMARANS 2018
(210)
(731)

(210) 492285
(220) 2018 11 02
(731) MICHAŁOWSKA DANIELA SUROJADALNIA, Rybnik
(540) SuroJadalnia

(531) 02.09.01, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi zaopatrzenia
z żywność i napoje, usługi dotyczące restauracji, zwłaszcza
oferujących tzw. „zdrową żywność”, usługi dotyczące restauracji samoobsługowych, barów przekąskowych, barów
szybkiej obsługi, kawiarni oraz sieci barów typu slow food,
usługi z zakresu cateringu, usługi z zakresu zaopatrywania
w żywność na zamówienie za pomocą sieci komputerowej
w systemie on-line.
492286
(220) 2018 11 02
DR. OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) Ciastopedia
(510), (511) 29 galaretki jadalne, produkty mleczne, ryż
z mlekiem w proszku, musy owocowe, kasza manna z mlekiem w proszku, zupy w proszku, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowanie cukru, lub słodzone stewią lub ksylitolem i/lub
bez laktozy i/lub bez glutenu, i/lub wegetariańskie, 30 mieszanki ciasta, w tym ciasta w proszku, produkty żywnościowe
z ciasta, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, słodkie
desery, słodkie desery w proszku, kremy i polewy do ciast,
aromaty do ciast, preparaty do ciast, dekoracje cukiernicze
(210)
(731)

(531)

18.03.09, 18.03.23, 06.03.01, 06.03.10, 01.03.02, 01.03.15,
27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 12 katamaran solarny - łódź dwukadłubowa
o zasilaniu solarnym z silnikiem elektrycznym, 25 odzież
sportowa o charakterze żeglarskim.
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do ciast, puddingi, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowanie
cukru, lub słodzone stewią lub ksylitolem i/lub bez laktozy
i/lub bez glutenu, i/lub wegetariańskie, 35 reklama szeroko
rozumiana w tym telewizyjna, w Internecie, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga,
promocja sprzedaży, usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, 38 zapewnianie dostępu
do blogów internetowych, komunikacja za pośrednictwem
blogów on-line, poczta elektroniczna, przesyłanie tekstu,
obrazu, wideo i treści multimedialnych za pośrednictwem
Internetu i mediów telekomunikacyjnych, udostępnianie
forów internetowych on-line, 41 usługi pisania blogów, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
mianowicie pisanie i publikowanie przepisów kulinarnych,
organizowanie konkursów kulinarnych, usługi edukacyjne
odnośnie odżywiania i zdrowego trybu życia prowadzone
za pośrednictwem mediów społecznościowych.
492288
(220) 2018 11 02
CERKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdynia
(540) CERKOPIL
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, balsamy inne niż do celów medycznych, kosmetyki dla dzieci,
kremy, emulsje i żele nawilżające, kremy złuszczające, kremy
pod oczy, preparaty do pielęgnacji paznokci, żele do paznokci, mydła, mydła w żelu, żele do kąpieli i pod prysznic
nie do celów medycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty do higieny intymnej, płyny do przemywania
pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, szampony.
(210)
(731)
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(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi dotyczące ekspertyz w działalności
gospodarczej, badań w dziedzinie działalności gospodarczej, prognoz ekonomicznych, analiz, kosztów, badania rynku, doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, doradztwa w organizacji rachunkowości, doradztwa
w zakresie organizowania i kierowania działalnością gospodarczą, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwa w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, informacji działalności gospodarczej, pomocy
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej, pomocy w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
pośrednictwa pracy, rekrutacji personelu, prowadzenia ksiąg
rachunkowych i podatkowych, 36 usługi w zakresie: badania
sprawozdań finansowych, przeglądów sprawozdań finansowych, informacji finansowej, doradztwa finansowego, ekspertyz ekonomiczno-finansowych, doradztwa finansowego
w opracowywaniu programów komputerowych do finansowych rozliczeń prowadzonej działalności gospodarczej,
doradztwa finansowego w postępowaniu upadłościowym
i likwidacyjnym działalności gospodarczej, oszacowania wartości d la celów fiskalnych, analiz finansowych oraz usługi
finansowe.
492307
(220) 2018 11 05
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE TREX-HAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) RYBNIK
(210)
(731)

492294
(220) 2018 11 05
DZIUBONOS MARIOLA BROWAR MARKOWY,
Hajnówka
(540) BROWAR MARKOWY

(210)
(731)

(531) 05.11.15, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna w związku z piwem i produktami piwowarskimi za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
(210) 492299
(220) 2018 11 05
(731) AUDYTOR SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) AUDYTOR KSIĘGOWOŚĆ - PODATKI - FINANSE

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami,
usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników,
usługi w zakresie pracowników tymczasowych, 37 usługi budowlane, wynajem maszyn budowlanych, wynajem
narzędzi budowlanych, sprzątanie terenów publicznych,
sprzątanie terenów miejskich, izolacja, konserwacja i naprawa maszyn, rozbiórka budynków, wydobywanie żwiru, wydobywanie surowców naturalnych, budowa dróg, budowa
linii kolejowych, 39 rozładunek towarów, transport drogowy,
transport samochodowy, transport towarów, usługi wywozu
odpadów, wywóz odpadów (transport), przewóz samochodami ciężarowymi, usuwanie odpadów, transport odpadów.
492309
(220) 2018 11 05
SOBIERAJSKI ŁUKASZ BIURO PROJEKTOWO
USŁUGOWE PROELEN, Czerwonak
(540) ProELEN
(210)
(731)
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(531) 27.05.01
(510), (511) 37 usługi w zakresie montażu, diagnostyki,
przeglądów, konserwacji, napraw i modernizacji: instalacji
elektrycznych, urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, instalacji automatyki kontrolno - pomiarowej,
stacji i rozdzielni wszystkich poziomów napięcia w zakresie aparatury energetycznej, kanalizacji kablowych, złącz
kablowych, szaf sterowniczych, elektronicznych układów
sygnalizacyjno - sterowniczych, usługi w zakresie montażu
i uruchamiania stacji transformatorowych, usługi montażu muf i głowic kablowych, usługi w zakresie utrzymania
ruchu instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych wszystkich
poziomów napięcia, usługi w zakresie obsługi, konserwacji, napraw, prac kontrolno pomiarowych dla urządzeń,
instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających,
przesyłających, przetwarzających i zużywających energię
elektryczną, usługi w zakresie lokalizacji i usuwania uszkodzeń linii kablowych, 42 prace badawczo - rozwojowe
w dziedzinie nauk technicznych dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych w zakresie instalacji
elektrycznych, urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, automatyki przemysłowej i energetyki zawodowej,
programowanie komputerowe, programowanie elementów automatyki przemysłowej: sterowniki, pulpity operatorskie, projektowanie, instalacja, aktualizacja, konserwacja,
powielanie i wypożyczanie oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji w trybie on-line z komputerowych baz danych za pośrednictwem stron Internetu
odnośnie spraw technicznych i technologicznych z zakresu
elektroenergetyki, doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie instalacji elektrycznych, urządzeń, instalacji
i sieci elektroenergetycznych, stacji transformatorowych,
automatyki przemysłowej i energetyki zawodowej, badania
i analizy techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, testowanie
materiałów, kontrola jakości, wzornictwo przemysłowe.
492315
(220) 2018 11 05
SOFTCOM SPÓŁKA JAWNA PIOTR SZUBA,
TOMASZ WIERZBOWSKI, Wrocław
(540) iKSORIS
(210)
(731)

(531) 20.05.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe [software ładowalny], urządzenia do komunikacji wewnętrznej, pliki graficzne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], 16 bilety, 35 zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, komputerowe zarządzanie plikami, 42 projektowanie oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego.
(210) 492319
(220) 2018 11 03
(731) BILAN-STOCH EWA EVE-NEMENT, Kościelisko
(540) TORNADO
(510), (511) 25 czapki zimowe, czapki wełniane, czapki
z pomponem.
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(210) 492321
(220) 2018 11 04
(731) PRZYBYLSKI JAROSŁAW MICHAŁ, Łódź
(540) TOUGH COOKIE

(531) 02.03.08, 27.05.01, 21.03.13
(510), (511) 25 legginsy, staniki sportowe, topy [odzież], bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, bluzy sportowe z kapturem, spodnie dresowe, koszulki bez rękawów,
koszulki z krótkim rękawem, koszulki sportowe z krótkim
rękawem, koszulki z nadrukami, bluzki, skarpety do kostek,
skarpety do wnętrza obuwia [stopki].
(210) 492360
(220) 2018 11 05
(731) MUCHA SŁAWOMIR DARIUSZ, Bielsko-Biała
(540) NALUNCH

(531) 11.01.06, 11.03.20, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, agencje informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, marketing, uaktualnianie
materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, publikowanie sponsorowanych tekstów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi porównywania
cen, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
43 restauracje, kawiarnie, kafeterie jako bufety, restauracje
samoobsługowe.
492382
(220) 2018 11 05
MATOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Twoja Zapiekanka
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.04,
24.17.02
(510), (511) 43 bar szybkiej obsługi [snack-bary] - oferujący
głównie zapiekanki, frytki i hot dogi oraz napoje.
(210)
(731)

492383
(220) 2018 11 05
SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice
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(540) EASYTHERM
(510), (511) 17 kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika
i wyroby z tych materiałów używane do celów izolacyjnych, uszczelniających, wyściełających, wypełniających, filtracyjnych i ciepłochronnych, tworzywa sztuczne w formie
wyciśniętej stosowane w produkcji, materiały wypełniające,
uszczelniające, materiały izolacyjne, rury elastyczne niemetalowe, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła
i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, dźwiękochłonne i dźwiękoizolacyjne okładziny ścian
i stropów.
492385
(220) 2018 11 05
3Q SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Prochowice
(540) 3Q DOMY PRZYSZŁOŚCI
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na projektowaniu wzornictwa przemysłowego, usługi polegające na aranżacji wystroju wnętrz i dekorowania wnętrz,
badania, opinie, ekspertyzy i analizy techniczne w zakresie
budownictwa, pomiary gruntu, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, pomiary geodezyjne, pomiary inwentaryzacyjne budowlane, usługi doradztwo w zakresie ochrony
środowiska, usługi opracowywania projektów technicznych
związanych z ochroną środowiska, usługi w zakresie planowania urbanistycznego.
(210)
(731)

492389
(220) 2018 11 06
MARROW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Toruń

(210)
(731)

(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.12, 07.03.11
(510), (511) 37 usługi budowlane, usługi remontowe, usługi wyburzeniowe, budowa bloków mieszkalnych, budowa
budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budowa budynków przeznaczonych
na zakwaterowanie wakacyjne, budowa części budynków,
budowa domów, budowa domów na zamówienie, budowa
nieruchomości, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości
przemysłowych, budowanie domów, budowanie nieruchomości, budownictwo, nadzór nad robotami budowlanymi,
remont nieruchomości, remontowanie budynków, renowacja budynków, stawianie fundamentów, stawianie ogrodzeń
zabezpieczających, usługi budowlane, usługi budowlane
i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków,
usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków,
usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków,
usługi doradcze dotyczące remontów budynków, usługi
doradcze dotyczące renowacji budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi doradcze
i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze
w zakresie budowania, usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, usługi generalnych wykonawców budowlanych, usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków,
usługi odnawiania budynków, usługi odnawiania mieszkań,
usługi w zakresie remontów budynków, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie budynków prefabrykowanych, wznoszenie obszarów mieszkalnych, wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, zarządzanie
projektami budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie
projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania
budynków, zarządzanie projektem budowy, 42 usługi projektowania budynków, usługi projektowania instalacji sanitarnych i elektrycznych, architektura krajobrazu, projektowanie terenów zielonych, zieleńców i parków, usługi polegające

(531) 26.04.04, 29.01.12, 26.11.06, 26.11.09
(510), (511) 37 budowa biur, budowa bloków mieszkalnych,
budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa
budynków na zamówienie, budowa budynków wielorodzinnych, budowa domów, budowa domów na zamówienie,
budowa fundamentów budynków, budowa kompleksów
biznesowych, budowa nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa pomieszczeń,
budowa prywatnych budynków mieszkalnych, budowa
ścian, budowa ścian działowych we wnętrzach, budowa z zastosowaniem ciężkiego sprzętu, budowanie domów, budowanie nieruchomości, budownictwo, budownictwo komercyjne, budownictwo lądowe, budownictwo mieszkaniowe,
doradztwo inżynieryjne [budownictwo], doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), dostarczanie informacji z zakresu
przemysłu budowlanego, montaż [instalacja] konstrukcji budynków, montaż instalacji na placach budowy, montaż półpięter, montaż rusztowań, murarstwo, nadzór budowlany,
nadzór nad budowaniem konstrukcji, nadzór nad robotami
budowlanymi, nakładanie wylewki posadzkowej, przygotowanie terenu [budownictwo], przygotowywanie terenu pod
budowę, remont nieruchomości, stawianie fundamentów,
tworzenie faktury ścian, tynkowanie, udzielanie informacji
budowlanych za pomocą środków elektronicznych, udzielanie informacji budowlanych, udzielanie informacji związanych ze wznoszeniem, naprawą i konserwacją budynków,
udzielanie informacji związanych z konstrukcją budynków,
usługi budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi
budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane w zakresie
budynków mieszkalnych, usługi doradcze w zakresie budowania, usługi doradztwa budowlanego, usługi doradztwa
w zakresie budowy budynków, usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, usługi instalacji dachów, usługi
nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych,
usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, usługi odnawiania mieszkań, usługi
odnawiania budynków, wylewanie (układanie) fundamentów, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie
obszarów mieszkalnych, wznoszenie rusztowań do celów
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budowlanych i konstrukcyjnych, zarządzanie projektami
budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami
na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków,
zarządzanie projektem budowy, 42 architektura, badania
architektoniczne, badania dotyczące architektury, badania
dotyczące budynków, badania i opracowywanie projektów
technicznych, badania w dziedzinie budownictwa, doradztwo projektowe, doradztwo techniczne, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, doradztwo w dziedzinie
projektowania architektonicznego, sporządzanie planów
domów, sporządzanie rysunków technicznych, świadczenie
usług w zakresie projektowania wnętrz budynków, usługi architektoniczne, usługi architektoniczne i inżynieryjne,
usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków
komercyjnych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków biurowych, usługi architektoniczne w zakresie przygotowywania planów architektonicznych, usługi
doradcze dotyczące architektury, usługi doradcze w zakresie
architektury, usługi doradcze w zakresie projektowania, usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, usługi
doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej,
usługi inżynieryjne, usługi inżynieryjne i w zakresie architektury, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi
opracowywania projektów technicznych, usługi profesjonalne związane z projektami architektonicznymi, usługi projektowania, usługi projektowania architektonicznego, usługi
projektowania dotyczące architektury, usługi projektowe
dotyczące nieruchomości mieszkalnych, usługi projektowe
związane z nieruchomościami, usługi w zakresie architektury
i projektowania wnętrz, usługi w zakresie planowania osiedli
mieszkaniowych, usługi w zakresie planowania architektonicznego, usługi w zakresie projektowania budynków, usługi
w zakresie projektowania domów, usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi.
492390
(220) 2018 11 06
MARROW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Toruń
(540) marrow
(510), (511) 37 budowa biur, budowa bloków mieszkalnych,
budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa
budynków na zamówienie, budowa budynków wielorodzinnych, budowa domów, budowa domów na zamówienie,
budowa fundamentów budynków, budowa kompleksów
biznesowych, budowa nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa pomieszczeń,
budowa prywatnych budynków mieszkalnych, budowa
ścian, budowa ścian działowych we wnętrzach, budowa z zastosowaniem ciężkiego sprzętu, budowanie domów, budowanie nieruchomości, budownictwo, budownictwo komercyjne, budownictwo lądowe, budownictwo mieszkaniowe,
doradztwo inżynieryjne [budownictwo], doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), dostarczanie informacji z zakresu
przemysłu budowlanego, montaż [instalacja] konstrukcji budynków, montaż instalacji na placach budowy, montaż półpięter, montaż rusztowań, murarstwo, nadzór budowlany,
nadzór nad budowaniem konstrukcji, nadzór nad robotami
budowlanymi, nakładanie wylewki posadzkowej, przygotowanie terenu [budownictwo], przygotowywanie terenu pod
budowę, remont nieruchomości, stawianie fundamentów,
tworzenie faktury ścian, tynkowanie, udzielanie informacji
budowlanych za pomocą środków elektronicznych, udzielanie informacji budowlanych, udzielanie informacji związanych ze wznoszeniem, naprawą i konserwacją budynków,
(210)
(731)
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udzielanie informacji związanych z konstrukcją budynków,
usługi budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi
budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane w zakresie
budynków mieszkalnych, usługi doradcze w zakresie budowania, usługi doradztwa budowlanego, usługi doradztwa
w zakresie budowy budynków, usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, usługi instalacji dachów, usługi
nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych,
usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, usługi odnawiania mieszkań, usługi
odnawiania budynków, wylewanie (układanie) fundamentów, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie
obszarów mieszkalnych, wznoszenie rusztowań do celów
budowlanych i konstrukcyjnych, zarządzanie projektami
budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami
na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków,
zarządzanie projektem budowy, 42 architektura, badania
architektoniczne, badania dotyczące architektury, badania
dotyczące budynków, badania i opracowywanie projektów
technicznych, badania w dziedzinie budownictwa, doradztwo projektowe, doradztwo techniczne, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, doradztwo w dziedzinie
projektowania architektonicznego, sporządzanie planów
domów, sporządzanie rysunków technicznych, świadczenie
usług w zakresie projektowania wnętrz budynków, usługi architektoniczne, usługi architektoniczne i inżynieryjne,
usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków
komercyjnych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków biurowych, usługi architektoniczne w zakresie przygotowywania planów architektonicznych, usługi
doradcze dotyczące architektury, usługi doradcze w zakresie
architektury, usługi doradcze w zakresie projektowania, usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, usługi
doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej,
usługi inżynieryjne, usługi inżynieryjne i w zakresie architektury, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi
opracowywania projektów technicznych, usługi profesjonalne związane z projektami architektonicznymi, usługi projektowania, usługi projektowania architektonicznego, usługi
projektowania dotyczące architektury, usługi projektowe
dotyczące nieruchomości mieszkalnych, usługi projektowe
związane z nieruchomościami, usługi w zakresie architektury
i projektowania wnętrz, usługi w zakresie planowania osiedli
mieszkaniowych, usługi w zakresie planowania architektonicznego, usługi w zakresie projektowania budynków, usługi
w zakresie projektowania domów, usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi.
(210) 492393
(220) 2018 11 06
(731) TXM SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów
(540) TXM textilmarket 24

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.04
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, skóry zwierzęce, walizy, torby
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przeno-
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szenia, 21 zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, sprzęty i artykuły do sprzątania i czyszczenia, 24 bielizna
stołowa i pościelowa, bielizna domowa, poszewki na kołdry,
poszewki na poduszki, dekoracyjne poszewki na poduszki
,bielizna kąpielowa, bielizna pościelowa, kołdry, poduszki,
bielizna stołowa niepapierowa, bieżniki stołowe, chusteczki
do nosa, pokrowce materiałowe na deski toaletowe, etykiety
z materiału, firanki, kapy na łóżka, kołderki do przykrywania
nóg, kotary na drzwi [zasłony], materiały tekstylne, pokrowce ochronne na meble, moskitiery, narzuty na łóżka, narzuty
pikowane, obrusy stołowe [niepapierowe], pledy podróżne,
pokrowce na poduszki, pokrycia na materace, pościel, prześcieradła [tkaniny], ręczniki tekstylne, rękawice toaletowe,
serwetki stołowe tekstylne, serwetki tekstylne, zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych,
zasłony z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, 25 nakrycia głowy, odzież, obuwie, oraz części i akcesoria do wymienionych towarów zawarte w tej klasie, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 35 usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi.
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pikowane, obrusy stołowe [niepapierowej, pledy podróżne,
pokrowce na poduszki, pokrycia na materace, pościel, prześcieradła [tkaniny], ręczniki tekstylne, rękawice toaletowe,
serwetki stołowe tekstylne, serwetki tekstylne, zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych,
zasłony z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, 25 nakrycia głowy, odzież, obuwie, oraz części i akcesoria do wymienionych towarów zawarte w tej klasie, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 35 usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi.
492396
(220) 2018 11 06
KALISKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU
SPOŻYWCZEGO INTERJAREK GRUPA INTERJAREK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jedlec
(540) Natural
(210)
(731)

(210) 492394
(220) 2018 11 06
(731) TXM SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów
(540) TXM textilmarket

(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, skóry zwierzęce, walizy, torby
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, 21 zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, sprzęty i artykuły do sprzątania i czyszczenia, 24 bielizna
stołowa i pościelowa, bielizna domowa, poszewki na kołdry,
poszewki na poduszki, dekoracyjne poszewki na poduszki,
bielizna kąpielowa, bielizna pościelowa, kołdry, poduszki,
bielizna stołowa niepapierowa, bieżniki stołowe, chusteczki
do nosa, pokrowce materiałowe na deski toaletowe, etykiety
z materiału, firanki, kapy na łóżka, kołderki do przykrywania
nóg, kotary na drzwi [zasłony], materiały tekstylne, pokrowce ochronne na meble, moskitiery, narzuty na łóżka, narzuty

