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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.
474497
(220) 2017 07 24
PETROMAN PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubraniec Parcele
(540) PM PETROMAN

(210)
(731)

465014
(220) 2016 12 09
ART WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Q

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.13.25, 24.11.25
(510), (511) 18 skóry zwierzęce, imitacje skóry, skóry bydlęce, torby wykonane ze skóry, skóry wyprawione, obrobione
lub półobrobione skóry, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
35 reklama.

(531) 26.05.02, 26.05.22, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 4 benzyna i oleje napędowe, smary, oleje techniczne, świece, 12 akcesoria samochodowe.

465016
(220) 2016 12 09
ART WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Q
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.13.25, 24.11.25
(510), (511) 18 skóry zwierzęce, imitacje skóry, skóry bydlęce, torby wykonane ze skóry, skóry wyprawione, obrobione
lub półobrobione skóry, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
35 reklama.
470015
(220) 2017 04 05
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) Mężczyzna nie wymięka
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety.
(210)
(731)

(210) 479677
(220) 2017 12 04
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Przystanek mBank

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.11.03, 26.11.07
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne
nośniki danych, dyski magnetyczne, obliczeniowe, optyczne,
kompaktowe, dyskietki, hologramy, aparatura do przetwarzania Informacji, maszyny liczące i sumujące, pamięci komputerowe, wykrywacze fałszywych pieniędzy, bankomaty,
karty magnetyczne, karty magnetyczne identyfikacyjne, karty z pamięcią lub mikroprocesorem, karty kredytowe i bankomatowe, karty inteligentne (z obwodami scalonymi, zintegrowanymi), oprogramowanie komputerowe do obsług
bankowości elektronicznej, elektroniczne nośniki danych,
35 usługi, w tym także przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznych i portali społecznościowych, takie jak doradztwo w zarządzaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, udzielanie informacji i porad gospodarczych, prognozy
ekonomiczne, pomoc w zakresie działalności gospodarczej
dotycząca zakładania banków i spółek prawa handlowego,
36 usługi bankowe i finansowe, usługi bankowe i finansowe przy użyciu technik technologii teleinformatycznych
oraz mobilnych technik i technologii teleinformatycznych,
działalność finansowa i monetarna, usługi, w tym także przy
wykorzystaniu technologii teleinformatycznych i portali
społecznościowych, takie jak konsultacje, doradztwo informacja w sprawach finansowych, pomoc w gospodarowaniu
finansami odbiorców, usług bankowych, analizy finansowe,
emisja oraz obsługa kart kredytowych debetowych, bonów,
czeków podróżnych, emisja i obrót papierami wartościowymi, wycena finansowa i pośrednictwo giełdowe, usługi inwe-
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stycyjne, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, prowadzenie rachunków bankowych, obsługa oraz przyjmowanie
lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, otwieranie akredytyw, udzielanie kredytów oraz pożyczek, transakcje finansowe i elektroniczny transfer kapitału, usługi maklerskie, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi powiernicze
i depozytowe, wymiana walut, operacje wekslowe i czekowe, udostępnianie skrytek sejfowych, nabywanie i zbywanie
wierzytelności pieniężnych, rozliczenia pieniężne, udzielanie
kredytów i pożyczek, udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
obrót wartościami dewizowymi i papierami wartościowymi,
obsługa finansowa obrotów za granicą, prowadzenie kont
depozytowych papierów wartościowych, przechowywanie
przedmiotów i papierów wartościowych, doradztwo bankowe i ubezpieczeniowe, działalność akwizycyjna na rzecz
funduszy emerytalnych, pełnienie funkcji depozytariusza
funduszy emerytalnych inwestycyjnych, administrowanie
funduszami na zlecenie organów państwowych innych osób,
prowadzenie rejestrów członków funduszy emerytalnych
oraz uczestników funduszy inwestycyjnych, przyjmowanie
zleceń nabywania i odkupywania oraz zapisów na jednostki
uczestnictwa lub na certyfikaty inwestycyjne w funduszach
inwestycyjnych, zamiana wierzytelności na składniki majątku
dłużnika, skup i sprzedaż wartości dewizowych, pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń
w obrocie dewizowym, usługi deweloperskie tj. usługi związane z inwestowaniem w budowę nieruchomości budynkowych: domów mieszkalnych, obiektów biurowych, handlowych i przemysłowych z przeznaczeniem do sprzedaży bądź
wynajmu oraz usług związane z zakupem nieruchomości
i nadzorowaniem procesu inwestycyjnego od fazy projektowania do zakończenia budowy, wycena majątku nieruchomego, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, nabywanie i zbywanie nieruchomości, administrowanie nieruchomościami,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, 37 usługi w zakresie budownictwa.
(210) 481200
(220) 2018 01 17
(731) FUNDACJA CENTER OF GRAVITY, Kraków
(540) CENTER OF GRAVITY
(510), (511) 36 sponsorowanie i organizowanie sponsoringu imprez rozrywkowych, kulturalnych i sportowych,
zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, organizacja najmu nieruchomości handlowych, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości,
doradztwo w zakresie nieruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomości, organizowanie finansowania w zakresie
remontu i rewitalizacji nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, organizowanie umów
dzierżawy i najmu nieruchomości, zapewnianie środków
finansowych na rozwój nieruchomości, usługi zarządzania
nieruchomościami w systemie timesharingu, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi,
obiektami rozrywkowymi, pomieszczeniami przemysłowymi, lokalami handlowymi, 41 organizacja i przeprowadzanie
aktywności kulturalnych, organizowanie festynów, pokazów,
widowisk, spektakli, koncertów w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych, artystycznych,
rozrywkowych i sportowych, prowadzenie i organizowanie
wystaw w celach kulturalnych, rezerwacja biletów na imprezy kulturalne, informacje dotyczące działalności kulturalnej,
usługi sportowe i kulturalne, usługi rozrywkowe, organizowanie zajęć sportowych i kulturalnych, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych, organizowanie
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kongresów i konferencji w celach edukacyjnych z wyłączeniem tematyki dotyczącej środka grawitacji, usługi związane
z organizowaniem i obsługą dyskotek i przyjęć, udostępnianie obiektów w celach kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych i sportowych, 43 catering, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, usługi
gastronomiczne, usługi restauracji, kawiarni, kafeterie, barów,
snack-barów, drink-barów, stołówek, kafeterii.
(210) 481266
(220) 2018 01 18
(731) RUTKOWSKI ALEKSANDRA SASHA BOXING, Łomianki
(540) SB SIDORENKO BOXING

(531) 26.03.01, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, w tym odzież sportowa oraz obuwie, w tym obuwie sportowe, 35 usługi w zakresie handlu,
w tym usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 41 usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, w tym usługi sportowe
i w zakresie fitnessu oraz usługi edukacyjne i instruktażowe
w szczególności kursy boksu, organizowanie meczów bokserskich oraz rozrywka w postaci zawodów bokserskich.
481328
(220) 2018 02 16
BEKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałbrzych
(540) WĘDLINY SWOJSKI STRAGAN Polski Smak
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 08.05.01
(510), (511) 29 mięso, ekstrakty mięsne, mięso solone, mięso konserwowane, mięso puszkowane, marynaty mięsne,
wieprzowina, wołowina, cielęcina, drób, mięso strusie, mięso królicze, dziczyzna, przetwory mięsne, z podrobów mięsnych i krwi, szynka, wędzonki, kiełbasy, kiełbasa krwista,
wędliny, parówki, bekon, flaki, wątróbka, konserwy mięsne,
pasztet, kaszanka, zwierzęcy szpik kostny jadalny, galarety mięsne, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, krokiety,
35 usługi detalicznego sklepu spożywczego i hurtowni
z produktami spożywczymi, usługi prowadzenia detalicznej
i hurtowej sprzedaży produktów spożywczych z wykorzystaniem telekomunikacji i Internetu, usługi sprzedaży wysyłkowej produktów spożywczych, usługi organizowania sieci
franchisingowej w zakresie prowadzenia sklepów spożywczych i stoisk sklepowych z produktami spożywczymi, zarządzanie sklepami spożywczymi oraz sieciami sklepów i/lub
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stoisk spożywczych, doradztwo i pomoc dotycząca organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie
sklepów i stoisk spożywczych, zarządzanie i administrowanie systemami sprzedaży produktów spożywczych na rzecz
osób trzecich, promocja sprzedaży i reklama produktów spożywczych oferowanych przez osoby trzecie, reklama, rozpowszechnianie materiałów-reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, dekoracja wystaw sklepowych
oraz lokali i stoisk sklepowych.
(210) 482436
(220) 2018 02 16
(731) KUBICKI MARCIN 360 GROUP, Paniówki
(540) event 360