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.11.02, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów medycznych, żywność dla niemowląt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 29 mięso, drób, ryby,
dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce, warzywa i grzyby, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze
jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, kawa
nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nieujęte w innych klasach,
żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, 35 usługi w zakresie
sprzedaży następujących towarów: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych,
substancje dietetyczne do celów medycznych, żywność dla
niemowląt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, środki odkażające,
środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, mię-
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so, drób, ryby, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane,
mrożone, suszone i gotowane owoce, warzywa i grzyby, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje
i tłuszcze jadalne, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka,
kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby
cukiernicze i słodycze, lody, miód, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nieujęte w innych klasach,
żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne
rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt.
492397
(220) 2018 11 06
GONITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) Gonito
(210)
(731)

(531) 24.15.01, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, badania rynkowe, analiza danych i statystyk dotyczących badań rynkowych, analiza danych statystycznych
z badań rynku, analiza marketingowa nieruchomości, analiza
odbioru reklamy, analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, analiza rynku, analiza rynków zbóż, analiza w zakresie
marketingu, analiza świadomości społecznej w dziedzinie
reklamy, analizowanie reakcji konsumentów, analizy badań
rynkowych, analizy danych badań rynkowych, analizy w zakresie reklamy, badania dotyczące cen, badania działalności
gospodarczej i badania rynkowe, badania i analiza w dziedzinie manipulacji rynkowych, badania i analizy rynkowe, badania konsumenckie, badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji
urody, badania opinii publicznej, badania rynkowe i analiza
badań rynkowych, badania rynkowe prowadzone przez telefon, badania rynkowe w celu kompilacji informacji o czytelnikach publikacji, badania rynkowe w celu kompilacji informacji o widzach telewizyjnych, badania rynku do celów
reklamowych, badania rynku i badania marketingowe, badania w dziedzinie strategii marketingowych, badania w zakresie reklamy, badania w zakresie wizerunku korporacyjnego,
badania w zakresie zysków, doradztwo w zakresie badań
rynku, gromadzenie informacji w zakresie badań rynkowych,
interpretacja danych dotyczących badań rynku, ocena skutków wywieranych przez działania reklamowe na odbiorców,
ocena statystyczna danych marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych, opracowywanie ankiet opinii
publicznej, prognozy rynkowe, prowadzenie badań marketingowych, przeprowadzanie badań rynkowych obejmujących sondaże opinii publicznych, przeprowadzanie badań
rynkowych za pomocą komputerowej bazy danych, przeprowadzanie rozmów dla celów badań rynkowych, przygotowywanie raportów z analiz rynkowych, raporty z analiz
rynkowych, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, rynkowe badania opinii publicznej, skomputeryzowane
badania rynkowe, skomputeryzowane usługi w zakresie badań rynkowych, sondowanie rynku, wywiady dla badań jakościowych rynku, usługi w zakresie wyszukiwania danych
z badań rynku, usługi w zakresie przeprowadzania badań
rynkowych dotyczących nawyków związanych z korzysta-
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niem z internetu, usługi w zakresie przeprowadzania badań
rynkowych dotyczących lojalności klientów, usługi w zakresie analizy rynków dotyczące sprzedaży towarów, usługi
w zakresie analizy rynków dotyczące dostępności towarów,
usługi w zakresie analizy rynków dotyczące dostępności antyków, usługi w zakresie analizy rynku dotyczące sprzedaży
antyków, usługi w zakresie analiz i badań rynku, usługi planowania w celu badań marketingowych, usługi informacyjne
w zakresie rynku konsumentów, usługi oceny rynku, usługi
gromadzenia danych z badań rynku, usługi doradcze dotyczące badań rynku, usługi badań rynku dotyczące mediów
nadawczych, usługi badań rynku dla wydawców, usługi badawcze związane z reklamą, usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, ustalenie słuchalności audycji radiowych
i oglądalności audycji telewizyjnych, udzielanie informacji
rynkowej w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych,
udzielanie informacji dotyczących badań rynkowych, udostępnianie danych statystycznych z badań rynkowych, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością
gospodarczą, gromadzenie informacji dla firm, gromadzenie
informacji handlowej, gromadzenie statystyk w zakresie
działalności gospodarczej, kompilacja katalogów biznesowych do publikacji w internecie, kompilacja list adresowych,
kompilacja list adresowych dla przesyłek reklamowych, kompilacja modeli statystycznych w celu dostarczania informacji
dotyczących dynamiki rynku, kompilacja statystyk związanych z reklamą, konsultacje dotyczące przygotowywania
statystyk biznesowych, nabywanie informacji handlowych,
nabywanie informacji o działalności gospodarczej dotyczących działalności spółki, nabywanie informacji w zakresie
działalności gospodarczej dotyczących statusu firmy, opracowywanie biznesowych danych statystycznych, opracowywanie informatorów handlowych, opracowywanie rejestrów
handlowych, opracowywanie statystyk biznesowych, opracowywanie statystyk biznesowych i informacji handlowych,
opracowywanie statystyk handlowych, skomputeryzowana
kompilacja list zamówień, skomputeryzowane gromadzenie
indeksów klientów, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, tworzenie list potencjalnych klientów, tworzenie rejestrów dotyczących eksporterów,
tworzenie rejestrów dotyczących importerów, zestawienia
statystyczne [dla działalności gospodarczej lub celów handlowych], zestawianie katalogów biznesowych on-line, zdobywanie statystyk dotyczących działalności gospodarczej
[dla osób trzecich], usługi komputerowego przetwarzania
informacji z zakresu działalności gospodarczej, zarządzanie
aktami finansowymi, usługi komputerowego gromadzenia
danych z punktów sprzedaży świadczone na rzecz sprzedawców detalicznych, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, adresowanie kopert, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, archiwizacja
dokumentów lub taśm magnetycznych [usługi biurowe], fakturowanie, fakturowanie w zakresie usług medycznych, fotokopiowanie, inwentaryzacja, inwentaryzacja towaru, komputerowe sporządzanie listy płac, kontrola stanu zapasów
w oparciu o bazy danych, kontrola zapasów magazynowych,
kopiowanie akt [papier], kopiowanie dokumentów na rzecz
osób trzecich, kopiowanie zapisów [papier], kserografia, maszynopisanie, obróbka tekstów, obróbka tekstów i usługi maszynopisania, odczyt liczników gazu do celów wystawiania
rachunków, odczyt mierników elektrycznych do celów wystawiania rachunków, odczytywanie liczników mediów
do celów fakturowania, odczytywanie wodomierzy do celów fakturowania, pomoc w sporządzaniu listy płac, potwierdzanie umówionych spotkań dla osób trzecich, powielanie
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dokumentów, rozliczanie kosztów telefonicznych, rejestracja
zwrotu kluczy, rejestracja i transkrypcja zapisanych wiadomości, realizacja zadań stenograficznych na zamówienie,
przygotowywanie list adresowych, przygotowanie spisów
inwentarza, przygotowanie listy płac, przetwarzanie zapytań
telefonicznych dotyczących reklamowanych towarów
i usług, przetwarzanie dokumentów rejestracji gwarancji
na rzecz osób trzecich, przetwarzanie danych z listy płac [dla
osób trzecich], przepisywanie zapisów stenograficznych,
prowadzenie rejestrów aktywów [dla osób trzecich], prowadzenie rejestrów [dla osób trzecich], prowadzenie rejestru ras
zwierząt, prowadzenie rejestru ras psów, prowadzenie rejestru profesjonalnych nauczycieli zawodowych, prowadzenie
rejestru pracowników [dla osób trzecich], prowadzenie rejestru informacji, prowadzenie rejestru certyfikowanych techników w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, prowadzenie rejestru certyfikowanych profesjonalistów w dziedzinie technik
medycznych, prowadzenie osobistych rejestrów i akt historii
medycznej, prowadzenie dokumentacji i rejestrów dotyczących chorób, na które zapadają pacjenci, proposal of ppo not
ok, keep ohim’s translation, powielanie rysunków, powielanie
dokumentów [usługi fotokopiowania dokumentów], świadczenie usług sekretarskich podczas tworzenia firmy, usługi
lokalizacji zapasów w oparciu o bazy danych, usługi fakturowania dla przedsiębiorstw, usługi elektronicznego zarządzania zapasami, usługi doradcze w zakresie sporządzania listy
płac, usługi biurowe w zakresie organizowania spotkań, usługi biurowe w zakresie obsługi zapytań, usługi biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, usługi biur w zakresie pisania na maszynie, usługi administracyjne w zakresie
zarządzania sprawami na wokandzie, udzielanie pomocy
urzędniczej, transkrypcja wiadomości [prace biurowe], transkrypcja wiadomości, transkrypcja nagranych komunikatów,
stenografia, transkrypcja danych, sporządzanie listy płac [dla
osób trzecich], sporządzanie faktur, sporządzanie dokumentów, sortowanie, obsługa i przyjmowanie przesyłek pocztowych, skomputeryzowane zarządzanie zapasami, skomputeryzowane przygotowanie spisu inwentarza, skomputeryzowana
kontrola spisu inwentarza, skomputeryzowana edycja tekstów, rozpoczynanie rozmów telefonicznych dla osób trzecich, zapis informacji na kartach perforowanych [funkcje biurowe], wystawianie rachunków, wkładanie materiałów
drukowanych do kopert, usługi związane z listami prezentów, usługi zarządzania biurowego [dla osób trzecich], usługi
w zakresie zarządzania inwentarzem części i komponentów
świadczone na rzecz wytwórców i dostawców, usługi w zakresie zarządzania inwentarzem, usługi w zakresie transkrypcji telekonferencji, usługi w zakresie rozliczeń świadczone
w sektorze energetycznym, usługi w zakresie rozliczeń
świadczone w dziedzinie służby zdrowia, usługi w zakresie
rozliczeń medycznych świadczone na rzecz szpitali, usługi
w zakresie rozliczeń medycznych świadczone na rzecz lekarzy, usługi w zakresie przedstawienia weksli, usługi w zakresie
powielania [kopiowania], usługi w zakresie administracji biurowej [dla osób trzecich], usługi umawiania spotkań [prace
biurowe], usługi stenograficzno-sekretarskie, usługi sekretarskie świadczone w biurach firm, usługi sekretarskie świadczone przez hotele, usługi sekretarskie w zakresie działalności gospodarczej, usługi sekretarskie i biurowe, usługi
sekretarskie, usługi reprograficzne, usługi przypominania
o spotkaniach [prace biurowe], usługi prowadzenia ewidencji udziałowców, aukcje samochodowe, organizacja i przeprowadzanie aukcji i aukcji odwrotnych za pośrednictwem
komputera i sieci telekomunikacyjnych, organizacja i przeprowadzanie aukcji i aukcji odwrotnych za pośrednictwem
telefonów komórkowych, organizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, organizacja i przeprowadzanie aukcji
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za pośrednictwem telefonu, organizacja i przeprowadzanie
aukcji za pośrednictwem telewizji, organizowanie aukcji, organizowanie aukcji internetowych, organizowanie i prowadzenie
aukcji, organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem internetu, prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnych, przeprowadzanie interaktywnych aukcji wirtualnych, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej,
sprzedaż aukcyjna nieruchomości, usługi aukcji i aukcji odwrotnych, usługi aukcji on-line dla osób trzecich, usługi aukcyjne dotyczące rolnictwa, usługi aukcyjne on-line, usługi
aukcyjne on-line za pośrednictwem internetu, usługi aukcyjne świadczone za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi handlowe on-line, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa
są za pośrednictwem internetu, usługi w zakresie licytacji
świadczone w internecie, agencje informacji handlowej,
agencje informacji handlowej [udostępnianie informacji dotyczących działalności gospodarczej, na przykład marketingu lub danych demograficznych], aktualizacja informacji dotyczących działalności gospodarczej w komputerowej bazie
danych, analiza cen i kosztów w związku z utylizacją, usuwaniem, transportem i recyklingiem odpadów, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analiza ocen dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, analiza
statystyk dotyczących działalności gospodarczej, analiza
systemów zarządzania działalnością gospodarczą, analiza
trendów biznesowych, analiza trendów marketingowych,
analiza zarządzania w biznesie, analiza zysków biznesowych,
analizy biznesowe rynków, analizy ekonomiczne do celów
działalności gospodarczej, analizy funkcjonowania firm, analizy gospodarcze, analizy kosztów, analizy kosztów i korzyści,
analizy prognoz ekonomicznych do celów działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania dla celów działalności gospodarczej, badania dotyczące działalności gospodarczej dla nowych przedsiębiorstw, badania dotyczące
informacji na temat firm, dostarczanie informacji statystycznych dotyczących biznesu, dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen pokoi hotelowych, dostarczanie
informacji o przedsiębiorstwach handlowych oraz informacji
handlowych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, dostarczanie informacji handlowych związanych
z przedsiębiorstwami, dostarczanie informacji handlowych
za pośrednictwem komputerowej bazy danych, dostarczanie
informacji handlowych z internetowych baz danych, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dostarczanie
informacji handlowych, dostarczanie informacji dotyczących
produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu,
dostarczanie informacji biznesowych i handlowych on-line,
dostarczanie danych dotyczących działalności gospodarczej,
dostarczanie danych biznesowych w formie list mailingowych, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, biznesowe
oceny i wyceny w sprawach handlowych, badania w zakresie
wyszukiwania informacji handlowych, badania w zakresie
wydajności działalności gospodarczej, badania w zakresie
działalności gospodarczej i usługi doradcze, badania w zakresie biznesu, badania statystyczne przedsiębiorstw, badania rynku i analizy biznesowe, badania projektów dotyczących działalności gospodarczej, badania i pozyskiwanie
informacji o działalności gospodarczej, badania i ankiety
w zakresie działalności gospodarczej, badania ekonomiczne
do celów działalności gospodarczej, badania dotyczące informacji biznesowych, przeprowadzanie badań w zakresie
wykonalności działalności gospodarczej, przeprowadzanie
ankiet badawczych on-line z zakresu zarządzania firmą, prowadzenie badań w zakresie wewnętrznej komunikacji firmy,
projektowanie badań opinii publicznej, prognozy i analizy
ekonomiczne, pozyskiwanie i dostarczanie informacji staty-
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stycznych i cenowych dotyczących handlu i działalności gospodarczej, poszukiwania przejęć firm, porównywanie usług
finansowych on-line, porównywanie rozwiązań w działalności gospodarczej (ocena praktyk w organizacji działalności
gospodarczej), pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, pisanie opracowań dotyczących
badań w zakresie działalności gospodarczej, opracowywanie
sprawozdań i badań rynkowych, ocena możliwości w zakresie działalności gospodarczej, notowania cenowe towarów
lub usług, inspekcja kosztów opieki zdrowotnej, informacje
i opinie ekspertów dotyczące firm i przedsiębiorstw, informacja w sprawach działalności gospodarczych, informacja
o działalności gospodarczej i informacja handlowa, informacja o działalności gospodarczej, informacja lub badania w zakresie działalności gospodarczej i marketingu, informacja
handlowa wspomagana komputerowo, ekonomiczne prognozy, dostarczanie skomputeryzowanych informacji w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, dostarczanie
skomputeryzowanych danych statystycznych, dostarczanie
informacji w dziedzinie zarządzania czasem, świadczenie
usług w zakresie katalogów informacji handlowych on-line,
udostępnianie informacji z zakresu działalności gospodarczej, również za pośrednictwem internetu, sieci kablowych
lub innych form przekazu danych, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie informacji na temat działalności gospodarczej, udostępnianie informacji dotyczących przetwarzania danych, udostępnianie informacji dotyczących
produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania,
udostępnianie informacji dotyczących handlu, udostępnianie analiz sprzedaży, udostępnianie informacji biznesowych
dla przedsiębiorstw, strategiczna analiza biznesowa, statystyczne badania rynkowe, sporządzanie raportów handlowych, sporządzanie ankiet biznesowych, specjalistyczne
wyceny i raporty w zakresie spraw dotyczących działalności
gospodarczej, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie ocen możliwości biznesowych, skomputeryzowane
usługi w zakresie informacji dotyczących działalności gospodarczej, skomputeryzowane badania w dziedzinie działalności gospodarczej, rozwijanie i koordynowanie projektów wolontariatu dla organizacji charytatywnych, rozpowszechnianie
informacji handlowych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie danych w zakresie działalności gospodarczej, raporty i badania rynkowe, przygotowywanie i kompilacja raportów i informacji biznesowych
i handlowych, przeprowadzanie wycen przedsiębiorstw,
przeprowadzanie badań w zakresie działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej lub internetu, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub internetu, usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf, usługi informacyjne i doradcze dla
konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów,
usługi informacyjne dotyczące przedsiębiorstw, usługi informacyjne dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacji handlowej w zakresie wina, usługi dotyczące badania
i informacji w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi
agencji informacyjnej w zakresie działalności gospodarczej,
usług outsourcingu w dziedzinie analityki biznesowej, udzielanie statystycznych informacji o działalności gospodarczej
dotyczących zagadnień medycznych, udzielanie informacji
z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, udzielanie
informacji o działalności gospodarczej dotyczących spółek
typu joint venture, udzielanie informacji o działalności gospodarczej dotyczących franchisingu, udzielanie informacji
dotyczących sprzedaży handlowej, udzielanie informacji do-
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tyczących działalności gospodarczej za pośrednictwem terminali komputerowych, udzielanie informacji dotyczących
działalności gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego,
udzielanie informacji biznesowych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, udostępnianie skomputeryzowanych informacji związanych z dokumentacją gospodarczą, udostępnianie skomputeryzowanych danych związanych
z działalnością gospodarczą, udostępnianie katalogów witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania transakcji biznesowych, udostępnianie katalogów informacji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej,
udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych
on-line w internecie, udostępnianie informacji na temat handlu zagranicznego, udostępnianie informacji biznesowych
w dziedzinie mediów społecznościowych, zbieranie i analizy
informacji i danych związanych z zarządzaniem działalnością gospodarczą, wyceny handlowe, wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach
przemysłowych, wyceny dotyczące zarządzania działalnością
gospodarczą w przedsiębiorstwach handlowych, wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach, wyceny dotyczące spraw handlowych, usługi
w zakresie statystycznych informacji biznesowych, usługi
w zakresie statystycznej analizy i sprawozdań do celów biznesowych, usługi w zakresie oceny kosztów, usługi w zakresie informacji rynkowej związane ze statystykami rynkowymi, usługi w zakresie informacji rynkowych dotyczących
poziomu indeksów, usługi w zakresie informacji rynkowej
dotyczące raportów handlowych, usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem internetu, usługi w zakresie informacji handlowych dostarczanych poprzez dostęp
do komputerowych baz danych, usługi w zakresie informacji
handlowej, usługi w zakresie informacji ekonomicznej dla celów działalności gospodarczej, usługi w zakresie analizy danych dotyczących działalności gospodarczej, usługi w zakresie analizy cen, usługi przeglądu prasy, usługi porównywania
rozwiązań w działalności gospodarczej, usługi w zakresie
analiz dotyczących działalności gospodarczej, negocjowanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, nabywanie
towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, nabywanie towarów i usług dla innych firm, nabywanie dostępu do kanałów telewizyjnych, konsultacje w zakresie technik sprzedaży
i programów sprzedaży, informacje na temat metod sprzedaży, informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług
ubezpieczeniowych w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych usług, gromadzenie,
na rzecz innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych
w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania
i kupowania tych usług, gromadzenie proponowanych ofert
w przetargach, elektroniczne przetwarzanie zamówień, dostarczanie informacji za pośrednictwem internetu na temat
sprzedaży samochodów, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, doradztwo w zakresie wyceny
zamówień sprzedaży, administrowanie sprzedażą, administrowanie prenumeratą gazet [dla osób trzecich], administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych baz danych,
doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące reklamy prasowej, doradztwo marketingowe w zakresie mediów
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społecznościowych, doradztwo reklamowe i marketingowe,
doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie analizy nawyków i potrzeb nabywczych
konsumentów świadczone za pomocą danych sensorycznych, jakościowych i ilościowych, doradztwo w zakresie analizy zachowań zakupowych konsumentów, doradztwo w zakresie demografii do celów marketingowych, doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu,
doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie
marketingu biznesowego, doradztwo w zakresie marketingu
produktów chemicznych, doradztwo w zakresie segmentacji
rynku, doradztwo w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa,
doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych,
doradztwo w zakresie wprowadzania do obrotu produktów
chemicznych, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, dostarczanie informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reklamy, konsultacje
w zakresie promocji działalności gospodarczej, konsultacje
związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz
firm, organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, świadczenie doradczych usług marketingowych dla
producentów, wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, usługi reklamowe w zakresie odzieży, usługi reklamowe mające
na celu zwiększanie świadomości społecznej na temat zespołu nerczycowego i ogniskowego segmentalnego szkliwienia kłębuszków [fsgs], usługi konsultingowe w zakresie
marketingu internetowego, usługi konsultacyjne w zakresie
marketingu bezpośredniego, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi konsultacyjne w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące promocji kampanii pozyskiwania
funduszy, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu dla kampanii pozyskiwania funduszy, usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, usługi doradcze w zakresie marketingu afiliacyjnego,
usługi doradcze odnoszące się do akcji promocyjnych, usługi
doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, promocja towarów
i usług poprzez sponsorowanie, porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, pomoc w zakresie marketingu, agencja castingów teatralnych, agencje modelek, agencje
zatrudnienia, analiza pracy w celu określenia umiejętności
pracownika i innych wymagań względem tego pracownika,
biura pośrednictwa pracy, dobór personelu [dla osób trzecich], dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania personelem,
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej świadczone
w celu określenia struktury płacy i stanowisk, doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu
określenia struktury płacy i stanowisk poprzez ocenianie stanowisk, doradztwo w zakresie planowania kariery, doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwo w zakresie
rekrutacji na rzecz prawników, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie rekrutacji sekretarek
do biur prawnych, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo
w zakresie zatrudnienia, doradztwo w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, doradztwo związane z wyborem
kadry kierowniczej, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, dostarczanie informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
dostarczanie informacji na temat zatrudnienia za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, dostarczanie informacji
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o zatrudnieniu, dostarczanie informacji w zakresie rekrutacji
pracowników, dostarczanie informacji w zakresie usług relokacji pracowników, gromadzenie informacji na temat personelu, kierowanie uzdolnionych wolontariuszy do organizacji
non-profit, konsultacja dotycząca rekrutacji w zakresie działalności gospodarczej, konsultacje dotyczące wyboru personelu, konsultacje dotyczące zatrudnienia w dziedzinie usług
finansowych, konsultacje w zakresie organizacji i zarządzania
działalnością gospodarczą w dziedzinie zarządzania personelem, konsultacje w zakresie zatrudnienia, leasing pracowniczy, ocena potrzeb personelu, oferowanie porad z zakresu
rekrutacji absolwentów, ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu, opracowywanie cv dla osób trzecich, organizowanie i prowadzenie targów pracy, planowanie wykorzystania personelu, pomoc w zakresie rekrutacji personelu
i obsadzania stanowisk, pomoc w zarządzaniu personelem,
profesjonalne usługi w zakresie rekrutacji, przenoszenie personelu, przeprowadzanie programów motywacyjnych dla
pracowników, przeprowadzanie testów na potrzeby sprawdzenia kompetencji zawodowych, przeprowadzanie testów
osobowości do celów rekrutacji, przeprowadzanie testów
psychologicznych w celu selekcji personelu, przeprowadzanie testów psychometrycznych w celu doboru personelu,
przeprowadzanie testów w celu określania umiejętności potrzebnych w pracy, przesłuchiwanie wykonawców [rekrutacja personelu], przygotowywanie cv na rzecz innych, rekrutacja dyrektorów dla spółek powierniczych [firm maklerskich],
rekrutacja naziemnego personelu linii lotniczych, rekrutacja
personelu, rekrutacja personelu do pomocy w biurze, rekrutacja personelu informatycznego, rekrutacja personelu linii
lotniczych, rekrutacja personelu na czas nieokreślony, rekrutacja personelu tymczasowego, rekrutacja personelu wykonawczego, rekrutacja personelu wyższego szczebla kierowniczego, rekrutacja pokładowego personelu linii lotniczych,
rekrutacja pracowników wspomagających prace biurowe,
rekrutacja tymczasowego personelu technicznego, rozpowszechnianie informacji na temat rekrutacji absolwentów,
spełnianie funkcji działu kadr dla osób trzecich, testowanie