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, przetwarzania
dźwięku, plandeki ochronne, 11 lampy oświetleniowe, 12 pojazdy, 35 udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 41 organizowanie imprez rozrywkowych, edukacyjnych i sportowych.
(210) 483533
(220) 2018 03 15
(731) KRAMARZ JÓZEF, Krobica
(540) B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA
(510), (511) 6 boazeria metalowa, dachy i pokrycia metalowe, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, metalowe
pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, okładziny metalowe konstrukcyjne i budowlane,
panele konstrukcyjne metalowe, płytki podłogowe metalowe, podłogi metalowe, pokrycia dachów metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, pokrycia metalowe
ścian w budownictwie, panele metalowe, metalowe panele
dachowe, panele konstrukcyjne metalowe, metalowe panele okładzinowe, metalowe panele sufitowe, panele ścienne
z metalu, panele metalowe obiciowe do budynków, metalowe panele akustyczne do ścian, izolacyjne metalowe panele okładzinowe do ścian, okładzinowe panele metalowe
do pokrywania dachów, oszklone panele do użytku w budownictwie, aluminium profilowane wytłaczane, aluminium wzmacniane materiałami ceramicznymi, półprodukty
z aluminium lub jego stopów, aluminiowe profile do użytku
w urządzeniach do wyświetlania lub informacyjnych, (elementy wyciskanego aluminium, profile aluminiowe, folia aluminiowa, aluminium, 11 grzejniki do centralnego ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje grzewcze,
instalacje klimatyzacyjne, termiczne kolektory słoneczne
do ogrzewania, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do ogrzewania, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia na gorące powietrze, wymienniki ciepła inne
niż części maszyn, grzejniki płaskie do instalacji centralnego
ogrzewania, (ekologiczne grzejniki płaskie z samoregulacją
temperatury, grzejniki do konstrukcji o dużej wytrzymałości
na rozciąganie, grzejniki do systemów centralnego ogrzewania, ogrzewanie podłogowe, 42 badania naukowe, badania
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w zakresie ochrony środowiska naturalnego, opracowanie
projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe nad
nowymi produktami dla osób trzecich, testowanie materiałów, usługi doradcze w dziedzinie technologii, wzornictwo
przemysłowe, badania technologiczne, badania laboratoryjne, badania środowiska, badania chemiczne, badania dotyczące technologii, badania w dziedzinie energii, badania
w dziedzinie techniki, badania naukowe dotyczące ekologii,
badania naukowe i przemysłowe, badania nad procesami
przemysłowymi, projektowanie konstrukcji, projektowanie
form, projektowanie graficzne, projektowanie znaków, projektowanie techniczne, projektowanie ogrzewania, projektowanie nowych produktów, projektowanie wzorów, projektowanie produktów przemysłowych, projektowanie znaków
towarowych, projektowanie metod produkcji, projektowanie
płytek wykładzinowych, prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi
produktami, 45 licencjonowanie własności przemysłowej,
zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie własności
intelektualnej, licencjonowanie technologii, licencjonowanie
patentów, licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, licencjonowanie praw własności przemysłowej, licencjonowanie
zastosowań patentowych, licencjonowanie znaków towarowych, licencjonowanie praw autorskich, licencjonowanie
w zakresie badań i rozwoju, eksploatacja praw własności
przemysłowej i prawa autorskiego poprzez ich licencjonowanie, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie
na rzecz osób i podmiotów trzecich.
(210) 483568
(220) 2018 03 15
(731) KRAMARZ JÓZEF, Krobica
(540) LICENCJA KRAMARZ POLSKA
(510), (511) 6 boazeria metalowa, dachy i pokrycia metalowe, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, metalowe
pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, okładziny metalowe konstrukcyjne i budowlane,
panele konstrukcyjne metalowe, płytki podłogowe metalowe, podłogi metalowe, pokrycia dachów metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, pokrycia metalowe
ścian w budownictwie, panele metalowe, metalowe panele
dachowe, panele konstrukcyjne metalowe, metalowe panele okładzinowe, metalowe panele sufitowe, panele ścienne
z metalu, panele metalowe obiciowe do budynków, metalowe panele akustyczne do ścian, izolacyjne metalowe panele okładzinowe do ścian, okładzinowe panele metalowe
do pokrywania dachów, oszklone panele do użytku w budownictwie, aluminium profilowane wytłaczane, aluminium wzmacniane materiałami ceramicznymi, półprodukty
z aluminium lub jego stopów, aluminiowe profile do użytku
w urządzeniach do wyświetlania lub informacyjnych, elementy wyciskanego aluminium, profile aluminiowe, folia aluminiowa, aluminium, 11 grzejniki do centralnego ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje grzewcze,
instalacje klimatyzacyjne, termiczne kolektory słoneczne
do ogrzewania, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do ogrzewania, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia na gorące powietrze, wymienniki ciepła inne
niż części maszyn, grzejniki płaskie do instalacji centralnego
ogrzewania, (ekologiczne grzejniki płaskie z samoregulacją
temperatury, grzejniki do konstrukcji o dużej wytrzymałości
na rozciąganie, grzejniki do systemów centralnego ogrzewania, ogrzewanie podłogowe, 42 badania naukowe, badania
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, opracowanie
projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe nad
nowymi produktami dla osób trzecich, testowanie materia-
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łów, usługi doradcze w dziedzinie technologii, wzornictwo
przemysłowe, badania technologiczne, badania laboratoryjne, badania środowiska, badania chemiczne, badania dotyczące technologii, badania w dziedzinie energii, badania
w dziedzinie techniki, badania naukowe dotyczące ekologii,
badania naukowe i przemysłowe, badania nad procesami
przemysłowymi, projektowanie konstrukcji, projektowanie
form, projektowanie graficzne, projektowanie znaków, projektowanie techniczne, projektowanie ogrzewania, projektowanie nowych produktów, projektowanie wzorów, projektowanie produktów przemysłowych, projektowanie znaków
towarowych, projektowanie metod produkcji, projektowanie
płytek wykładzinowych, prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi
produktami, 45 licencjonowanie własności przemysłowej,
zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie własności
intelektualnej, licencjonowanie technologii, licencjonowanie
patentów, licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, licencjonowanie praw własności przemysłowej, licencjonowanie
zastosowań patentowych, licencjonowanie znaków towarowych, licencjonowanie praw autorskich, licencjonowanie
w zakresie badań i rozwoju, eksploatacja praw własności
przemysłowej i prawa autorskiego poprzez ich licencjonowanie, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie
na rzecz osób i podmiotów trzecich.

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn, siłowniki pneumatyczne, silniki indukcyjne, serwonapędy, serwosterowniki, 9 przekaźniki, przekaźniki radiowe,
gniazda przekaźnikowe, elektryczne przekaźniki bezpieczeństwa, zasilacze sieciowe, zasilacze niskiego napięcia, zasilacze prądu stałego, wyłączniki ciśnieniowe, wyłączniki różnicowoprądowe, wyłączniki termiczne, wyłączniki zegarowe,
wyłączniki samoczynne awaryjne, elektryczne wyłączniki
automatyczne, transformatory rozdzielcze, softstarty, rezystory hamujące, wyłączniki instalacyjne, wyłączniki silnikowe,
czujniki optyczne, czujniki indukcyjne, czujniki temperatury,
przetworniki sygnałowe, komputery przemysłowe, panele
sterownicze, falowniki do rozruchu, pracy i łagodnego zatrzymania silnika asynchronicznego, sterowniki elektroniczne, zasilacze impulsowe do zasilania styczników, czujników
indukcyjnych, czujników fotoelektrycznych - laserowych, zasilania sterowników elektronicznych i pneumatycznych, zaworów elektromagnetycznych, oświetlenia LED, przełączniki
elektryczne, filtry elektryczne, siłowniki elektryczne liniowe,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oprogramowania do maszyn, sprzedaż hurtowa i detaliczna asortymentu z zakresu
automatyki przemysłowej, elektroniki, pneumatyki, sprzedaż
hurtowa i detaliczna przekaźników, falowników, softstartów,
zasilaczy, silników, przekładni, wyłączników silnikowych i instalacyjnych, filtrów, urządzeń sieciowych.