w celu określenia kompetencji zawodowych, usługi administracyjne w zakresie relokacji personelu, usługi agencji modelek i modeli, usługi agencji modelek i modeli do celów reklamowych, usługi agencji modelek i modeli związane
z promocją sprzedaży, usługi agencji pośrednictwa pracy
dotyczące au pair, usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, usługi agencji pośrednictwa pracy w odniesieniu do branży elektronicznej, usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie zapewniania kadr do obsługi domów
pokazowych, usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie
zatrudniania pracowników biurowych, usługi agencji pracy
na rzecz personelu medycznego, usługi agencji pracy
na rzecz personelu paramedycznego, usługi agencji w zakresie rekrutacji personelu, usługi agencji wyszukiwania talentów [impresariat w działalności artystycznej], usługi biur
pośrednictwa pracy dla ludzi z umiejętnością obsługi komputera, usługi biur pośrednictwa pracy dla niań, usługi biur
pośrednictwa pracy dla pielęgniarzy i pielęgniarek, usługi
biur pośrednictwa pracy dotyczące personelu dwujęzycznego, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie personelu
na stanowiska biurowe, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy tymczasowej, usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie rekrutacji personelu, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu,
usługi doradcze pośrednictwa pracy, usługi doradztwa w zakresie obsadzania stanowisk, usługi dotyczące znalezienia
pracy dla kadry pracowniczej, usługi informacyjne dotyczące
stanowisk pracy i kariery zawodowej, usługi konsultacyjne
i doradcze w zakresie zarządzania personelem, usługi konsul-
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tacyjne w zakresie zatrudnienia dotyczące personelu zajmującego się przetwarzaniem danych, usługi konsultingowe
związane z personelem, usługi modelek i modeli do celów
reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi nawiązywania
kontaktów zawodowych, usługi planowania kariery, usługi
rejestrowania pracowników, usługi rekrutacji personelu
do sprzedaży i marketingu, usługi rezerwacji zatrudnienia dla
artystów scenicznych, usługi w zakresie headhuntingu [łowców talentów], usługi w zakresie obsadzania stanowisk kierowniczych, usługi w zakresie obsadzania stanowisk pracy
dla asystentów osobistych, usługi w zakresie obsadzania stanowisk pracy dla kamerdynerów, usługi w zakresie obsadzania stanowisk pracy dla pomocy domowych, usługi w zakresie pracowników tymczasowych, usługi w zakresie programu
pomocy dla zwalnianych pracowników [zwolnienia monitorowane], usługi w zakresie przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych [w celu rekrutacji personelu], usługi w zakresie rekrutacji i przydzielania stanowisk pracy, usługi w zakresie
relokacji pracowników, usługi w zakresie rezerwacji zatrudnienia dla techników filmowo-telewizyjnych, usługi w zakresie wyszukiwania i zatrudniania kadry kierowniczej, usługi
w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i personelu, usługi
w zakresie zarządzania personelem reklamowym, usługi
w zakresie zarządzania zatrudnieniem dla techników filmowo-telewizyjnych, usługi w zakresie zatrudniania sekretarek,
usługi w zakresie znajdowania zatrudnienia dla niań, usługi
w zakresie znajdowania zatrudnienia dla stażystów, usługi
wyszukiwania i wybierania kadry kierowniczej, usługi związane z personelem, usługi świadczone przez agencje pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania personelu medycznego
i pielęgniarskiego, znajdowanie zatrudnienia dla personelu
zajmującego się projektowaniem, znajdowanie zatrudnienia
dla personelu, znajdowanie posady dla stałego personelu,
zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą, zarządzanie personelem zajmującym się marketingiem, zarządzanie personelem w celach reklamowych, zarządzanie personelem, zapewnienie personelu
sprzedającego, zapewnienie personelu administracyjnego,
zapewnianie tymczasowego biurowego personelu wsparcia,
zapewnianie przedstawicieli handlowych, wybór kadr kierowniczych, wsparcie dla pracowników w sprawach z zakresu
działalności gospodarczej, zapewnianie agentów handlowych na umowę, wynajem fotokopiarek, wynajem maszyn
do pisania, wynajem sprzętu do elektronicznego terminala
kasowego, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie maszyn do pisania i kopiarek, biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradzanie przedsiębiorstwom handlowym
w zakresie prowadzenia ich interesów, doradzanie przedsiębiorstwom przemysłowym w zakresie prowadzenia interesów, doradztwo biznesowe, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo biznesowe w dziedzinie
transportu i dostaw, doradztwo biznesowe w zakresie dostarczania systemów zarządzania jakością, doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury
przedsiębiorstw, doradztwo dotyczące zbywania firm, doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia barów kanapkowych, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej doty-
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czące prowadzenia restauracji, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące zakładania barów kanapkowych,
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
zakładania restauracji, doradztwo w zarządzaniu biznesowym w dziedzinie transportu i dostaw, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami na zasadach
franchisingu, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą w odniesieniu do przedsiębiorstw produkcyjnych, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie technologii informacyjnej, doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym
przez internet, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie
przejęć przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie przejęć (nabycia), doradztwo w zakresie planowania działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji
przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, doradztwo w zakresie organizacji lub zarządzania przedsiębiorstwem handlowym, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, doradztwo w zakresie organizacji
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej związane z niewypłacalnością, doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania
przedstawicielstw handlowych zajmujących się sprzedażą
samochodów, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wytwarzania produktów, porady odnośnie
handlu wymiennego, porady odnośnie biznesowej obsługi
klubów zdrowia, porady i informacje dotyczące zarządzania
przedsiębiorstwami, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne
w związku z planowaniem biznesowym, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zarządzania biznesowego,
pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności gospodarczej, pomoc i porady dotyczące organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc
i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym, pomoc i doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, opracowywanie pomysłów dla ekonomii biznesu, konsultacje w zakresie zarządzania firmą w dziedzinie rozwoju kadry kierowniczej i przywódców, konsultacje w zakresie organizacji
i zarządzania działalnością gospodarczą, w tym zarządzania
personelem, konsultacje w zakresie planowania działalności
gospodarczej, konsultacje w zakresie organizacji działalności
gospodarczej i ekonomiki przedsiębiorstwa, konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej dla osób indywidualnych, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla
firm, konsultacje w zakresie badań biznesowych, konsultacje
w dziedzinie wycen biznesowych, konsultacje specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, konsultacje dotyczące zbyć w zakresie
działalności gospodarczej, konsultacje dotyczące zarządzania korporacyjnego, doradztwo związane z zarządzaniem,
doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, świadczenie usług zarządzania działalnością gospodarczą na początku istnienia dla innych przedsiębiorstw, usługi doradcze
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w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące
przedsiębiorstw przemysłowych, usługi doradcze w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące przedsiębiorstw handlowych, usługi doradcze w zakresie zakładania
przedsiębiorstw franchisingowych, usługi doradcze w zakresie strategii w działalności gospodarczej, usługi doradcze
w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej związane z osiągnięciami firm, usługi doradcze
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wykorzystania wynalazków, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej dotyczące użycia komputerów, usługi doradcze
w zakresie analizy biznesowej, usługi doradcze w zakresie
administrowania przedsiębiorstwem, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie agencji importowo-eksportowych, usługi doradcze dotyczące zarządzania
działalnością gospodarczą w sektorze publicznym, usługi
doradcze dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą
i operacji z zakresu działalności gospodarczej, usługi doradcze dotyczące działalności gospodarczej związane z prowadzeniem franszyz, udzielanie porad w zakresie metod i technik
sprzedaży, profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, porady, pytania
i informacje dotyczące działalności gospodarczej, porady
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące przedstawicielstw handlowych zajmujących się sprzedażą samochodów,
działających na zasadach franchisingu, porady odnośnie zarządzania działalnością gospodarczą w zakresie klubów zdrowia, porady odnośnie zarządzania działalnością gospodarczą
w zakresie klubów fitness, porady odnośnie prowadzenia
firm w ramach franchisingu, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, wsparcie w dziedzinie organizacji
przedsiębiorstwa, wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą i jej organizacji, usługi w zakresie sprawozdań rynkowych, usługi w zakresie konsultacji dotyczącej handlu zagranicznego, usługi konsultacyjne
w zakresie planowania biznesowego oraz ciągłości działania, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zarządzania kampaniami pozyskiwania funduszy, usługi konsultacyjne w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące produkcji, usługi konsultacyjne
i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej, usługi konsultacji biznesowych w branży rolniczej, usługi konsultacji biznesowych dotyczące planowania i wychodzenia z kryzysu,
usługi doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem internetu, usługi doradztwa
w zakresie przygotowywania i przeprowadzania transakcji
handlowych, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące likwidacji przedsiębiorstw, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
franchisingu, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące administrowania technologią informacyjną, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem
i prowadzeniem franczyz, usługi doradcze w zarządzaniu
w zakresie franchisingu, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wyboru komputerów, usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prowadzenie przedsiębiorstw [dla osób trzecich], prowadzenie
księgowości przedsiębiorstwa, pośredniczenie w umowach
dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, pośredniczenie
i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, pośrednictwo w zakresie reklamy, pośrednictwo w kontraktach
na kupno i sprzedaż produktów, pośrednictwo w działalno-
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ści handlowej dla osób trzecich, pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub działaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, pomoc w zarządzaniu
sprawami biznesowymi, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem dla firm handlowych i przemysłowych, pomoc w zarządzaniu przy zakładaniu przedsiębiorstw handlowych, pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z organizowaniem
przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach franchisingu, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi,
pomoc w zarządzaniu na rzecz organizacji przemysłowych, pomoc w zarządzaniu korporacyjnym, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, pomoc w zarządzaniu, pomoc w zakresie zarządzania i działalności przedsiębiorstw handlowych, pomoc w zakresie zarządzania
działalnością handlową, pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tworzenia przedsiębiorstw handlowych,
pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca franchisingu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, pomoc przy prowadzeniu franszyz, pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym
w zakresie reklamy, pomoc dla przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie prowadzenia ich interesów, pomoc dla
przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu ich interesami,
pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, planowanie w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej, planowanie sukcesji w firmach, planowanie spotkań biznesowych, planowanie działalności gospodarczej, planowanie
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów do fuzji i przejęć oraz dla przedsiębiorstw, outsourcing [doradztwo biznesowe], organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych, organizacja
zarządzania działalnością gospodarczą, organizacja usług
w zakresie powitań telefonicznych oraz telefonicznych usług
recepcjonistów na rzecz osób trzecich, organizacja działalności gospodarczej, opracowywanie strategii przedsiębiorstw,
obsługiwanie centrali telefonicznych na rzecz innych, obsługa administracyjna firm na zlecenie, negocjowanie umów
z podmiotami opłacającymi usługi w zakresie opieki zdrowotnej, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów,
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, negocjowanie transakcji handlowych w zakresie działalności artystycznej, negocjowanie kontraktów reklamowych, nadzór
nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, nadzór nad
działalnością gospodarczą na rzecz osób trzecich, nadzór
nad działalnością gospodarczą, nabywanie przedsiębiorstw,
monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich, konsultacje dotyczące optymalizacji wyszukiwarek, impresariat
w działalności artystycznej, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, dostarczanie dokumentacji transportowej osobom trzecim [usługi administracyjne], dostarczanie biznesowych i handlowych informacji
kontaktowych za pośrednictwem internetu, doradztwo
w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji
personelu, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, doradztwo w zakresie przenoszenia
przedsiębiorstwa, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie wprowadzania nowych produktów na rynek, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marke-
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tingowej, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, biznesowa obsługa centrów handlowych dla osób trzecich, badania
dotyczące działalności gospodarczej, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, administrowanie w zakresie oceny
przedsiębiorstw, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, administrowanie przedsiębiorstwem w zakresie metod
statystycznych, administrowanie programami wymiany kulturalnej i edukacyjnej, administrowanie odnoszące się
do metod sprzedaży, administrowanie listami płac na rzecz
osób trzecich, administrowanie i zarządzanie działalnością
gospodarczą, administrowanie działalnością handlową w zakresie programów akcji pracowniczych, administrowanie
działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych,
administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, administrowanie działalnością gospodarczą firm
zagranicznych, administrowanie działalnością gospodarczą,
administrowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej, administrowanie dotyczące marketingu, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, administracja biznesowa w zakresie transportu i dostaw, zarządzanie
zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, wynajem
maszyn biurowych, usługi biurowe, przetwarzanie danych
do celów administracyjnych, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, bezpośrednia reklama
pocztowa, dystrybucja drukowanych materiałów promocyjnych za pośrednictwem poczty, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja
materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim,
dystrybucja materiałów reklamowych drogą pocztową, dystrybucja materiałów reklamowych na ulicy, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, dystrybucja pocztowych przesyłek reklamowych i dodatków reklamowych dołączonych do zwykłych
wydań, dystrybucja produktów do celów reklamowych, dystrybucja prospektów do celów reklamowych, dystrybucja
prospektów i próbek, dystrybucja prospektów i próbek
do celów reklamowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tekstów reklamowych, dystrybucja
ulotek reklamowych, dystrybucja ulotek, broszur, druków
i próbek do celów reklamowych, kolportaż próbek, organizowanie dystrybucji próbek reklamowych, promocja towarów
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne,
promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, przygotowywanie dystrybucji próbek reklamowych w odpowiedzi na zapytania telefoniczne,
przygotowywanie dystrybucji ulotek reklamowych w odpowiedzi na zapytania telefoniczne, reklama korespondencyjna, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek,
broszur i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych przez pocztę, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych w internecie, rozpowszechnianie
materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, rozpowszechnianie reklam, rozpowszechnianie reklam dla osób
trzecich, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej on-line w internecie, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez internet,
rozpowszechnianie reklam poprzez internet, rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, rozprowadzanie próbek dla celów reklamowych,
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usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio
do klientów za pośrednictwem poczty w celu przyciągnięcia
nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy klientów, usługi reklamowe w zakresie reklamy bezpośredniej świadczone
w ramach korespondencji masowej, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, dostarczanie powierzchni reklamowych w globalnej sieci komputerowej, organizowanie
przestrzeni reklamowej w gazetach, udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, udostępnianie i wynajem
przestrzeni reklamowej w internecie, udostępnianie miejsca
na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, udostępnianie powierzchni reklamowej, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków
elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem billboardów reklamowych, wynajem czasu na emisję reklam w kinach, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów
reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej w broszurach, wynajem powierzchni reklamowej w mieniu należącym do kolei, wynajem powierzchni reklamowej w pociągach, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, wynajem
przestrzeni reklamowej w internecie, wynajem przestrzeni
reklamowych w internecie na potrzeby ogłoszeń o pracę,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie billboardów cyfrowych, zapewnianie przestrzeni reklamowej
w czasopismach, gazetach i magazynach, świadczenie usług
w zakresie reklamy komputerowej, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organizacja
pokazów mody w celach promocyjnych, organizacja wystaw
dla biznesu lub handlu, organizacja wystaw kwiatów i roślin
do celów handlowych lub reklamowych, organizacja wystaw
w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub
reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw handlowych, organizowanie i prowadzenie wystaw i pokazów handlowych, organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, organizowanie
i prowadzenie wystaw w celach handlowych, organizowanie
i przeprowadzanie wystaw handlowych, organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, organizowanie
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych,
promocyjnych i reklamowych, organizowanie pokazów
mody w celach handlowych, organizowanie targów handlowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i imprez do celów handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów
w celach handlowych i reklamowych, planowanie i prowadzenie targów handlowych, wystaw i prezentacji w celach
gospodarczych i reklamowych, pokazy mody w celach handlowych, promocja targów do celów handlowych, promowanie i przeprowadzanie targów handlowych, prowadzenie
pokazów handlowych, prowadzenie pokazów w zakresie
działalności gospodarczej, prowadzenie targów w sektorze
motoryzacyjnym, prowadzenie wystaw w celach biznesowych, prowadzenie wystaw w celach reklamowych, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych
on-line, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie
pokazów handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, przygotowywanie pokazów
w celach reklamowych, przygotowywanie wystaw w celach
biznesowych, przygotowywanie wystaw w celach handlowych, usługi w zakresie zarządzania targami, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo, konsultacje
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i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi organizowania targów i wystaw
handlowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi public relations, usługi
w zakresie wystaw i prezentacji produktów, administrowanie programami lojalności konsumenta, administrowanie
programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki
lub zachęty, admnistrowanie programami dla osób często
podróżujących drogą powietrzną, doradztwo organizacyjne
dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, obsługa programów lojalnościowych, organizacja,
prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych
dla klientów i programów motywacyjnych, organizowanie
i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, organizowanie programów lojalnościowych
do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, organizowanie, obsługiwanie i nadzorowanie w zakresie programów motywacyjnych, organizowanie, prowadzenie
i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów,
organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży
i promocyjnych planów motywacyjnych, promowanie
sprzedaży dla osób trzecich świadczone poprzez dystrybucję oraz administrowanie kartami użytkowników uprzywilejowanych, promowanie sprzedaży towarów i usług osób
trzecich poprzez przyznawanie punktów premiowych
za używanie kart kredytowych, promowanie sprzedaży
za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez
administrowanie sprzedażowych i promocyjnych programów motywacyjnych ze znaczkami do wymiany, usługi administracyjne w zakresie kart lojalnościowych, usługi klubów
klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, zarządzanie hotelowymi programami motywacyjnymi osób trzecich,
zarządzanie programami lojalności klientów i programami
motywacyjnymi, zarządzanie programami lojalnościowymi
wykorzystującymi znaczki handlowe, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, zarządzanie programami lojalnościowymi, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz promowania sprzedaży,
zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, zarządzanie programem rabatowym w celu
umożliwienia uczestnikom uzyskania obniżek na towary
i usługi przez korzystanie z rabatowych kart członkowskich,
zarządzanie relacjami z klientami, badania w zakresie public
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, doradztwo w zakresie public relations, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public relations, prowadzenie badań w dziedzinie public relations, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi
lobbingu handlowego, usługi relacji z mediami, dekoracja
wystaw sklepowych, organizacja i prowadzenie prezentacji
produktów, organizacja wystaw do celów reklamowych, pokaz handlowy [dla osób trzecich], pokazy sprzętu fotograficznego [do celów reklamowych], pokazy towarów, pokazy towarów do celów promocyjnych, pokazy towarów i usług
za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz
usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, prezentacje towarów i usług, prezentowanie produktów finansowych w mediach komunikacji dla celów sprzedaży deta-
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licznej, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach reklamowych, usługi dekorowania wystaw w celach reklamowych, usługi prezentowania
produktów na wystawach sklepowych przez modelki lub
modeli, usługi reklamowe za pośrednictwem reklamy na balonach, usługi w zakresie aranżacji wystaw sklepów detalicznych, usługi w zakresie dekoracji okien i aranżacji wystaw,
usługi w zakresie organizowania pokazów towarów handlowych, usługi w zakresie pokazów towarów, zawieranie umów
w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, zawieranie umów reklamowych na rzecz innych, zarządzanie promocyjne na rzecz osobistości sportowych, zarządzanie promocją sławnych osób, zapewnianie modelek i modeli
do reklamy, wyświetlanie reklam dla osób trzecich, zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych i służących
do prezentacji marketingowych, wynajem tablic do celów
reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych, wsparcie
w dziedzinie komercjalizacji produktów, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, wprowadzanie na rynek nowych produktów, usługi związane z publiczną prezentacją
produktów, usługi zarządzania społecznością on-line, usługi
wprowadzania produktów na rynek, usługi współpracy
z blogerami, usługi w zakresie zakupu środków przekazu
[miejsca i czasu w mediach], usługi w zakresie tworzenia
marki (reklama i promocja), usługi w zakresie tworzenia marki, usługi w zakresie tożsamości korporacyjnej, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie promocji
sprzedaży, mianowicie gromadzenie rozmaitych dostawców
usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia innym wygodnego oglądania i zakupu tych usług, usługi w zakresie
promocji, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw
za pośrednictwem internetu i innych mediów, usługi w zakresie pozycjonowania marki, usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie oceny
marki, usługi w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie marketingu gospodarczego, usługi w zakresie marketingu baz danych, usługi reklamy prasowej, usługi reklamy
graficznej, usługi reklamowe związane z rekrutacją personelu, usługi reklamowe związane z przemysłem transportowym, usługi reklamowe związane z przemysłem pojazdów
mechanicznych, usługi reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi reklamowe związane
z produktami farmaceutycznymi i produktami do obrazowania in-vivo, usługi reklamowe związane z preparatami farmaceutycznymi do leczenia cukrzycy, usługi reklamowe związane z pracami publicznymi, usługi reklamowe związane
z książkami, usługi reklamowe związane z imprezami e-sportowymi, usługi reklamowe za pośrednictwem podwójnych
tablic reklamowych noszonych przez człowieka, usługi reklamowe za pośrednictwem internetu, usługi reklamowe,
w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, usługi
reklamowe świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje
reklamowe, usługi reklamowe za pośrednictwem tekstu
na ekranach telewizyjnych, usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, usługi reklamowe w zakresie zwiększania świadomości społecznej na temat korzyści z robienia zakupów w lokalnych sklepach, usługi reklamowe w zakresie
urządzeń do obrazowania in vivo, usługi reklamowe w zakresie turystyki i podróży, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi reklamowe w zakresie promocji usług
maklerskich dotyczących akcji i innych papierów wartościowych, usługi reklamowe w zakresie promocji sprzedaży na-
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pojów, usługi reklamowe w zakresie promocji napojów, usługi reklamowe w zakresie produktów farmaceutycznych,
usługi reklamowe w zakresie produktów do obrazowania
in vivo, usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych
produktów, usługi reklamowe w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, usługi reklamowe w zakresie
branży podróżniczej, usługi reklamowe w zakresie artykułów
perfumeryjnych, usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi reklamowe w zakresie artykułów jubilerskich, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości
społecznej w zakresie spraw środowiskowych, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie opieki społecznej, usługi reklamowe w celu zwiększania
świadomości społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych,
usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii społecznych, usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw
środowiskowych, usługi reklamowe, promocyjne i public relations, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe obejmujące
promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie chorób, usługi reklamowe na rzecz innych, usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu
elektronicznego, usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, poczty, usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, usługi reklamowe i marketingowe on-line, usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, usługi reklamowe
dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży majątku osobistego, usługi
reklamowe dotyczące przemysłu morskiego, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, usługi reklamowe dotyczące
inwestycji finansowych, usługi reklamowe dotyczące hoteli,
usługi reklamowe dotyczące gazet, usługi reklamowe dotyczące baz danych, usługi reklamowe dla kwiaciarzy, usługi
reklamowe dla branży literackiej, usługi reklamowe dla architektów, usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, usługi promocyjno-marketingowe przy
użyciu mediów audiowizualnych, usługi promocyjne świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi promocyjne związane z imprezami w zakresie sportów elektronicznych, usługi
promocyjne dotyczące gry w baseball, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, usługi
promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi planowania w zakresie reklamy,
usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, usługi merchandisingu, usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem
sprzedaży], usługi marketingowe świadczone za pomocą
sieci cyfrowych, usługi marketingowe związane z imprezami
w zakresie sportów elektronicznych, usługi marketingowe
za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi marketingowe w dziedzinie stomatologii, usługi marketingowe
w dziedzinie restauracji, usługi marketingowe w dziedzinie
podróży, usługi marketingowe, usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi handlu elektronicznego, mianowicie
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej
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on-line ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron internetowych, usługi
agencji w zakresie promowania osobistości świata sportu,
usługi aukcyjne, wynajem dystrybutorów automatycznych,
pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych,
porównywarki cen zakwaterowania, organizowanie zakupów zbiorowych, organizowanie zakupu towarów na rzecz
osób trzecich, organizowanie usług wynikających z umów
z osobami trzecimi [handel], organizowanie subskrypcji
w zakresie publikacji on-line dla osób trzecich, organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, organizowanie i prowadzenie imprez związanych ze sprzedażą inwentarza żywego,
organizowanie prenumeraty publikacji dla osób trzecich, organizowanie i prowadzenie imprez związanych ze sprzedażą
bydła, organizowanie i prowadzenie dla osób trzecich imprez związanych ze sprzedażą inwentarza żywego i bydła
zarejestrowanego i przeznaczonego na sprzedaż, organizacja subskrypcji usług telefonicznych, organizacja subskrypcji
usług internetowych, organizacja subskrypcji pakietów medialnych, organizacja subskrypcji pakietów informacyjnych,
organizacja subskrypcji mediów informacyjnych, organizacja
subskrypcji kanału telewizji, organizacja subskrypcji do czasopism w formacie elektronicznym, organizacja i przeprowadzanie pchlich targów, skomputeryzowane zamówienia towarów, rozpowszechnianie wykazów nazwisk i adresów,
skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień
on-line, reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych
dostawców, przygotowywanie prezentacji do celów działalności gospodarczej, produkcja programów typu telezakupy,
procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń
kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera, procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna
za pośrednictwem komputera, procedury administracyjne
związane z roszczeniami gwarancyjnymi, prenumerowanie
gazet, prenumeraty dzienników elektronicznych, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych
i umów handlowych, pośrednictwo w nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych lub komputerowych [Internet],
pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług,
pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych
ze sprzedażą towarów, pozyskiwanie umów na rzecz innych,
odnośnie kupna i sprzedaży towarów, pozyskiwanie umów
na rzecz innych odnośnie świadczenia usług, pozyskiwanie
umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych,
pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pozyskiwanie kontraktów dotyczących dostaw energii, świadczenie usług porównania cen on-line, usługi automatycznego zamawiania
ponownego na rzecz firm, usługi agencji zakupu, usługi
agencji importowych, usługi agencji importowo-eksportowych w dziedzinie energii, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi agencji eksportowych, usługi administracyjne w zakresie ubezpieczenia zdrowia zębów, usługi
administracyjne w zakresie rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych, usługi administracyjne w zakresie programów przekazywania udziałów pracownikom, usługi administracyjne
w zakresie kierowania pacjentów na konsultacje, usługi administracyjne w zakresie kierowania klientów na konsultacje
z prawnikiem, udzielanie porad dla konsumentów o produktach, udzielanie informacji konsumenckich o produktach
w zakresie kosmetyków, udostępnianie porad dotyczących
produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania,
udostępnianie porad dotyczących produktów konsumenckich w zakresie laptopów, udostępnianie porad dotyczących
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konsumenckich produktów kosmetycznych, udostępnianie
informacji o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, udostępnianie informacji o produktach
konsumenckich dotyczących laptopów, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, telemarketing, subskrypcje pakietów mediów informacyjnych, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu
obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi składania zamówień hurtowych, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi prenumeraty gazet,
usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu reklamowego i powierzchni reklamowych, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi
pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi pośrednictwa
biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi porównywania cen energii, usługi odbierania zamówień telefonicznych na rzecz osób
trzecich, usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, usługi izby handlowej w zakresie promocji przedsiębiorstw, usługi izby handlowej w zakresie promocji handlu, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla
konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych,
usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów do makijażu, usługi importowo-eksportowe,
usługi doradcze związane z transakcjami handlowymi, usługi
doradcze odnoszące się do zamawiania materiałów piśmiennych, usługi doradcze dotyczące zakupu towarów w imieniu
firm, usługi doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz
osób trzecich, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie
nabywania towarów dla osób trzecich, załatwianie prenumeraty książek, recenzji, gazet lub komiksów, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie
w zakresie zamówień, zarządzanie w imieniu przedsiębiorstw
przemysłowych i handlowych w zakresie zaopatrywania
w materiały biurowe, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie administracyjne zamówieniami na zakup w ramach usług
świadczonych przez firmy wysyłkowe, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, zaopatrzenie osób trzecich w napoje alkoholowe [zakup towarów dla innych przedsiębiorców], usługi zlecania
na zewnątrz w zakresie organizacji zaopatrzenia towarów
na rzecz innych, usługi zarządzania sprzedażą, usługi w zakresie zamówień on-line, usługi w zakresie zamówień on-line
w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz
z dostawą na miejsce, usługi w zakresie zamówień na rzecz
osób trzecich, usługi w zakresie promocji eksportu, usługi
w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie porównywania zakupów, usługi w zakresie nabywania wyposażenia
biurowego świadczone osobom trzecim, usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie nabywania bonów na rzecz innych, usługi w zakresie kupna, wynajem automatów sprzedających na karty, wynajem automatów
sprzedających na monety, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do napojów, bezobsługowe usługi
sklepu detalicznego w odniesieniu do żywności, sklepowe
usługi detaliczne związane z dywanami, sprzedaż detaliczna
lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar-
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nych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi detaliczne związane z nożami kuchennymi, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, usługi handlu detalicznego
w zakresie akcesoriów mody, usługi handlu detalicznego
w zakresie materiałów budowlanych, usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego
w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi handlu
detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, usługi
handlu detalicznego związane z futrami sztucznymi, usługi
handlu detalicznego związane z komputerami, które można
nosić na sobie, usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, usługi handlu detalicznego związane z preparatami do włosów, usługi handlu
detalicznego związane z produktami ogrodniczymi, usługi
handlu detalicznego związane z wózkami dziecięcymi, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi
handlu detalicznego on-line w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz
do pobrania, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł
sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi handlu detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych, usługi handlu
detalicznego w związku ze smartfonami, usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, usługi handlu
detalicznego związane z pobieralnymi plikami muzycznymi,
usługi handlu detalicznego związane z przyrządami do przygotowywania żywności, usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi, usługi handlu detalicznego
związane ze sprzedażą kodowanych kart przedpłaconych
[dla osób trzecich], usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających czekoladki, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą
subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, usługi
handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających piwo, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, usługi handlu detalicznego związane
ze sprzętem audiowizualnym, usługi handlu detalicznego
związane ze sprzętem ogrodniczym, usługi handlu detalicznego związane ze środkami zapachowymi, usługi handlu
hurtowego dotyczące futer sztucznych, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego,
usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi sklepów detalicznych on-line
obejmujące odzież, usługi sklepów detalicznych on-line
związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi,
usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do fizjoterapii, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
do pomiaru czasu, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami do opalania się, usługi sprzedaży detalicznej
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w związku z tkaninami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami
bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z instrumentami muzycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z drukami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami seksualnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do robót ziemnych, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem do nurkowania, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze smarami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do ochrony słuchu,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z treściami rejestrowanymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami
weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania
w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami
do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi w zakresie sklepów
detalicznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze środkami spożywczymi, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z urządzeniami wodociągowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z kakao, usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, usługi sprzedaży hurtowej
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w związku z grzejnikami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kwiatów, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie futer, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym,
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do robót
ziemnych, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
audiowizualnym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami
piekarniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z sorbetami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami kuchennymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi
dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami naściennymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z owocami morza, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z nożami kuchennymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z kawą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z jogurtami mrożonymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z grami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z deserami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami
do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi
sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze smarami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami konstrukcyjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z przędzą, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami i artykułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pomocami naukowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z podściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z piwem, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z nićmi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z artykułami do szycia, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem do schładzania, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z wyrobami rymarskimi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami do mrożenia, usługi sprzedaży
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hurtowej w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami zapachowymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z pojazdami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami
alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży hurtowej
w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z dziełami sztuki, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z drukami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami
do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z bronią, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do stosowania
z tytoniem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami do produkcji napojów, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z mięsem, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone on-line w zakresie zabawek, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone on-line w zakresie torebek, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży detalicznej świadczone
on-line w zakresie artykułów bagażowych, usługi sprzedaży
detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków
odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej związane z sejfami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z żywymi zwierzętami, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi
sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, usługi
sprzedaży detalicznej dotyczące farb, 42 klasyfikowanie kamieni szlachetnych, klasyfikowanie monet, klasyfikacja drewna, inspekcja towarów w zakresie kontroli jakości, doradztwo
w zakresie zapewniania jakości, doradztwo w dziedzinie kontroli jakości, doradztwo techniczne dotyczące testowania,
doradztwo techniczne w zakresie produkcji wina, certyfikowanie wydajności energetycznej budynków, certyfikacja
usług edukacyjnych, certyfikacja diamentów, certyfikacja
[kontrola jakości], badanie produktów spawanych w celu
określenia właściwości, badanie produktów spawanych
w celu określenia trwałości, badanie produktów spawanych
w celu określenia struktury, badanie jakości produktów, badania środowiska, badania przemysłowe obiektów technicznych, badania kliniczne, audyt jakości, analizy wody, analiza
projektu produktu, analiza opracowywania produktu, analiza
i ocena dotycząca projektowania produktów, analiza i ocena
dotycząca opracowywania produktów, kontrola środków farmaceutycznych, kontrola łowisk, kontrola pojazdów silnikowych [pod kątem zdatności do ruchu drogowego], kontrola
pojazdów mechanicznych przed transportem [pod kątem
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bezpiecznego używania w ruchu drogowym], kontrola palników olejowych, kontrola maszyn i urządzeń przemysłowych, kontrola lądowych pojazdów silnikowych [pod kątem
zdatności do ruchu drogowego], kontrola kosmetyków, kontrola jakości wytworzonych produktów, kontrola jakości
w zakresie systemów komputerowych, kontrola jakości w zakresie oprogramowania komputerowego, kontrola jakości
ukończonych budynków, kontrola jakości towarów i usług,
kontrola jakości surowców, kontrola jakości produktów częściowo wytworzonych, kontrola jakości pojemników szklanych, kontrola jakości nawozów, kontrola jakości materiałów
budowlanych, kontrola jakości dotycząca higieny artykułów
żywnościowych, kontrola jakości dla osób trzecich, kontrola
jakości, kontrola i testowanie jakości, kontrola i badanie
za pomocą alpinizmu przemysłowego, kontrola artykułów
spożywczych, kontrola hodowli żywego inwentarza, przegląd urządzeń, prowadzenie badań klinicznych w zakresie
leczenia akupunkturą, przegląd samochodów, prowadzenie
badań klinicznych w zakresie chorób układu krążenia, projektowanie i testowanie w zakresie opracowywania nowych
produktów, projektowanie i testowanie nowych produktów,
potwierdzanie autentyczności mebli, opracowywanie metod testowych, opracowywanie metod pomiarowych i testujących, opracowywanie i testowanie metod produkcji
chemicznej, ocena wydajności systemów komputerowych
w oparciu o test wzorcowy, ocena wydajności przetwarzania
danych w oparciu o test wzorcowy, ocena ryzyka naukowego, ocena projektu produktu, ocena produktów farmaceutycznych, ocena opracowywania produktu, ocena jakości
produktów, ocena jakości, ocena i badanie nieruchomości
pod kątem obecności materiałów niebezpiecznych, nadzór
i inspekcja techniczna, obrazowanie rentgenowskie, inne niż
do celów medycznych, monitorowanie procesu w celu zapewnienia jakości, monitorowanie jakości wody, kontrola
żywności do celów certyfikacji jej koszerności, kontrola w rolnictwie, testowanie, analizowanie i monitorowanie sygnałów
telekomunikacyjnych, testowanie, analizowanie i monitorowanie sygnałów nawigacyjnych, testowanie, analiza i wycena towarów i usług osób trzecich do celów certyfikacji, testowanie, analiza i ocena usług osób trzecich do celów
certyfikacji, testowanie, analiza i ocena towarów osób trzecich do celów certyfikacji, testowanie emisji spalin w odniesieniu do środowiska naturalnego, testowanie filtrów, testowanie dźwigów pod kątem bezpieczeństwa, testowanie
dźwigów, testowanie bezpieczeństwa urządzeń i instalacji
ciśnieniowych, testowanie bezpieczeństwa produktów konsumenckich, testowanie bezpieczeństwa produktów, testowanie bezpieczeństwa naczyń ciśnieniowych, testowanie
artykułów spożywczych, testowanie architektonicznych elementów żelaznych, stwierdzanie autentyczności znaczków,
stwierdzanie autentyczności obrazów, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, stwierdzanie autentyczności diamentów, sprawdzanie przyrządów wagowych, sprawdzanie przyrządów sygnalizacyjnych, rejestrowanie i testowanie szybów
naftowych, przeprowadzanie testów w zakresie rolnictwa,
przeprowadzanie testów przemysłowych, przeprowadzanie
testów kontroli jakości, testowanie łowisk, testowanie łańcuchów, testowanie przemysłowe, testowanie programów
komputerowych, testowanie produktów w ramach kontroli
jakości, testowanie produktów, testowanie pojazdów, testowanie papieru, testowanie nowych produktów, testowanie
naukowe wspomagane komputerowo, testowanie materiałów w celu wykrywania usterek, testowanie materiałów jądrowych, testowanie materiałów, testowanie kosmetyków,
testowanie maszyn, testowanie komputerów, testowanie
komponentów, testowanie jakości produktów do celów certyfikacji, testowanie i ocena materiałów, testowanie i doradz-
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two w zakresie bezpieczeństwa produktów konsumenckich,
testowanie i analiza materiałów, testowanie hodowli żywego
inwentarza, testowanie funkcjonalności sprzętu i instrumentów, testowanie funkcjonalności maszyn, testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, usługi certyfikacji
wiadomości przekazywanych drogą telekomunikacyjną,
usługi certyfikacji danych przekazywanych za pomocą telekomunikacji, usługi badawczo-rozwojowe, usługi badania
kompatybilności elektromagnetycznej, usługi analizy opon,
usługi analiz i testów związane z urządzeniami inżynierii
elektrycznej, ultradźwiękowe testowanie prętów paliwa jądrowego, udostępnianie obiektów i sprzętu do testowania
broni palnej, udostępnianie obiektów i sprzętu do testowania amunicji, testy toksyczności do celów badawczych, testy
metalurgiczne, testy kontroli jakości, testy jakości, testy inżynieryjne, testowanie środków farmaceutycznych, testowanie
środków chemicznych, testowanie zagrożenia hałasem środowiska, testowanie wibracji w odniesieniu do środowiska
naturalnego, testowanie urządzeń w dziedzinie inżynierii
elektrycznej do celów certyfikacji, testowanie urządzeń
w dziedzinie inżynierii elektrycznej, testowanie systemów
elektronicznego przetwarzania danych, testowanie surowców, testowanie sprzętu informatycznego, testowanie sprzętu podnoszącego pod kątem bezpieczeństwa, testowanie
przemysłowe wspomagane komputerowo, usługi w zakresie
badań i testów w dziedzinie bakteriologii i wirusologii, usługi
w zakresie analizy monet [potwierdzenie autentyczności],
usługi uwierzytelniania (kontrola) wiadomości przekazywanych za pomocą telekomunikacji, usługi uwierzytelniania
(kontrola) danych przekazywanych za pomocą telekomunikacji, usługi testowania zgodności, usługi testowania w zakresie określania stopnia zużycia elementów smarujących,
usługi testowania w celu certyfikacji jakości lub standardów,
usługi testowania użyteczności witryn internetowych, usługi
testowania systemów alarmowych i monitorujących, usługi
testowania sprzętu ogrodniczego w ramach kontroli jakości,
usługi testowania sprzętu leśniczego w ramach kontroli jakości, usługi testowania obciążenia stron internetowych, usługi
testowania maszyn rolniczych w ramach kontroli jakości,
usługi testowania diagnostycznego wspomagane komputerowo, usługi testowania maszyn przemysłowych w ramach
kontroli jakości, usługi sprawdzania rurociągów, usługi projektowania dotyczące narzędzi testowych do przesyłania
danych, usługi poświadczania autentyczności i certyfikacji
diamentów, usługi pomiarów technicznych, usługi laboratoryjne, usługi kontroli jakości wody, usługi inżynieryjne w zakresie diagnostyki układów scalonych, usługi inspekcyjne
w zakresie konstrukcji podwodnych, usługi doradcze w zakresie testowania produktów, usługi doradcze w zakresie testowania materiałów, znajdowanie i usuwanie błędów
w oprogramowaniu komputerowym dla osób trzecich [debugowanie], ważenie towarów na rzecz osób trzecich, ważenie pojazdów, usługi zapewnienia jakości, usługi w zakresie
testów technicznych, usługi w zakresie testów wspomaganych komputerowo, usługi w zakresie testów nieniszczących,
usługi w zakresie testów naukowych, usługi w zakresie testów bezpieczeństwa technologicznego, usługi w zakresie
testowania rozpuszczalników, usługi w zakresie testowania
nasion, usługi w zakresie testowania materiałów, usługi w zakresie testowania gleby, usługi w zakresie przeglądu nowych
i używanych pojazdów dla osób kupujących lub sprzedających swoje pojazdy, usługi w zakresie pomiarów i testów
technicznych, usługi w zakresie inspekcji technicznej, usługi
w zakresie badań środowiskowych w celu wykrywania zanieczyszczeń wody, usługi w zakresie badań i kontroli środowiska naturalnego, usługi w zakresie badania składników przepływającego powietrza, badania dotyczące bezpieczeństwa
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elektrycznego, badania archeologiczne, badania chemiczno-technologiczne, audyt energetyczny, analizy technologiczne związane z zapotrzebowaniem na energię i prąd
osób trzecich, analizy naukowe wspomagane komputerowo,
analizy i badania dla prac dotyczących ropy naftowej, analizy
pisma ręcznego [grafologia], analiza zachowania konstrukcji
budynków, analizowanie działania mieszanin chemicznych
na zwierzętach, analiza wycieków ropy naftowej, analiza sygnałów telekomunikacyjnych, analiza powietrza w środowisku budowlanym, analiza laboratoryjna w dziedzinie kosmetyków, analiza laboratoryjna w dziedzinie chemii, analiza
laboratoryjna w dziedzinie bakteriologii, analiza jakości wody
w strumieniach, analiza drgań podczas kruszenia, aktualizacja map morskich, badania łowisk, badania techniczne w zakresie aeronautyki, badania techniczne w dziedzinie kompensacji emisji dwutlenku węgla, badania techniczne,
badania przemysłowe wspomagane komputerowo, badania
naukowe związane z produktami do pielęgnacji włosów, badania naukowe wspomagane komputerowo, badania naukowe prowadzone przy użyciu baz danych, badania naukowe i technologiczne związane z mapowaniem patentów,
badania naukowe i przemysłowe, badania naukowe dotyczące kosmetyków, badania nad procesami przemysłowymi,
badania naukowe, badania nad oprzyrządowaniem, badania
materiałowe, badania laboratoryjne w dziedzinie kosmetyki,
badania laboratoryjne w dziedzinie ekspresji genu, badania
laboratoryjne, badania i rozwój w dziedzinie biotechnologii,
badania i opracowywanie projektów technicznych, badania
i analizy naukowe, badania genetyczne, badania dotyczące
maszyn przemysłowych, badania dotyczące maszyn budowlanych, badania dotyczące hodowli żywego inwentarza,
badania związane z demografią, badania z zakresu analizowania odpadów, badania w zakresie nowych produktów,
badania w zakresie metali, badania w zakresie maszyn produkcyjnych, badania w zakresie konstrukcji budynków lub
urbanistyki, badania w dziedzinie żywności, badania w zakresie bezpieczeństwa, badania w dziedzinie technologii
przetwarzania półprzewodników, badania w dziedzinie
technologii pomiarowych, badania w dziedzinie technologii
komunikacyjnej, badania w dziedzinie spawania, badania
w dziedzinie pielęgnacji włosów, badania w dziedzinie mediów społecznościowych, badania w dziedzinie mechaniki
dotyczące sportów motorowych, badania w dziedzinie mechaniki, badania w dziedzinie kosmetyki na rzecz osób trzecich, badania w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie
insektycydów, badania w dziedzinie energii, badania w dziedzinie budowy silnika, badania technologiczne związane
z przemysłem budowlanym, badania technologiczne, badania
techniczne z zakresu systemów automatycznej numeracji, badania techniczne z zakresu automatycznych systemów identyfikacyjnych, dostarczanie informacji i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej on-line z możliwością
wyszukiwania, doradztwo związane z usługami technologicznymi w dziedzinie zaopatrzenia w prąd i energię, doradztwo związane z technologią membranową, doradztwo
w zakresie technologii filtracji, doradztwo w zakresie
oszczędności energii, doradztwo w zakresie badań przemysłowych, doradztwo w zakresie badań naukowych, doradztwo w zakresie analiz sądowych dotyczące wypadków
na morzu, doradztwo w zakresie analiz sądowych dotyczące
oceny zniszczeń, doradztwo w zakresie analiz sądowych dotyczące eksplozji, doradztwo w dziedzinie automatyzacji
biura i miejsca pracy, doradztwo technologiczne w zakresie
produkcji i używania energii, doradztwo techniczne związane z technologią cięcia dróg, doradztwo techniczne związane z programowaniem komputerów, doradztwo techniczne
w zakresie zapobiegania pożarom, doradztwo techniczne
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w zakresie usług badawczych dotyczących artykułów spożywczych i suplementów diety, doradztwo techniczne w zakresie szkód spowodowanych skażeniem, doradztwo techniczne w zakresie przemysłu lekkiego, doradztwo techniczne
w zakresie produkcji półprzewodników, doradztwo techniczne w zakresie badań technicznych dotyczących pokarmów i napojów, doradztwo techniczne w projektowaniu
maszynerii do wytwarzania obwodów elektronicznych, doradztwo techniczne w dziedzinie wykrywania zanieczyszczeń, doradztwo techniczne w dziedzinie telekomunikacji,
doradztwo techniczne dotyczące wykorzystania materiałów
do przygotowywania obwodów elektronicznych, doradztwo techniczne dotyczące bezpieczeństwa, monitorowanie
sygnałów telekomunikacyjnych, monitorowanie stanu środków nawilżających, monitorowanie stanu smarów, monitorowanie stanu olejów, monitorowanie stanu maszyn, monitorowanie stanu cieczy, monitorowanie obiektów komercyjnych
i przemysłowych do wykrywania lotnych i nielotnych związków organicznych, monitorowanie kontroli jakości procedur
sejsmicznych, monitorowanie konstrukcji budowlanych, monitorowanie dźwiękowych znaków ostrzegawczych, monitorowanie działań mających wpływ na środowisko w obrębie
konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, monitorowanie działań mających wpływ na środowisko w obrębie budynków,
mierzenie zmiennych związanych z kierunkowym manipulowaniem otworami wiertniczymi, laboratoryjne usługi analityczne, laboratoria optyczne, konsultacje techniczne z zakresu rozwoju produktu, konsultacje techniczne w dziedzinie
techniki lotniczej i astronautycznej, konsultacje na temat higieny żywności, kompilacja informacji naukowych, kalibrowanie instrumentów, kalibrowanie [pomiary], inżynieria chemiczna, interpretacja i analiza obrazów uzyskanych metodą
rezonansu magnetycznego na potrzeby przemysłu petrochemicznego, eksploracja archeologiczna, ekspertyzy w zakresie technologii, opracowywanie projektów budowlanych,
opracowywanie produktów przemysłowych, opracowywanie produktów konsumenckich, opracowywanie procesów
przemysłowych, opracowywanie powłok na niemetale,
opracowywanie powłok na metale, opracowywanie pojazdów, opracowywanie podręczników technicznych, opracowywanie nowych technologii dla osób trzecich, opracowywanie nowych produktów, opracowywanie maszyn
przemysłowych, opracowywanie elementów do silników
spalinowych wewnętrznego spalania, opracowanie projektów technicznych w zakresie równoważenia emisji dwutlenku węgla [offset co2], opracowywanie badań technicznych,
opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, opracowania technologiczne w zakresie obrabiarek,
ocena jakości wełny, ocena jakości drewna na pniu, monitorowanie zanieczyszczonych terenów w celu wykrycia gazu,
monitorowanie zanieczyszczonych terenów, monitorowanie
wydarzeń mających wpływ na środowisko w obrębie struktur inżynierii wodno-lądowej, monitorowanie wydarzeń mających wpływ na środowisko w obrębie budynków, prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, prace badawcze w zakresie opracowywania nowych produktów, prace badawcze w dziedzinie nauki i przemysłu, zwłaszcza w zakresie elektryczności, prace badawcze nad produktami,
porady techniczne związane z działaniami mającymi na celu
oszczędzanie energii, porady techniczne dotyczące produkcji opon, pomiary, badania i eksploracja, pomiary środowiska
w obrębie budynków, pomiary prognozowe ustalonych emisji gazów spalinowych, pomiary parametrów środowiska wewnątrz struktur inżynierii wodno-lądowej, pomiary i analizy
emisji gazów cieplarnianych, pomiary drgań podczas kruszenia, pomiar zmiennych związanych z wierceniem odwiertów,
planowanie techniczne i zarządzanie projektami techniczny-
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mi w zakresie opracowywania sprzętu oświetleniowego, planowanie techniczne i doradztwo w dziedzinie lekkiego przemysłu maszynowego, planowanie projektów technicznych,
pisanie techniczne, opracowywanie zespołów zasilających,
opracowywanie urządzeń do testowania przewodów elektrycznych, opracowywanie technik obróbki skrawaniem,
opracowywanie systemów do zarządzania energią i prądem,
opracowywanie statków powietrznych, opracowywanie
sond pomiarowych do zastosowań biotechnologicznych,
opracowywanie silników, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie i planowanie techniczne systemów
kanalizacyjnych, projektowanie i planowanie techniczne
sprzętu telekomunikacyjnego, projektowanie i planowanie
techniczne sieci telekomunikacyjnych, projektowanie i planowanie techniczne rurociągów w dziedzinie gazu, wody
i wody ściekowej, projektowanie i planowanie techniczne
oczyszczalni wody, projektowanie i planowanie techniczne
instalacji do ogrzewania, projektowanie i planowanie techniczne elektrowni, projektowanie i opracowywanie technologii medycznej, projektowanie i opracowywanie systemów
do wytwarzania energii regeneracyjnej, projektowanie
i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji energii, projektowanie i opracowywanie produktów
przemysłowych, projektowanie i opracowywanie produktów konsumenckich, projektowanie i opracowywanie produktów inżynieryjnych, projektowanie budowlane, programowanie elektronicznych systemów kontroli, profesjonalne
usługi doradcze dotyczące technologii żywności, profesjonalne doradztwo związane z zachowaniem energii, profesjonalne doradztwo w zakresie wydajności energetycznej
w budynkach, profesjonalne doradztwo w zakresie technologii morskiej, profesjonalne doradztwo w zakresie ergonomii, profesjonalne doradztwo w zakresie dynamiki płynów,
profesjonalne doradztwo dotyczące technologii, prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych produktów dla osób
trzecich w dziedzinie tworzyw sztucznych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
świadczenie usług pobierania próbek i analitycznych w celu
sprawdzenia skażenia, świadczenie usług badawczych, sporządzanie raportów technologicznych, sporządzanie raportów dotyczących przekazania do eksploatacji urządzeń jądrowych, sporządzanie raportów naukowych, sporządzanie
raportów dotyczących badań technicznych, sporządzanie
raportów dotyczących badań naukowych, sporządzanie
projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych,
sporządzanie planów budowlanych obiektów rekreacyjnych,
sporządzanie pism technicznych dla osób trzecich, specjalistyczne usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie chemii
rolniczej, rejestrowanie danych dotyczących zużycia energii
w budynkach, przygotowywanie rysunków technicznych,
przygotowywanie raportów dotyczących badań technologicznych, przygotowywanie map cyfrowych, przygotowywanie badań dotyczących analizy projektu, przeprowadzanie technicznych studiów wykonalności, przeprowadzanie
doświadczeń przemysłowych, przemysłowe analizy i usługi
badawcze, prowadzenie badań i opracowywanie projektów
technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych
źródeł energii, projektowanie produktów inżynieryjnych,
projektowanie naukowe i technologiczne, projektowanie
na zamówienie i inżynieria w zakresie systemów telefonicznych, systemów telewizji kablowej i światłowodów, świadczenie usług pobierania próbek i analitycznych w celu oceny
poziomów zanieczyszczenia, usługi analizy krwi do celów
badań naukowych, usługi analizy biochemicznej przepływu
powietrza, usługi analiz przemysłowych wspomaganych
komputerowo, usługi analiz i badań przemysłowych związa-
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ne z oponami samochodowymi, usługi analiz i badań przemysłowych w dziedzinie chemii, usługi analityczne związane
z rozwojem pól naftowych, usługi analityczne wykorzystujące radar, usługi analityczne i badawcze dla prac dotyczących
ropy naftowej, usługi akustycznego pomiaru przepływu powietrza, udzielanie porad technicznych związanych ze środkami oszczędności energii, udzielanie informacji, doradztwo
i konsultacje w zakresie równoważenia emisji dwutlenku węgla, udzielanie informacji związanych z badaniami technologicznymi, udzielanie informacji on-line na temat usług analiz
i badań przemysłowych, udzielanie informacji na temat
usług analiz i badań przemysłowych, udzielanie informacji
dotyczących badań naukowych, udostępnianie informacji
w zakresie technologii naukowej, udostępnianie informacji
technicznych na temat produkcji papieru, udostępnianie informacji on-line w zakresie badań technologicznych z komputerowej bazy danych lub internetu, udostępnianie informacji naukowych, udostępnianie danych technologicznych
na temat innowacji mających na uwadze ochronę środowiska, tworzenie programów kontrolnych do automatycznego
pomiaru, montażu, dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, tworzenie map gps, testowanie sygnałów telekomunikacyjnych, teledetekcja lotnicza związana z badaniami naukowymi, zintegrowane badania naukowe w zakresie
szkodników występujących w cieplarniach i plonach, zdalny
monitoring powietrzny związany z badaniami naukowymi,
zapewnianie doradztwa technicznego dla przemysłu rafineryjnego, zapewnianie doradztwa technicznego dla przemysłu petrochemicznego, zapewnianie doradztwa technicznego dla morskiego przemysłu transportowego, wypożyczanie
urządzeń rejestrujących czas, wypożyczanie urządzeń pomiarowych, wypożyczanie sprzętu do mierzenia czasu, wypożyczanie aparatury i instrumentów laboratoryjnych, wypożyczanie kalkulatorów, wynajem urządzeń naukowych,
wykrywanie radonu, usługi z zakresu technologii bezpieczeństwa dotyczące pojazdów lądowych, usługi w zakresie udzielania informacji technologicznych, usługi w zakresie testów
laboratoryjnych, usługi w zakresie rozwoju przemysłowego,
usługi w zakresie planowania technologicznego, usługi w zakresie opracowywania metod testowania, usługi w zakresie
odkrywania leków, usługi w zakresie oceniania skuteczności
rolniczych środków chemicznych, usługi w zakresie oceniania
skuteczności przemysłowych środków chemicznych, usługi
w zakresie monitorowania procesów przemysłowych, usługi
w zakresie komputerowej analizy żywności, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, usługi w zakresie ekspertyz
technologicznych, usługi w zakresie badań przemysłowych,
usługi w zakresie badań matematycznych, usługi w zakresie
badań i opracowywania w obszarze inżynierii, usługi w zakresie analizy przemysłowej, usługi w zakresie analizy krwi,
usługi w zakresie analizy danych technicznych, usługi testów
dna w celu ustalenia ojcostwa (usługi laboratoryjne), usługi
technologiczne w zakresie separacji komórek, usługi technologiczne w zakresie reometrii, usługi technologiczne w zakresie reologii, usługi technologiczne w zakresie produkcji,
usługi technologiczne i projektowanie w tym zakresie, usługi
technologiczne i dotyczące ich badania, usługi projektowania map, usługi pomiaru przepływu powietrza, usługi pomiarowe, usługi planowania kryzysowego na wypadek wycieku
ropy, usługi oceny pomiarów, usługi ocen pirotechnicznych,
usługi obrazowania ultradźwiękowego do celów niemedycznych, usługi naukowo-technologiczne, usługi naukowe
i projektowanie w tym zakresie, usługi naukowe i badania
w tym zakresie, usługi liczenia cząstek w przepływającym
powietrzu, usługi laboratoryjne w zakresie testowania analitycznego, usługi laboratoryjne w zakresie badań optycznych,
usługi laboratoryjne w zakresie analiz gleby, usługi laborato-
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ryjne dla badań rolniczych, usługi laboratoriów weterynaryjnych, usługi kreślarskie w postaci rysunku technicznego,
usługi kreślarskie, usługi konsultacyjne w zakresie technologii
kontroli, usługi konsultacyjne dotyczące badań technologicznych, usługi kartograficzne, usługi kalibracji w zakresie
urządzeń elektronicznych, usługi kalibracji w zakresie urządzeń analitycznych, usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa nawozów stosowanych w rolnictwie, usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa nawozów stosowanych
w ogrodnictwie, usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa nawozów stosowanych w leśnictwie, usługi informacyjne
dotyczące bezpieczeństwa nawozów naturalnych stosowanych w ogrodnictwie, usługi gromadzenia danych związanych
z jakością powietrza, usługi fotogrametrii, usługi enologiczne,
usługi doradztwa w dziedzinie rozwoju technologicznego,
usługi doradztwa technologicznego w dziedzinie generowania energii alternatywnych, usługi doradztwa technicznego z zakresu elektrokardiogramów, usługi doradztwa technicznego związane z programowaniem komputerowym,
usługi doradcze związane z wydajnością energetyczną, usługi doradcze w zakresie nauki, usługi doradcze w zakresie
geotechniki, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii,
usługi doradcze dotyczące zużycia energii, usługi doradcze
dotyczące przyrządów naukowych, usługi doradcze dotyczące badań technologicznych, usługi doradcze dotyczące
badań naukowych, usługi badań w zakresie separacji komórek, usługi badań kontraktowych w zakresie nauk molekularnych, usługi badawczo-rozwojowe związane z oponami samochodowymi, usługi badawczo-rozwojowe związane
z nawozami, usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie przeciwciał, usługi badawcze związane z budownictwem, usługi
badawcze w rolnictwie, usługi badawcze, usługi badania
opon, usługi analizy technologicznej, usługi w zakresie miernictwa i eksploracji, usługi inżynieryjne, usługi w dziedzinie
nauk przyrodniczych, usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, usługi architektoniczne i planowania
urbanistycznego, analizy wykonalności projektu, badania
diagnostyczne smarów przemysłowych, badania dotyczące
projektowania, badania w zakresie projektowania komputerów, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, doradztwo w projektowaniu stron internetowych, doradztwo
w zakresie dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie doboru
pokrowców na meble [projektowanie wnętrz], doradztwo
w zakresie doboru zasłon [projektowanie wnętrz], doradztwo
w zakresie opracowywania produktów, doradztwo w zakresie
projektowania konstrukcyjnego, doradztwo w zakresie projektowania opakowań, doradztwo w zakresie projektowania
sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, doradztwo w zakresie projektów
technologicznych, doradztwo związane z wyborem tkanin
dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], dostarczanie informacji na temat usług w zakresie projektowania mody, dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, oceny techniczne
związane z projektowaniem, opracowywanie i projektowanie cyfrowych nośników dźwięku i obrazu, opracowywanie
produktów, opracowywanie produktów dla osób trzecich,
opracowywanie produktów w zakresie konstrukcji pojazdów
i konstrukcji karoserii, opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron głównych, projektowanie analiz wykonalności
w zakresie projektów, projektowanie akcesoriów mody, profesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, profesjonalne doradztwo w zakresie projektowania
kuchni na wymiar, profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, prace badawczo-rozwojowe w zakresie
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produktów, planowanie przestrzenne [projektowanie]
wnętrz, planowanie projektu, planowanie i projektowanie
pomieszczeń do sprzedaży detalicznej, planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, planowanie i projektowanie
obiektów sportowych, planowanie i projektowanie kuchni,
planowanie [projektowanie] łazienek, planowanie [projektowanie] sklepów, planowanie [projektowanie] silników spalinowych wewnętrznego spalania do pojazdów lądowych,
planowanie [projektowanie] restauracji, planowanie [projektowanie] pubów, planowanie [projektowanie] kuchni, planowanie [projektowanie] dobudówek, planowanie [projektowanie] budynków, planowanie [projektowanie] biurowców
wielopiętrowych, planowanie [projektowanie] barów, opracowywanie urządzeń diagnostycznych, opracowywanie sprzętu dla operatorów audio i wideo, opracowywanie protez,
projektowanie ekspertyz pól naftowych, projektowanie
elektronicznych formatów płyt cd do komputerowych baz
danych, projektowanie działań zaradczych w celu usunięcia
wad w konstrukcjach, projektowanie dywanów, projektowanie domów, projektowanie dodatków odzieżowych, projektowanie dekoracji wnętrz dla sklepów, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie dekoracji scenicznych dla
przedsięwzięć teatralnych, projektowanie części do pojazdów mechanicznych, projektowanie części do pojazdów lądowych, projektowanie czystych pokojów [pomieszczeń
o zaostrzonych wymaganiach co do czystości i sterylności
powietrza], projektowanie centrów handlowych, projektowanie budynków przemysłowych, projektowanie budynków
opieki zdrowotnej, projektowanie budynków o kontrolowanym środowisku, projektowanie budynków, projektowanie
broszur, projektowanie audiowizualnych prac twórczych,
projektowanie architektoniczne w zakresie planowania miasta, projektowanie animowanych postaci na kartki pocztowe, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, projektowanie animacji na rzecz innych, projektowanie animacji
i efektów specjalnych dla osób trzecich, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron www w internecie,
projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron
www, projektowanie i opracowywanie stron internetowych,
projektowanie i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych,
projektowanie i opracowywanie sieci, projektowanie i opracowywanie protez, projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, projektowanie i opracowywanie nowych technologii na rzecz osób trzecich, projektowanie
i opracowywanie nowych produktów, projektowanie i opracowywanie metod do testów i analiz, projektowanie i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycznej, projektowanie i opracowywanie baz danych, projektowanie
i opracowywanie endoprotez, projektowanie i opracowywanie aparatury diagnostycznej, projektowanie hoteli, projektowanie grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości
firm, projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w internecie, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie graficzne ilustracji, projektowanie graficzne, projektowanie gier planszowych, projektowanie gier,
projektowanie form, projektowanie elementów optycznych,
projektowanie łodzi, projektowanie łazienek, projektowanie
lokali biurowych do branży handlu oponami, projektowanie
logo w celu tworzenia tożsamości firm, projektowanie logo
na koszulki z krótkim rękawem, projektowanie kukiełek, projektowanie kroju czcionek, projektowanie kontenerów transportowych, projektowanie konstrukcji ozdobnych, projektowanie komputerowych stron internetowych, projektowanie
konstrukcji kratownic przestrzennych, projektowanie komputerowych konfiguracji klastrowych, projektowanie komputerowych baz danych, projektowanie komponentów mechanicznych i mikromechanicznych, projektowanie kapeluszy,
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projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie induktorów elektromagnetycznych na zamówienie,
projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla osób
trzecich, projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie witryn internetowych dla osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób
trzecich, projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego,
projektowanie opakowań, projektowanie ogrzewania, projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy, projektowanie
odzieży ochronnej, projektowanie obiektów sportowych,
projektowanie nowych produktów, projektowanie nazw firmowych, projektowanie narzędzi, projektowanie nakryć głowy, projektowanie na rzecz osób trzecich w dziedzinie
odzieży, projektowanie monumentalnych budowli murowanych, projektowanie mody, projektowanie modeli matematycznych, projektowanie modeli, projektowanie mikroczipów komputerowych, projektowanie mikroczipów dla osób
trzecich, projektowanie metod produkcji, projektowanie mebli biurowych, projektowanie materiałów piśmiennych, projektowanie materiałów drukowanych, projektowanie maszyn
specjalistycznych wykorzystywanych do produkcji sprzętu
oświetleniowego, projektowanie maszyn specjalistycznych,
projektowanie maszyn przemysłowych, projektowanie płytek wykładzinowych, projektowanie płytek obwodów elektrycznych, projektowanie przestrzeni biurowych, projektowanie protez, projektowanie produktów przemysłowych,
projektowanie produktów konsumenckich, projektowanie
produktu [wzornictwo], projektowanie prac inżynieryjnych
w zakresie zapobiegania powodziom, projektowanie porcelany, projektowanie pomiarów geologicznych, projektowanie pomiarów geodezyjnych, projektowanie pojazdów szynowych, projektowanie pojazdów oraz części i elementów
pojazdów, projektowanie pojazdów morskich, projektowanie pojazdów mechanicznych, projektowanie pojazdów lądowych, projektowanie platform do przewozu pojazdów,
projektowanie placówek w zakresie opieki przedszkolnej nad
dziećmi, projektowanie oświetlenia teatralnego, projektowanie oświetlenia krajobrazowego, projektowanie ozdobnego
opracowania graficznego, projektowanie optycznych i mikrooptycznych komponentów, projektowanie oprzyrządowania
do produkcji części do pojazdów lądowych, projektowanie
opakowań na rzecz osób trzecich, projektowanie opakowań
i materiałów do pakowania, projektowanie sprzętu komputerowego dla przemysłu wytwórczego, projektowanie sprzętu
komputerowego, projektowanie sprzętu do transportu towarów, projektowanie sprzętu do transportu odpadów, projektowanie sprzętu do przetwarzania sygnałów cyfrowych,
projektowanie sprzętu do przetwarzania i dystrybucji treści
multimedialnych, projektowanie sprzętu do magazynowania i przywoływania danych multimedialnych, projektowanie sprzętu do konwertowania danych i treści multimedialnych z i na inne protokoły, projektowanie sprzętu
do automatyzacji biura, projektowanie sprzętu dla operatorów audio i wideo, projektowanie specyfikacji komputerowych, projektowanie sklepów, projektowanie sieci komputerowych na rzecz osób trzecich, projektowanie sieci dróg,
projektowanie samochodów wyścigowych, projektowanie
samochodów, projektowanie rzeźb lodowych, projektowanie rzeźb, projektowanie rurociągów, projektowanie rozmieszczenia mebli biurowych, projektowanie rozmieszczenia biur, projektowanie robót inżynieryjnych do zapobiegania
zalewaniu terenów wodą powodziową, projektowanie robót
inżynieryjnych do zapobiegania zalewaniu budynków wodą
powodziową, projektowanie restauracji, projektowanie ramowych konstrukcji przestrzennych, projektowanie telefo-
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nów komórkowych, projektowanie telefonów, projektowanie technik malowania, projektowanie techniczne
i doradztwo, projektowanie sztuki komercyjnej, projektowanie systemów składowania, projektowanie szkła i produktów
szklanych, projektowanie systemów pomiarowych, projektowanie systemów oświetleniowych, projektowanie systemów
pomieszczeń dla zwierząt laboratoryjnych, projektowanie
systemów komunikacyjnych, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, projektowanie systemów informatycznych dotyczących
zarządzania, projektowanie systemów informatycznych
związanych z finansami, projektowanie systemów elektrycznych, projektowanie systemów elektronicznych, projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, projektowanie stron głównych i witryn internetowych, projektowanie
stron domowych i stron internetowych, projektowanie stron
głównych, projektowanie stoisk wystawowych, projektowanie statków powietrznych, projektowanie statków pełnomorskich, projektowanie sprzętu przeznaczonego do kompresji i dekompresji treści multimedialnych, przygotowywanie
sprawozdań w zakresie grafiki, przygotowywanie sprawozdań w odniesieniu do wzornictwa użytkowego, przygotowywanie parametrów projektowych dla obrazów wizualnych, projekty architektoniczne w zakresie dekoracji ścian
zewnętrznych, projektowanie żaluzji, projektowanie zewnętrznej części budynków, projektowanie zegarków, projektowanie zasłon, projektowanie zabawek, projektowanie
wzorów, projektowanie wyświetlaczy trójwymiarowych, projektowanie wystroju wnętrz sklepów, projektowanie wykładzin podłogowych, projektowanie wspomagane komputerowo dla procesów produkcyjnych, projektowanie wnętrz
komercyjnych, projektowanie wnętrz budynków, projektowanie wizualne, projektowanie wizytówek, projektowanie
urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, projektowanie
urządzeń i sprzętu diagnostycznego, projektowanie urządzeń i przyrządów mechanicznych, elektromechanicznych
i optoelektronicznych, projektowanie urządzeń i maszyn
do napełniania, projektowanie urządzeń diagnostycznych,
projektowanie transformatorów elektromagnetycznych
na zamówienie, projektowanie tkanin wykończeniowych
do pojazdów silnikowych, świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz statków powietrznych, świadczenie usług
w zakresie projektowania wnętrz statków, świadczenie usług
w zakresie projektowania wnętrz samochodów, świadczenie
usług w zakresie projektowania wnętrz budynków, udzielanie informacji w dziedzinie opracowywania produktów,
udzielanie informacji dotyczących wzornictwa przemysłowego, udostępnianie strony internetowej z informacjami
w dziedzinie aranżacji wnętrz, tworzenie, projektowanie
i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie zapisanych
elektronicznie stron internetowych dla usług on-line i Internetu, tworzenie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, tworzenie witryn internetowych, tworzenie stron głównych do sieci komputerowych, tworzenie stron głównych
dla osób trzecich, tworzenie stron elektronicznych, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego,
tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie
i uaktualnianie stron głównych do sieci komputerowych,
tworzenie i projektowanie stron internetowych dla osób
trzecich, tworzenie i projektowanie indeksów informacji
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, szkicowanie projektów opakowań,
pojemników, zastawy stołowej i przyborów stołowych, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], sporządzanie raportów

95

dotyczących projektowania, renderowanie grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa obrazów), doradztwo, konsultacje
i informacja w zakresie technologii informacyjnych, hosting,
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, rozwój sprzętu komputerowego,
rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, usługi w zakresie ochrony,
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych,
administracja serwerami pocztowymi, administracja serwerów, administrowanie prawami użytkowników w sieciach
komputerowych, aktualizowanie banków pamięci systemów
komputerowych, aktualizowanie stron internetowych dla
osób trzecich, analizy komputerowe, analizy systemów komputerowych, badania dotyczące przetwarzania danych, badania dotyczące technik telekomunikacyjnych, badania przy
użyciu analiz porównawczych w zakresie efektywności systemów komputerowych, badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie wydajności systemów komputerowych, badania techniczne dotyczące komputerów, badania
technologiczne dotyczące komputerów, badania w dziedzinie komputerów, badania w dziedzinie technologii informacyjnej, badania w dziedzinie technologii przetwarzania danych, badania z zakresu skomputeryzowanej automatyzacji
procesów technicznych, badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów administracyjnych, badania
związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów
przemysłowych, diagnozowanie problemów ze sprzętem
komputerowym przy użyciu oprogramowania, doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, eksploracja danych, integracja systemów i sieci komputerowych, konserwacja
oprogramowania do przetwarzania danych, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, obsługiwanie wyszukiwarek, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania,
opracowywanie komputerów, opracowywanie sieci komputerowych, opracowywanie systemów do przesyłania danych,
opracowywanie systemów komputerowych, opracowywanie systemów przechowywania danych, opracowywanie
systemów przetwarzania danych, opracowywanie urządzeń
do przetwarzania danych, planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych on-line na rzecz osób trzecich, projektowanie i opracowywanie aparatury, przyrządów i sprzętu
do bezprzewodowej transmisji danych, projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania
danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, projektowanie i opracowywanie systemów
przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych, projektowanie
i opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, projektowanie i opracowywanie
systemów do wprowadzania danych, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, projektowanie
i opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, projektowanie komputerów i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości handlowej, projektowanie
systemów magazynowania danych, projektowanie urządzeń
do przetwarzania danych, projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, przygotowywanie programów komputerowych do przetwarzania danych, rozwiązywanie problemów w postaci diagnozowania problemów
z elektroniką użytkową, tworzenie cyfrowych znaków wod-
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nych, tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, tworzenie platform komputerowych
na rzecz osób trzecich, udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów
i sieci komputerowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania narzędzi do opracowywania oprogramowania dostępnych on-line nie do pobrania, usługi analityczne w zakresie komputerów, usługi diagnostyki komputerowej,
usługi doradcze i informacyjne w zakresie komputerowych
urządzeń peryferyjnych, usługi inżynieryjne w zakresie
komputerów, usługi komputerowe do analizy danych, usługi konfiguracji sieci komputerowych, usługi migracji danych, świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania
użytkowników przy użyciu biometrycznej technologii z wykorzystaniem oprogramowania i sprzętu komputerowego
do celów transakcji w zakresie handlu elektronicznego,
świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla
aplikacji on-line, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi technologiczne w zakresie komputerów, usługi w zakresie badań komputerowych, usługi w zakresie projektowania i programowania komputerów, usługi
w zakresie sieci komputerowej, wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, wynajem
komputerów i aktualizacja oprogramowania komputerowego, wynajem komputerów i oprogramowania komputerowego, wynajem sprzętu i oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie
elektronicznego przetwarzania danych [EDP], zarządzanie
projektami komputerowymi, zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, zarządzanie techniczne
sprzętem gospodarstwa domowego i sprzętem komputerowym, zdalne administrowanie serwerem, badania i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo dotyczące
rozwijania systemów komputerowych, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu
komputerowego, doradztwo techniczne dotyczące obsługi
komputerów, doradztwo techniczne związane z instalacją
i konserwacją oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne związane z używaniem sprzętu komputerowego, doradztwo techniczne związane z zastosowaniem
i używaniem oprogramowania komputerowego, doradztwo
w dziedzinie analizy systemów komputerowych, doradztwo
w dziedzinie integracji systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie oprogramowania zabezpieczającego, doradztwo w sprawach komputerów, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, doradztwo związane
z aktualizacją oprogramowania komputerowego, doradztwo
związane z konserwacją oprogramowania komputerowego,
doradztwo związane z odzyskiwaniem danych komputerowych, doradztwo związane z oprogramowaniem do systemów komunikacyjnych, doradztwo związane z tworzeniem
stron głównych i stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, dostarczanie raportów z zakresu informatyki, dostarczanie specjalistycznych raportów
w zakresie informatyki, kompilacja informacji związanych
z systemami informacyjnymi, kompilacja informacji związanych z technologią informacyjną, komputerowe badania wykonalności, konsultacje w dziedzinie technologii informacyjnej, opracowywanie projektów technicznych w dziedzinie
sprzętu i oprogramowania komputerowego, pomoc w zakresie technologii informacyjnej, porady techniczne związa-
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ne z komputerami, profesjonalne doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, profesjonalne usługi doradcze
dotyczące komputerów, profesjonalne usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego, przeprowadzanie studiów
wykonalności w zakresie komputerowych systemów informacyjnych, przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie sprzętu komputerowego, sporządzanie raportów dotyczących komputerów, studia wykonalności w zakresie
komputerów, udzielanie informacji na temat komputerów,
udzielanie informacji technicznych w zakresie komputerów,
udzielanie informacji w zakresie technologii informacyjnej,
udzielanie porad technicznych związanych z komputerami,
udzielanie porad technicznych związanych ze sprzętem
i oprogramowaniem komputerowym, usługi doradcze dotyczące analizy systemów komputerowych, usługi doradcze
dotyczące komputerowych systemów informacyjnych, usługi doradcze dotyczące wypożyczania komputerów lub
oprogramowania komputerowego, usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycznych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące programowania komputerów, usługi
doradcze i informacyjne w zakresie architektury i infrastruktury technologii informacyjnej, usługi doradcze i informacyjne w zakresie technologii informacyjnej, usługi doradcze
i informacyjne związane z projektowaniem oprogramowania komputerowego, usługi doradcze i informacyjne związane z integracją systemów komputerowych, usługi doradcze
i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego,
usługi doradcze w dziedzinie analizy systemów informacyjnych, usługi doradcze w dziedzinie projektowania systemów
informacyjnych, usługi doradcze w zakresie projektowania
systemów komputerowych, usługi doradcze w zakresie sieci
komputerowych, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych stosujących różne środowiska oprogramowania,
usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego, usługi
doradcze związane z oprogramowaniem używanym w obszarze handlu elektronicznego, usługi doradztwa technicznego dotyczące przetwarzania danych, usługi doradztwa
technicznego w zakresie komputerów, usługi doradztwa
technicznego w zakresie technologii informacyjnej, usługi
informacyjne dotyczące zastosowania sieci komputerowych,
usługi informacyjne dotyczące zastosowania systemów
komputerowych, usługi informacyjne w zakresie komputerów, usługi informacyjne w zakresie technologii informacyjnej, usługi informacyjne związane z opracowywaniem systemów komputerowych, usługi informacyjne związane
z opracowywaniem sieci komputerowych, usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, usługi konsultacyjne ekspertów w związku ze sprzętem informatycznym,
usługi konsultacyjne i informacyjne w zakresie utrzymywania oprogramowania komputerowego, usługi konsultacyjne
w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi konsultacyjne
w zakresie systemów komputerowych, usługi pomocy technicznej związane z oprogramowaniem komputerowym
i aplikacjami, usługi techniczne w zakresie pobierania danych
cyfrowych, usługi techniczne w zakresie pobierania gier wideo, usługi techniczne w zakresie pobierania oprogramowania, usługi w zakresie konsultacji i doradztwa komputerowego, zapewnianie ocen ekspertów w zakresie przetwarzania
danych, zapewnianie wsparcia technicznego w zakresie nadzoru nad sieciami komputerowymi, zapewnianie wsparcia
technicznego w zakresie obsługi sieci komputerowych, digitalizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów [skanowanie],
digitalizacja dźwięku i obrazów, kodowanie kart magnetycznych, kodowanie wiadomości, kompresja cyfrowa komputerowych danych, kompresja danych do elektronicznego przechowywania, konwersja danych elektronicznych, konwersja
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danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja
obrazów z formy fizycznej na formę elektroniczną, konwersja
programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, konwersja tekstu na format cyfrowy, konwertowanie
wieloplatformowe treści cyfrowych na inne formy treści cyfrowych, powielanie oprogramowania komputerowego, powielanie programów komputerowych, skanowanie obrazów
[konwersja z nośników fizycznych na elektroniczne], szyfrowanie muzyki cyfrowej, szyfrowanie obrazów cyfrowych, szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, transfer danych dokumentowych z jednego
formatu komputerowego na inny, usługi deszyfrowania danych, usługi digitalizacji map, usługi powielania programów
komputerowych, usługi szyfrowania danych, usługi w zakresie digitalizacji wykresów, usługi w zakresie szyfrowania i dekodowania danych, dzierżawa urządzeń komputerowych,
obiekty i urządzenia do współdzielenia czasowego sprzętu
komputerowego, udostępnianie obiektów i sprzętu komputerowego, udostępnianie obiektów komputerowych współdzielonych czasowo, usługi kawiarenek internetowych (wynajem komputerów), usługi podziału czasu dotyczące urządzeń
do przetwarzania danych, usługi w zakresie komputerowego
podziału czasu, usługi w zakresie zabezpieczania danych, wynajem oprogramowania komputerowego, urządzeń do przetwarzania informacji i komputerowych urządzeń peryferyjnych, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajem
sprzętu komputerowego, wynajem systemów przetwarzania danych, wynajem urządzeń peryferyjnych do komputerów, wynajmowanie czasu dostępu do komputerów, wynajmowanie serwerów www, wynajmowanie serwerów baz
danych na rzecz osób trzecich, wypożyczanie komputerów
do przetwarzania danych, wypożyczanie komputerów osobistych, wypożyczanie minikomputerów, wypożyczanie nośników danych, wypożyczanie sprzętu do przetwarzania danych oraz komputerów, wypożyczanie urządzeń kodujących,
wypożyczanie sprzętu komputerowego i komputerowych
urządzeń peryferyjnych.
492399
(220) 2018 11 06
KARGA MAŁGORZATA SINET EDUKACJA I TERAPIA,
Warszawa
(540) SFS

(210)
(731)

(531) 27.05.17, 29.01.03
(510), (511) 9 programy komputerowe, 16 druki, materiały
szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, 35 usługi reklamowe,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, edytowanie tekstów, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich,
41 nauczanie, informacja o edukacji, instruktaże gimnastyczne, pokazy w zakresie kształcenia praktycznego, nagrywanie
i produkowanie filmów na taśmach wideo, organizowanie
i prowadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji, kongresów,
sympozjów, zjazdów, konkursów, pisanie tekstów innych niż
reklamowe, produkcja filmów innych niż reklamowe, publikowanie książek i periodyków i tekstów innych niż reklamowe, w tym elektroniczne on-line, publikowanie elektroniczne
on-line nie do pobrania, 42 projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, 44 usługi terapeutyczne
i fizjoterapeutyczne.
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492404
(220) 2018 11 06
KARGA MAŁGORZATA SINET EDUKACJA I TERAPIA,
Warszawa
(540) Skala Funkcjonowania Sensorycznego
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 programy komputerowe, 16 druki, materiały
szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, 35 usługi reklamowe,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, edytowanie tekstów, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich,
41 nauczanie, informacja o edukacji, instruktaże gimnastyczne, pokazy w zakresie kształcenia praktycznego, nagrywanie
i produkowanie filmów na taśmach wideo, organizowanie
i prowadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji, kongresów,
sympozjów, zjazdów, konkursów, pisanie tekstów innych niż
reklamowe, produkcja filmów innych niż reklamowe, publikowanie książek i periodyków i tekstów innych niż reklamowe, w tym elektroniczne on-line, publikowanie elektroniczne
on-line nie do pobrania, 42 projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, 44 usługi terapeutyczne
i fizjoterapeutyczne.
492406
(220) 2018 11 07
JOINLABS1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) JOINLABS

(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.05, 26.04.10, 26.05.04, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży internetowej urządzeń
gospodarstwa domowego i kuchennych oraz sprzętu elektronicznego, usługi sprzedaży detalicznej urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych oraz sprzętu elektronicznego, usługi sprzedaży hurtowej urządzeń gospodarstwa
domowego i kuchennych oraz sprzętu elektronicznego,
37 konserwacja, serwis i naprawa urządzeń gospodarstwa
domowego i kuchennych, konserwacja, serwis i naprawa
sprzętu elektronicznego.
(210) 492407
(220) 2018 11 06
(731) LEMESHKO WIKTORIYA EVERET, Szczawno Zdrój
(540) MAGADI COSMETICS

(531) 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty i substancje czyszczące, polerujące,
do szorowania, ścierne, piorące i wybielające, mydła półtoaletowe, mydła toaletowe, mydła specjalne, płyn do prania, płyn
do mycia naczyń kuchennych, pasta do mycia, środki kosmetyczne do kąpieli, środki do pielęgnacji skóry, żel do mycia rąk,
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proszek do prania, detergenty, wybielacze, substancje stosowane w pralnictwie, płyn do zmywania naczyń, chusteczki
nawilżone preparatami czyszczącymi lub preparatami nie zawierającymi środków leczniczych, chemikalia do czyszczenia
toalet, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, artykuły i substancje dietetyczne
do celów leczniczych lub weterynaryjnych, suplementy diety
dla ludzi i zwierząt, środki odkażające, antyseptyki, dietetyczna
żywność i napoje do celów leczniczych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, woda morska do kąpieli leczniczych, preparaty i mikroorganizmy z mikroelementami dla ludzi, minerały
wzbogacające żywność, oleje do celów leczniczych, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, sole kąpielowe do celów
leczniczych, wyciągi, nalewki i wywary do celów leczniczych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, 35 usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej w sklepie oraz usługi w zakresie sprzedaży
hurtowej i prowadzonej za pośrednictwem światowych sieci informatycznych parafarmaceutyków, witamin, minerałów i pierwiastków śladowych, preparatów dietetycznych i odżywczych
do celów leczniczych, syropów leczniczych, preparatów złożonych na bazie witamin, minerałów, pierwiastków śladowych
i wyciągów roślinnych, suplementów diety wzbogaconych
w witaminy, minerały lub pierwiastki śladowe, preparatów witaminowych, preparatów multiwitaminowych, minerałów i preparatów multimineralnych do celów leczniczych, herbat ziołowych do celów leczniczych, roślin leczniczych, dietetycznych
substancji przystosowanych do celów medycznych, preparatów proteinowych lub żywności proteinowej do celów leczniczych, wyciągów lub syropów ziołowych do celów leczniczych,
dodatków odżywczych na bazie witamin w formie koncentratów, koncentratów proteinowych jako dodatków odżywczych
do celów leczniczych i spożywczych, cukierków i leczniczych
wyrobów cukierniczych do celów leczniczych, preparatów
zawierających katalizatory biologiczne, przeznaczonych dla
osób o aktywnym trybie życia, jak również dla sportowców
i rekonwalescentów, produktów spożywczych wzmacniających
do celów leczniczych, wyciągów i produktów spożywczych
zaspokajających szczególne potrzeby żywieniowe, produktów
jadalnych spożywanych podczas stosowania diety oraz przeznaczonych dla diabetyków, dodatków spożywczych w formie
stałej i płynnej stosowanych w celu wzmocnienia odporności
oraz rewitalizacji stanu zdrowia, w formie mieszanek w proszku,
kropli, syropów, żeli, kremów, tabletek, tabletek musujących,
pastylek, tabletek powlekanych, kapsułek, cukierków, galaretek,
proszku, wszystkich przeznaczonych do celów leczniczych, napojów i ekstraktów wzbogaconych w witaminy i przeznaczonych do celów leczniczych, ziół leczniczych, substancji dietetycznych zawierających wyciągi roślinne, żywności dietetycznej
zawierającej wyciągi roślinne, preparatów witaminowych, import - eksport, 44 prowadzenie usług w zakresie: fizykoterapii,
fizjoterapii, salonów kosmetycznych, masaży, solarium, odnowy
biologicznej, rehabilitacji, komór tlenowych, kriogenicznych,
solnych, pawilonów tężniowych, lecznic prywatnych, masażu,
pielęgniarskiej medycznej opieki zdrowotnej, porad w zakresie
farmakologii, salonów piękności.
(210) 492408
(220) 2018 11 07
(731) SIWCZYK LUCJAN, Szeligi
(540) Professional Concert Lighting TRANSCOLOR Lucjan
Siwczyk
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(531) 27.05.01
(510), (511) 9 diody świecące (LED), 41 usługi studia nagrań,
43 wynajem urządzeń oświetleniowych.
(210) 492409
(220) 2018 11 07
(731) BRĘK PRZEMYSŁAW MP CONCEPT, Bytkowo
(540) MP CONCEPT
(510), (511) 2 preparaty do konserwacji i zabezpieczania,
preparaty powłokowe posiadające właściwości hydrofobowe, 3 preparaty do czyszczenia i mycia, prania, wywabiania
plam, płukania, zmywania, nabłyszczania, polerowania, odbarwiania, usuwania kamienia i osadów, środki zapachowe
do pomieszczeń, środki toaletowe, środki konserwujące skóry, środki zapachowe do samochodu, środki do nadawania
połysku samochodom, środki do płukania do zmywarek,
środki do usuwania kryształów soli, środki do pielęgnacji
skóry zwierzęcej, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, środki do usuwania warstw wykończeniowych
podłóg, środki czyszczące w sprayu do tekstyliów, środki
z dezodorantem do czyszczenia kuwet, środki do usuwania
wosku z podłóg, rozumiane jako preparaty do szorowania,
5 środki bakteriobójcze, do dezynfekcji i do odświeżania
powietrza, preparaty do neutralizacji zapachów, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w związku ze środkami myjącymi, dezynfekującymi, konserwującymi i pielęgnacyjnymi
za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz
sieci Internet.
(210) 492410
(220) 2018 11 07
(731) BRĘK PRZEMYSŁAW MP CONCEPT, Bytkowo
(540) mp CONCEPT

(531) 05.03.14, 05.03.13, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 preparaty do konserwacji i zabezpieczania,
preparaty powłokowe posiadające właściwości hydrofobowe, 3 preparaty do czyszczenia i mycia, prania, wywabiania
plam, płukania, zmywania, nabłyszczania, polerowania, odbarwiania, usuwania kamienia i osadów, środki zapachowe
do pomieszczeń, środki toaletowe, środki konserwujące skóry, środki zapachowe do samochodu, środki do nadawania
połysku samochodom, środki do płukania do zmywarek,
środki do usuwania kryształów soli, środki do pielęgnacji
skóry zwierzęcej, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, środki do usuwania warstw wykończeniowych
podłóg, środki czyszczące w sprayu do tekstyliów, środki
z dezodorantem do czyszczenia kuwet, środki do usuwania
wosku z podłóg, rozumiane jako preparaty do szorowania,
5 środki bakteriobójcze, do dezynfekcji i do odświeżania
powietrza, preparaty do neutralizacji zapachów, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w związku ze środkami myjącymi, dezynfekującymi, konserwującymi i pielęgnacyjnymi
za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz
sieci Internet.
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(210) 492411
(220) 2018 11 06
(731) PACHOLCZYK TOMASZ ACTIV, Wrocław
(540) ALL4MED

(531) 26.11.13, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 9 jednorazowe rękawice do ochrony przed wypadkami lub urazami, jednorazowe rękawiczki ochronne
do ochrony indywidualnej w usługach, jednorazowe rękawiczki do użytku laboratoryjnego, 10 rękawiczki do celów:
medycznych, weterynaryjnych, kosmetologicznych i higienicznych, w tym rękawiczki ochronne nitrylowe, winylowe
i lateksowe, rękawiczki do użytku w studiach tatuażu lub
zakładach fryzjerskich, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich
towarów jak rękawiczki do celów: medycznych, weterynaryjnych, kosmetologicznych i higienicznych, artykułów
medycznych, artykułów higienicznych, artykułów kosmetycznych i artykułów ochronnych, platforma internetowa
do celów handlowych i reklamowych umożliwiająca sprzedaż i promocję towarów w postaci rękawiczek do celów:
medycznych, weterynaryjnych, kosmetologicznych i higienicznych, artykułów medycznych, artykułów higienicznych,
artykułów kosmetycznych i artykułów ochronnych.
492412
(220) 2018 11 07
OPTIFEED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chojnów
(540) OptiFeed żywienie koni
(210)
(731)

03.03.01, 03.03.15, 03.03.24, 11.03.25, 26.04.01, 26.04.04,
26.04.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna karmy, paszy i suplementów dla koni za pośrednictwem stacjonarnych punktów
sprzedaży oraz sieci Internet, 44 doradztwo dotyczące żywienia
zwierząt, usługi ustalania racji żywieniowych dla zwierząt.
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(540) swifty culture

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania personelem, rekrutacja personelu, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, przygotowywanie list adresowych dla usług dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio dla klientów
za pośrednictwem poczty (inne niż sprzedaż), usługi handlu
elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej dla celów reklamowych i sprzedaży, reklama, reklama i marketing,
reklama banerowa, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, reklama na billboardach elektronicznych, reklama
korespondencyjna, reklama rekrutacji personelu, administrowanie sprzedażą, promocja sprzedaży, usługi w zakresie
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu,
pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów,
usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży.
492426
(220) 2018 11 07
DK HUMAN RESOURCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) swifty hr

(210)
(731)

(531)

(210) 492413
(220) 2018 11 06
(731) PACHOLCZYK TOMASZ ACTIV, Wrocław
(540) CHAMPION
(510), (511) 8 frezarki elektryczne do paznokci.
492418
(220) 2018 11 07
HERMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włoszakowice
(540) MultiFit
(510), (511) 32 woda gazowana, woda niegazowana, woda
stołowa, woda aromatyzowana, woda źródła woda mineralizowana, bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane,
bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, lemoniada, napoje bezalkoholowe o smaku owoców,
napoje orzeźwiające, napoje owocowe, napoje witaminizowane, napoje izotoniczne, napoje dla sportowców.
(210)
(731)

(210)
(731)

492425
(220) 2018 11 07
DK HUMAN RESOURCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa

(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania personelem, rekrutacja personelu, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, organizowanie prezentacji osób
w celach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą
produktów, przygotowywanie list adresowych dla usług
dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio dla
klientów za pośrednictwem poczty (inne niż sprzedaż),
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej dla celów reklamowych i sprzedaży, reklama,
reklama i marketing, reklama banerowa, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama na billboardach
elektronicznych, reklama korespondencyjna, reklama rekrutacji personelu, administrowanie sprzedażą, promocja
sprzedaży, usługi w zakresie administrowania działalnością
gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, pozyskiwanie kontraktów
na kupno i sprzedaż towarów, usługi w zakresie reklamy
i promocji sprzedaży.
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492427
(220) 2018 11 07
DK HUMAN RESOURCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) swifty feedback

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania personelem, rekrutacja personelu, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, przygotowywanie list adresowych dla usług dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio dla klientów
za pośrednictwem poczty (inne niż sprzedaż), usługi handlu
elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej dla celów reklamowych i sprzedaży, reklama, reklama i marketing,
reklama banerowa, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, reklama na billboardach elektronicznych, reklama
korespondencyjna, reklama rekrutacji personelu, administrowanie sprzedażą, promocja sprzedaży, usługi w zakresie
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu,
pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów,
usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży.
492428
(220) 2018 11 07
DK HUMAN RESOURCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) swifty pulse

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania personelem, rekrutacja personelu, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, przygotowywanie list adresowych dla usług dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio dla klientów
za pośrednictwem poczty (inne niż sprzedaż), usługi handlu
elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej dla celów reklamowych i sprzedaży, reklama, reklama i marketing,
reklama banerowa, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, reklama na billboardach elektronicznych, reklama
korespondencyjna, reklama rekrutacji personelu, administrowanie sprzedażą, promocja sprzedaży, usługi w zakresie
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu,
pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów,
usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży.
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492429
(220) 2018 11 07
DK HUMAN RESOURCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) swifty 360
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania personelem, rekrutacja personelu, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, przygotowywanie list adresowych dla usług dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio dla klientów
za pośrednictwem poczty (inne niż sprzedaż), usługi handlu
elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej dla celów reklamowych i sprzedaży, reklama, reklama i marketing,
reklama banerowa, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, reklama na billboardach elektronicznych, reklama
korespondencyjna, reklama rekrutacji personelu, administrowanie sprzedażą, promocja sprzedaży, usługi w zakresie
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu,
pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów,
usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży.
492433
(220) 2018 11 07
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. ZIEMI PODLASKIEJ,
Bielsk Podlaski
(540) PODLASKIE KUKUŁKI
(510), (511) 41 występy muzyczne i piosenkarskie, występy
grup muzycznych na żywo, występy taneczne, muzyczne
i dramatyczne, występy muzyczne na żywo.
(210)
(731)

492464
(220) 2018 11 08
ESTABLO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) DIABEROL CONTROL
(210)
(731)

(531)

26.04.02, 26.04.05, 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety, preparaty odżywcze i witaminowe do celów medycznych i leczniczych, dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, suplementy mineralne do żywności do celów leczniczych, suplementy diety do celów żywnościowych i dietetycznych
nie do celów medycznych, dietetyczne suplementy mineralne do żywności nie do celów medycznych, preparaty roślinne do użytku medycznego.
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492465
(220) 2018 11 08
ESTABLO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) SUPRAMEN

(210)
(731)

(531)

26.03.05, 26.03.07, 26.03.11, 26.03.16, 26.05.10, 26.05.16,
26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 02.09.25
(510), (511) 5 suplementy diety, preparaty odżywcze i witaminowe do celów medycznych i leczniczych, dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, suplementy mineralne do żywności do celów leczniczych, suplementy diety do celów żywnościowych i dietetycznych
nie do celów medycznych, dietetyczne suplementy mineralne do żywności nie do celów medycznych, preparaty roślinne do użytku medycznego.
492477
(220) 2018 11 08
HAXEL EVENTS & INCENTIVE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) HAXEL
(510), (511) 35 administrowanie hotelami, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, usługi reklamowe,
umieszczanie reklam w Internecie, pośrednictwo handlowe
polegające na kojarzeniu kontrahentów oraz usługi polegające na kompleksowej ofercie systemów wsparcia sprzedaży, systemów i programów budujących relacje z partnerami
i motywujących pracowników, w tym ich sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie prowadzenia agencji importowo-eksportowych, zarządzanie hotelami, usługi związane z zawieraniem kontraktów
franchisingowych, doradztwo w zakresie franchisingu, doradztwo specjalistyczne w sprawach dotyczących organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, usługi audytu
jako część zarządzania, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
(210)
(731)
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zarządzanie systemami informatycznymi, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, systemy wsparcia sprzedaży, systemy, programy budujące relacje
z partnerami i motywujące pracowników, 39 usługi w zakresie organizowania podróży, organizowanie wycieczek, rezerwowanie miejsc na wycieczki, również za pośrednictwem
Internetu, organizowanie zwiedzania turystycznego, usługi
transportowe, wynajem środków transportu, usługi parkingowe, magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów, 41 organizowanie i obsługa konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, kursów, eventów, szkoleń,
organizowanie i obsługa przyjęć, balów, dyskotek, organizowanie i obsługa spotkań biznesowych, organizowanie
spektakli, organizowanie konkursów, organizowanie targów
i wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie
wypoczynku, usługi klubów zdrowia w zakresie poprawy
kondycji fizycznej, usługi w zakresie organizowania imprez
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie
i prowadzenie szkoleń specjalistycznych, usługi domów
i ośrodków kultury, usługi galerii i salonów wystawienniczych, usługi wesołych miasteczek i parków rozrywki, usługi
świadczone przez biblioteki, nauczanie języków obcych, organizowanie wyjazdów motywacyjnych i nagrodowych.
(210) 492484
(220) 2018 11 08
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) SIGLETIC
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do użytku medycznego, suplementy
diety dla ludzi.
492487
(220) 2018 11 08
NO NAME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) COTTON CLUB
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

484895, 487909, 488610, 490470

2

487909, 492409, 492410

3

459043, 476928, 482191, 486050, 487909, 488684, 488815, 488833, 488834, 488835, 489840, 490432, 490450,
490463, 490464, 491058, 491230, 491268, 491493, 491508, 491659, 491809, 492178, 492258, 492278, 492284,
492288, 492407, 492409, 492410

4

490386, 490391, 490392, 492244

5

476928, 482191, 486050, 486093, 487909, 488815, 488833, 488834, 488835, 489421, 489803, 489804, 489805,
489862, 489897, 489905, 489906, 489907, 489908, 489909, 490059, 490299, 490300, 490429, 490816, 490953,
491508, 491809, 491873, 492128, 492178, 492241, 492396, 492407, 492409, 492410, 492464, 492465, 492484

6

473969, 473970, 484894, 484895, 490463, 490464, 490625, 491230, 491587

7

486813, 488610, 490470

8

486813, 492413

9

458492, 486271, 486813, 488925, 489314, 489463, 489869, 490165, 490167, 490262, 490263, 490264, 490402,
490410, 490411, 490412, 490413, 490414, 490415, 490416, 490438, 490463, 490464, 490522, 490541, 491100,
491371, 491387, 491504, 491867, 491875, 491956, 492058, 492088, 492092, 492160, 492204, 492315, 492399,
492404, 492408, 492411

10

458492, 473969, 473970, 476928, 488833, 488834, 488835, 490167, 492411

11

484894, 484895, 486813, 488610, 490198, 490386, 490391, 490392, 490852, 491100

12

489736, 489939, 491230, 492204, 492272

14

490463, 490464, 490522

16

462264, 482191, 484040, 484857, 488833, 488834, 488835, 489463, 489748, 489752, 489754, 489756, 489758,
489782, 489869, 490165, 490232, 490402, 490410, 490411, 490412, 490413, 490414, 490415, 490416, 490449,
490462, 490511, 490522, 490893, 490895, 490953, 491595, 492315, 492399, 492404

17

488610, 492383

18

473969, 473970, 490463, 490464, 490511, 490522, 490893, 490895, 491190, 492258, 492393, 492394

19

484894, 484895, 488610, 492383

20

473969, 473970, 489398, 489891, 490436, 490522, 491128, 491671, 492061, 492264

21

459043, 484857, 488684, 488742, 489748, 489752, 489754, 489756, 489758, 490852, 492061, 492264, 492393,
492394

22

489891

24

488833, 488834, 488835, 489891, 492393, 492394

25

473969, 473970, 488833, 488834, 488835, 489748, 489752, 489754, 489756, 489758, 490043, 490395, 490402,
490410, 490411, 490412, 490413, 490414, 490415, 490416, 490463, 490464, 490511, 490889, 490893, 490895,
491054, 491056, 491057, 491063, 491230, 491591, 492258, 492272, 492319, 492321, 492393, 492394, 492487

26

492061

28

490402, 490410, 490411, 490412, 490413, 490414, 490415, 490416, 491845, 492056, 492088, 492092, 492393,
492394

29

486093, 489803, 489804, 489805, 489846, 490182, 490432, 490507, 490798, 491211, 491721, 492286, 492396

30

486093, 487909, 488636, 489846, 490193, 490196, 490200, 490203, 490204, 490255, 490279, 490426, 490519,
490529, 490545, 490546, 490859, 491211, 491341, 491342, 491721, 491730, 492286, 492396

31

487909, 489803, 489804, 489805, 489840, 490268, 490299, 490300, 490425, 490953, 491211, 491721, 491931,
492061, 492396

Nr ZT50/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

103

1

2

32

486093, 488742, 490279, 490432, 490852, 491721, 491797, 492154, 492155, 492156, 492228, 492267, 492294,
492418

33

466267, 490432, 491202, 491227, 491466, 491467, 491472, 491495, 491497, 491498, 491565

35

462264, 466267, 473969, 473970, 481820, 482191, 484040, 484857, 484895, 485753, 487909, 488610, 488636,
489314, 489463, 489725, 489726, 489736, 489748, 489752, 489754, 489756, 489758, 489782, 489869, 489939,
490003, 490165, 490167, 490202, 490254, 490255, 490279, 490386, 490391, 490392, 490395, 490402, 490410,
490411, 490412, 490413, 490414, 490415, 490416, 490420, 490438, 490450, 490462, 490463, 490464, 490625,
490818, 490852, 490877, 490879, 490889, 490953, 491128, 491341, 491342, 491478, 491480, 491567, 491595,
491671, 491679, 491715, 491721, 491730, 491780, 491866, 491868, 491930, 492018, 492061, 492159, 492160,
492191, 492204, 492258, 492264, 492286, 492294, 492299, 492307, 492315, 492360, 492393, 492394, 492396,
492397, 492399, 492404, 492406, 492407, 492409, 492410, 492411, 492412, 492425, 492426, 492427, 492428,
492429, 492477

36

485753, 487909, 489748, 489752, 489754, 489756, 489758, 489958, 490386, 490391, 490392, 490434, 490463,
490464, 490877, 490879, 491084, 491200, 491567, 491581, 491595, 491866, 491956, 492058, 492299

37

473933, 488610, 489736, 490165, 490470, 490541, 490625, 490879, 491230, 491371, 491387, 491567, 492159,
492307, 492309, 492385, 492389, 492390, 492406

38

486271, 488925, 489869, 490262, 490263, 490264, 490402, 490410, 490411, 490412, 490413, 490414, 490415,
490416, 491715, 492058, 492286

39

462264, 481820, 487909, 488610, 488636, 489725, 489726, 489748, 489752, 489754, 489756, 489758, 490003,
490299, 490300, 490386, 490391, 490392, 490450, 490511, 490879, 490893, 490895, 491478, 491480, 491567,
491695, 491930, 492061, 492159, 492268, 492307, 492477

40

488610, 488636, 489792, 489891, 490003, 490386, 490391, 490392, 490462, 490470, 490879, 491587

41

481820, 484040, 486271, 488697, 489390, 489463, 489748, 489752, 489754, 489756, 489758, 489782, 489869,
490165, 490202, 490262, 490263, 490264, 490395, 490402, 490410, 490411, 490412, 490413, 490414, 490415,
490416, 490418, 490436, 490438, 490449, 490450, 490481, 490491, 490511, 490793, 490818, 490869, 490879,
490893, 490895, 491054, 491056, 491057, 491063, 491452, 491453, 491504, 491595, 491845, 491868, 492016,
492191, 492248, 492269, 492286, 492399, 492404, 492408, 492433, 492477

42

488610, 488925, 489869, 490165, 490167, 490402, 490410, 490411, 490412, 490413, 490414, 490415, 490416,
490462, 490463, 490464, 490793, 491371, 491387, 491567, 491715, 491780, 492160, 492309, 492315, 492385,
492389, 492390, 492397, 492399, 492404

43

466267, 481820, 489314, 489748, 489752, 489754, 489756, 489758, 489846, 490043, 490113, 490174, 490182,
490255, 490426, 490519, 490529, 490545, 490546, 490700, 490852, 490859, 491721, 491730, 491866, 491868,
491930, 492096, 492108, 492160, 492180, 492191, 492268, 492269, 492285, 492360, 492382, 492408

44

458492, 489529, 489840, 490167, 490174, 490254, 490450, 491200, 491211, 491493, 491508, 491516, 491723,
491866, 492016, 492061, 492241, 492399, 492404, 492407, 492412

45

485753, 486523, 488610, 488875, 490361, 490362, 490818, 491956

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

# bez cukru
2 LOUD 4 YOU
3Q DOMY PRZYSZŁOŚCI
ACTISEPT
ACTIVLAB ISOACTIVE
AFTERFALL
agito.pl
Agrifarm
AGROLIS
ALL4MED
American Dreams health & beauty
AMOHIVE
ANTIL
Apifortuna
AQUALITY
ASCORBIX C
ASPARAGINIAN dobrze Ci zrobi!
AUDYTOR KSIĘGOWOŚĆ - PODATKI - FINANSE
AUTO TOMAS
B. Bielany Business Point
BIEDRONKA TRAVEL
BIELENDA BODY POSITIVE
BIOTINELLE
Biura przy Bramie
Biura przy Warzelni
Biura przy Willi
Blue Technology
BLUE TECHNOLOGY
BRAVO
BRICK TRICK
BRICK TRICK
BROWAR MARKOWY
BUSINESS TIGERS CLUB
CANIS
CATTUS
CERKO
CERKODERM
CERKOPIL
CHAMPION
cheman
Chocokiss
Ciastopedia
Clean PRO
Climatstore

490113
492204
492385
491809
486093
491504
491715
491211
492244
492411
490450
489398
490436
490425
490852
490059
490429
492299
489736
491567
492268
491659
492128
489758
489754
489748
491867
491875
492267
492088
492092
492294
490818
490299
490300
492278
492284
492288
492413
487909
490255
492286
488684
484895

COTTON CLUB
Cupido fishing world
CZARODZIEJKA
Dalton Polskie Stowarzyszenie Przedszkole
Daltońskie Certyfikowana placówka realizująca
zasady edukacji Planu Daltońskiego
Dalton Polskie Stowarzyszenie Szkoła
Daltońska Certyfikowana placówka realizująca
zasady edukacji Planu Daltońskiego
DENTAL ART STUDIO
DIABEROL CONTROL
documaster campus
DOTFILM
DPF MASTER FLASH by XTON
DREHKOPF RECYCLING
DZIKA SALSA MEXICANA
DZIKIE SWEET CHILLI
e
EASYTHERM
eko park radom
eKURTKA.PL
Elektrownia Ostrołęka Spółka z o.o.
Elektrownia Ostrołęka Spółka z o.o.
Elektrownia Ostrołęka Spółka z o.o.
EPIREG
ESKA
Farmer Funduszy
FASHION TIME
FCT24
Festiwal Stolica Języka Polskiego
FISHER KING
FLIS Happy fit NO SUGAR ADDED COCOA
Wafers with cocoa cream
FLIS Happy fit NO SUGAR ADDED VANILLA
Wafers with vanilla cream
FLIS Happy Max Crispy milk hazelnut wafer
FLIS Happy Moreno choco & Alvaro caramel
Chocolate & Caramel wafer rolls
ROLLS IN CHOCOLATE WITH CHOCOLATE
AND CARAMEL
FLIS Happy Peppy mint & Maya orange
Mint & Orange wafer rolls
ROLLS IN CHACOLATE WITH MINT
AND ORANGE
FLOWER STORE est. 2015
Fresh Baked Chimney Cake Bakery
FUNDACJA POKOLENIA POKOLENIOM

492487
492056
490410

491453

491452
489529
492464
490165
490418
490470
489792
491341
491342
489314
492383
490434
492258
490386
490391
490392
492178
488636
491956
484040
489726
488697
490798
490196
490193
490204

490203

490200
492061
491721
491595
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Fundacja Sales Group Dzieciom
FUTURE CAR TRANSPORT
THE WAY YOU RENT A CAR
G GEOTERMIA UNIEJÓW im. Stanisława Olasa
GENTLEMAN’S FINANCE
GKFORGE Obróbka Plastyczna Metali
GLUCOTRONIC
Gonito
GÓRALSKI BROWAR KARCZMA
DANCING KAWIARNIA
GranuSIL
GRIPACTIVE ZATOKI I NOS PLUS
Andrographis paniculata i inne WIT.A C D E
grzejki z nami nie zmarzniesz
HAXEL
HecklerGroup
HELLENA ORANŻADA WESOŁYCH ŚWIĄT!
Herbolada
HL HASCO-LEK
HOITO
HONDA MARINE POLAND
HOTEL NA SKARPIE
HYUNDAI
iKSORIS
INDYKPOL Samo dobro
GWARANCJA 100% jakości Jedynki
INGLAZE
INOPLEX
INOPLEX
JOINLABS
JUNIORVIT
Juromania
JUROMANIA
JUROMANIA
KAJETAN
KATMANDU
KLIMEK I KLIMEK
KORBA TU SIĘ BYWA
KOSYLO & PARTNERS LAW FIRM
Krakowska Fala
LASH COACHING
LASMED
lato z radiem festiwal
Lavendowo
LAVO.
LEGATO
LEONARDO VERDE
Level UP
LIDER
Lotos Ochrona
Lotos Straż
LSA

491084
489725
490432
491581
491587
458492
492397
492191
489897
476928
490198
492477
490491
492154
491797
491508
486050
491054
462264
486813
492315
490182
491268
473969
473970
492406
491873
490511
490893
490895
490402
491671
490625
490700
488875
490869
489390
490167
489869
489840
492248
486523
489846
490793
491478
490362
490361
488610

105
1

ŁAKOCIAK
MADE IN TORUŃ EST. 1233
MAGADI COSMETICS
MAGDALENKA DOM SENIORA
marrow
mdm media data mind
MEBLE ZYCH
Med-dom
medfile
MEDICAL OFFICE s.c.
MF MEGAFRONT
PRODUCENT FRONTÓW MEBLOWYCH
MKS CHOJNICZANKA 1930 CHOJNICE
MOTO SOLID
MP CONCEPT
mp CONCEPT
MUCONATURAL
MULTIBROWAR RESTAURACJA
MultiFit
N NOBLESSE
NALULI
NALUNCH
nama SUSHI BAR & LOUNGE
Natural
NEWPORT CAFÉ
noclegi24
nöhmal
NOVA
NYSKIE
odeka OŚRODEK DOSKONALENIA KADR
ODSZYTE
OptiFeed żywienie koni
ORANGETAXI.PL
OviAmin FORTE
OvuSan L
Pan dRaGon
PAN DRWAL
PANI RÓŻA
Panorama Lubelska
PHILLY’S
PIĘKNA CZY BESTIA
Pinball Station
pizza Heey tak jak lubisz!
PODLASKIE KUKUŁKI
PODUSZKA
POLSKA KARMA
Poranek - między Wisłą i Bugiem
POWER FRICTION
Poweramino
praktidiet
Prela 3.5

2

492180
489463
492407
491866
492390
490438
491679
490174
491780
491200
491128
490202
473933
492409
492410
489421
492108
492418
490522
492264
492360
490426
492396
492096
492160
491730
491591
488742
490481
490889
492412
491695
491931
489805
484857
459043
490411
490263
490043
486271
491845
490859
492433
490414
490953
490262
489939
489804
492016
489803

106
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PRIME TOURS KRAKOW
Print Cycero packaging
ProELEN
Professional Concert Lighting
TRANSCOLOR Lucjan Siwczyk
ProQualiter
PROSPERUM CARE
PUCHACZ BUBO
ROCKET POLAND
Rok Założenia 1965 Pracownia Kołder
Halina Rostkowska
ROKO 2 go
RR CUSTOMS
RYBNIK
SANDECJA 1910 MKS SANDECJA S.A.
NOWY SĄCZ Duma Krainy Lachów
SFS
Siena
SIGLETIC
Signal Protector
SILENCE & SEA APARTMENTS
Skala Funkcjonowania Sensorycznego
SM AUTO SONAR AUTO MAX
SOLUTION SPACE COWORKING
SÓJKA
SPARTA AGENCJA PRACY
Spiękniej HAIR & MAKEUP
STATUS GROUP investments
Sticky Fingers GRILL & PIZZA
STRACHOWYJ
STWORZONE I WYPRODUKOWANE W POLSCE
SUNSAILER SOLAR CATAMARANS 2018
SUPRAMEN
SuroJadalnia
swaply.
SWEET SCANDINAVIA
swifty 360
swifty culture
swifty feedback
swifty hr
swifty pulse
SZLACHETNA MOC SMAKU
DWORY MAGNACKIE MAGNAT
WÓDKA TRADYCJA POKOLEŃ
ŚLIMAK
t TZMO GROUP

481820
490462
492309
492408
490003
491516
490412
491100
489891
492228
491230
492307
491868
492399
490232
492484
491190
491930
492404
492159
489958
490415
490877
490254
490879
492269
490416
482191
492272
492465
492285
492058
490279
492429
492425
492427
492426
492428

491202
490413
488834
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t TZMO GRUPA
t TZMO SA
Tampo bella
TAXI LIDER
TD
THE BATTERIES
THE BATTERIES
The Brewery Villa Office
The Gatehouse Office
TILI
TORNADO
TOUGH COOKIE
TVBET
TVS FUNDACJA
TWOJA WINIARNIA
Twoja Zapiekanka
TXM textilmarket 24
TXM textilmarket
Tydzień między nami
ultra MASZYNA
UNIT4MEN
V VIPkarta.pl
VENTIGO
VGR
VRG
W TYGODNIK LOKALNY wspólnota
Water Fighters
WaterFan
WaterFighters
Więcej chwil Mniej migren
winbeauty
windrink
winlife
Winnice Zamojskie
winsept
winslim
winvigor
WORLD DENTAL
WROCLOVE nails
Wrocławianka
Wrocławianka
Wrocławianka
Wrocławianka
ZDRO-FIT MĄCZKA
ZŁOTA POLANA

2

488835
488833
490816
491480
488925
491371
491387
489756
489752
490541
492319
492321
492018
485753
466267
492382
492393
492394
490264
490395
491058
490420
484894
490464
490463
489782
491063
491057
491056
490449
489908
489906
489862
491565
489905
489907
489909
491723
491493
490519
490529
490545
490546
490268
490507

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.
887016
900855
1298487
1312132
1323249
1345271
1347888
1357444
1373560
1434642
1434664
1434710
1434736
1434799
1434840
1434859
1434868
1434884
1434910
1434916
1434966
1434974
1434993
1435027
1435041
1435049
1435061
1435097

MRC (2018 11 07)
9
BEZZERWIZZER (2018 10 16)
9, 28, 41
ICONS beloved paint
2, 16, 19, 35
(2015 11 27, 2015 07 28)
CAPAROL ICONS (2016 05 24,
2, 16, 19, 35
2016 05 06)
Prolacta (2016 08 03, 2016 02 23)
CFE: 26.01.19, 27.05.01
1
EPONYMA (2016 10 13,
3, 9, 35, 42, 44,
2016 05 25)
SEACRET (2018 10 21)
3,
TOP CARBON (2016 06 06, 2015 12 30)
CFE: 26.11.21, 27.05.17
7, 12, 17, 19
MAFIN (2017 03 24, 2016 11 28)
30
(2018 08 13)
CFE: 26.02.07, 26.07.25
12
KANGHONG (2018 05 22)
CFE: 26.04.16, 28.03.00
5
SAHARATUL (2018 08 03)
CFE: 26.11.14, 27.05.01, 29.01.12
24, 35
DORA (2018 06 08)
CFE: 27.05.01
34
FURRY FIDO (2018 08 13)
18
INDUSTRY (2018 09 10)
CFE: 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
1, 27
BOYANG (2018 08 31)
CFE: 28.03.00
21
DETIA (2018 07 06, 2018 02 01)
1, 5
(2018 07 02)
CFE: 28.03.00
36, 37
Doping (2018 05 17, 2017 11 22)
7, 9, 11
COEUR BATTANT (2018 09 20,
3
2018 03 23)
KIVI (2018 10 02)
CFE: 27.05.01, 29.01.04
9, 41
Transfar (2018 04 26, 2018 02 13)
CFE: 27.05.01
9, 35, 36, 39, 42
jl (2017 07 06)
CFE: 26.01.02, 27.05.22, 28.03.00
6
G (2018 03 23, 2017 12 01)
CFE: 27.05.21, 29.01.12
1, 4, 37,
Genesis (2018 09 27)
10
DHG (2018 08 10)
19
JCF (2018 08 10)
16
(2018 09 07)
CFE: 28.03
40

1435169
1435175
1435204
1435248
1435251
1435266
1435272
1435296
1435310

1435354
1435438
1435482
1435510
1435519
1435522
1435534
1435608
1435625
1435627
1435636
1435642

1435643
1435668
1435736
1435790

BRO! (2018 04 20)
CFE: 02.09.18, 24.17.04, 27.05.01
32, 33
(2018 09 04)
CFE: 28.03.00
21
B52 (2018 09 04, 2018 04 19)
32
Ollies (2018 02 20)
29, 30, 31, 32, 33, 35,
39, 43, 45
HOSPITALITY GRAPH
9, 35, 42, 45
(2018 09 17, 2018 03 20)
PNH AUTO PARTS (2018 09 04)
CFE: 27.05.10
12
Snowshoes (2018 10 09)
12
Reinhon (2018 08 10)
CFE: 26.04.18, 27.05.24
25
Acqua eVa FONTI ALTA VALLE PO
(2018 05 25, 2018 05 16)
CFE: 01.15.15, 06.01.02, 26.11.12,
32
27.05.08, 29.01.12
7000 MALL (2018 09 04)
CFE: 26.01.03, 27.05.01, 27.07.01
35
Taste of Mediteran (2018 05 07,
29, 30, 35
2018 02 06)
TESLA HOME (2018 06 18, 2018 06 18)
CFE: 07.01.24, 27.05.01
7, 11
BEAUTYVISAGE (2018 08 17)
3
BEAUTY DESSERTS (2018 08 17)
3
(2018 09 04)
CFE: 28.03.00
36
TESLA HOME (2018 06 18, 2018 06 18)
CFE: 07.01.24, 26.04.05, 27.05.01
7, 11
PENTOXIPHARM (2018 08 22, 2018 08 16)
CFE: 27.05.01, 28.05.00
5
Nasodine (2018 10 10)
5
LONEBIA (2018 09 04, 2018 03 14)
5
(2018 08 17)
CFE: 28.05.00
3
(2018 09 24, 2018 07 16)
CFE: 01.15.17
3, 5, 9, 11, 14, 16, 20,
21, 24, 28, 29, 30, 31,
32, 35, 41, 44, 45
Tess flirt (2018 09 26)
30
NOLIBETA (2018 09 04, 2018 03 14)
5
Vino Lumino SUMMERWINE (2018 09 04,
2018 08 08)
CFE: 01.03.02, 26.11.01, 27.05.11
33
resideo (2018 07 25, 2018 05 28)
CFE: 27.05.01
9, 11, 38, 42, 44

108
1435795
1435804
1435842
1435855
1435874
1435924
1435960
1435978
1436010

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
TIANHAI LACE (2018 08 10)
CFE: 05.05.20
24
fresh (2018 09 26)
CFE: 27.05.01
3, 35
Regina Sensation (2018 05 31, 2018 03 26)
CFE: 25.01.06, 26.11.03, 27.05.09
3, 16, 35,
LANBEISITE (2018 08 10)
CFE: 03.09.18, 27.05.01, 28.03.00
16
FORMULA 1 (2018 08 09)
3, 6, 8, 11, 20, 21,
29, 30, 37, 42, 43
C COMAX FLAVORS (2018 10 01)
CFE: 01.15.15, 27.05.08
1, 42
FLAVOR IS EVERYTHING
1, 42
(2018 10 01)
Calligari Solo (2018 09 14, 2018 09 03)
33
OLIVIA BURTON (2018 08 23,
14, 18
2018 03 07)

1436022
1436056
1436072
1436134
1436141
1436213
1436233
1436249
1436255

Nr ZT50/2018

Find X (2018 08 09, 2018 04 13)
CFE: 27.05.01
9
WEN SHAN SAN QI . (2018 05 22)
CFE: 04.05.05, 26.01.21, 26.11.02, 28.03.00
5
EGISEPT (2018 02 07, 2017 12 20)
3, 5, 10
(2018 09 07)
CFE: 01.15.05, 26.01.03, 26.11.02
30
(2018 08 02)
CFE: 28.03.00
5
(2018 04 30)
CFE: 28.03.00
4
SDUC (2018 09 26, 2018 07 03)
CFE: 27.05.01
9
MLS (2018 05 22)
CFE: 27.05.17
9, 11
microSDUC (2018 09 26, 2018 07 03)
CFE: 27.05.01
9

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

1323249,

1434840,

1434868,

1435027,

1435924,

1435960

2

1298487,

1312132

3

1345271,
1435804,

1347888,
1435842,

1434916,
1435874,

1435510,
1436072

1435519,

1435636,

1435642,

4

1435027,

1436213

5

1434664,
1436056,

1434868,
1436072,

1435608,
1436141

1435625,

1435627,

1435642,

1435668,

6

1434993,

1435874

7

1357444,

1434910,

1435482,

1435534

8

1435874

9

887016,
1435642,

900855,
1435790,

1345271,
1436022,

1434910,
1436233,

1434966,
1436249,

1434974,
1436255

1435251,

10

1435041,

1436072

11

1434910,

1435482,

1435534,

1435642,

1435790,

1435874,

1436249

12

1357444,

1434642,

1435266,

1435272

14

1435642,

1436010

16

1298487,

1312132,

1435061,

1435642,

1435842,

1435855

17

1357444

18

1434799,

1436010

19

1298487,

1312132,

1357444,

1435049

20

1435642,

1435874

21

1434859,

1435175,

1435642,

1435874

24

1434710,

1435642,

1435795

25

1435296

27

1434840

1435874,

1436134

1435248,

1435251,

28

900855,

1435642

29

1435248,

1435438,

1435642,

1435874

30

1373560,

1435248,

1435438,

1435642,

1435643,

31

1435248,

1435642

32

1435169,

1435204,

1435248,

1435310,

1435642

33

1435169,

1435248,

1435736,

1435978

34

1434736

35

1298487,
1435354,

1312132,
1435438,

1345271,
1435642,

1434710,
1435804,

36

1434884,

1434974,

1435522

37

1434884,

1435027,

1435874

38

1435790

39

1434974,

40

1435097

41

900855,

1435248
1434966,

1435642

1434974,
1435842

110

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr ZT50/2018

2

1

42

1345271,

1434974,

1435251,

43

1435248,

1435874

44

1345271,

1435642,

1435790

45

1435248,

1435251,

1435642

1435790,

1435874,

1435924,

1435960

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.
486554
486155
486157
486184
486158

LaVita GmbH
2018 11 13
MedTech Polska
2018 11 09
MedTech Polska
2018 11 09
MedTech Polska
2018 11 14
MedTech Polska
2018 11 14

486745
5
486037
35
487379
35
490081
35
35

DIAGEO SCOTLAND LIMITED
2018 11 15
Aiwa Co. Ltd
2018 11 20
O2 Worldwide Limited
2018 11 20
KRAKOWSKI KREDENS
TRADYCJA GALICYJSKA
SPÓŁKA AKCYJNA
2018 11 19

32
9
32, 43

43

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

4

Wykaz klasowy znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r. ........................ 102
Wykaz alfabetyczny znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r. .............. 104

INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R. MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH ............................. 107
Wykaz klasowy wyznaczonych po dniu 14 kwietnia 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
międzynarodowych znaków towarowych ................................................................................................................................................. 109

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO
na podstawie art. 15217 ustawy – Prawo własności przemysłowej ................................................................................... 111

SPROSTOWANIE
Nr BUP

Strona

Nr zgłoszenia

44/2018

66

490483

Jest

Powinno być

(731) LUXLASHES GROUP
(731) GRUPA OD
SPOŁKA Z OGRANICZONĄ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przeworsk ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przeworsk