484352
(220) 2018 06 10
MARCZYŃSKI PRZEMYSŁAW JAKUB PEMMAX,
Końskie
(540) mmm

(210) 485712
(220) 2018 05 08
(731) RÓŻAŃSKI GRZEGORZ, Warszawa
(540) WIXAPOL
(510), (511) 9 muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, pobieralne nagrania dźwiękowe, muzyka cyfrowa
do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu,
muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana na witrynach
internetowych MP3, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczana z witryn internetowych MP3, programy komputerowe
do przetwarzania plików z muzyką cyfrową, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania plików z muzyką cyfrową, muzyka cyfrowa (ładowalna), dostarczona z Internetu,
muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, płyty kompaktowe
z muzyką, nagrania wideo z muzyką, muzyka cyfrowa do pobrania, dyski optyczne z muzyką, nagrane płyty kompaktowe
z muzyką, nagrane dyski kompaktowe, nagrane magnetyczne nośniki danych, nagrane płyty kompaktowe [płyty CD],
dzwonki telefoniczne [do pobierania], okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, futerały i pokrowce do telefonów komórkowych i osobistych urządzeń elektronicznych,
akcesoria do telefonów komórkowych i osobistych urządzeń
elektronicznych, etui na telefony komórkowe, podkładki pod
myszy komputerowe, słuchawki, okulary i okulary przeciwsłoneczne, akcesoria optyczne, mianowicie paski, sznurki
na szyję i paski na głowę do okularów, słuchawki [zakładane
na głowę], etui na okulary, 14 kółka na klucze i breloczki oraz
zawieszki do nich, 16 materiały drukowane, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu
lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie
edukacyjne, 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne
artykuły służące do przenoszenia, parasolki i parasole, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna osobista, 26 zawieszki, dodatki
do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne,
28 artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, 32 napoje
bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, napoje odalkoholizowane, piwo i produkty piwowarskie, 41 edukacja, rozrywka

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism.
(210) 484505
(220) 2018 04 05
(731) LISIEWSKA SYLWIA ARCYCIĘCIE, Warszawa
(540) ARCYCIĘCIE fryzjer & manicure

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 44 usługi salonów fryzjerskich, manicure, usługi
wizażystów.
484511
(220) 2018 04 05
CZARNIK ANDRZEJ CENTRUM DYSTRYBUCJI
AUTOMATYKI, Łukowa
(540) cda Centrum Dystrybucji Automatyki
(210)
(731)
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i sport, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, dyskoteki,
dystrybucja filmów, imprezy kulturalne, imprezy taneczne, informacja o imprezach rozrywkowych, informacje dotyczące
rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy danych
lub Internetu, kabarety i dyskoteki, kabarety, komponowanie
muzyki dla osób trzecich, koncerty muzyczne, koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, nocne
kluby, obsługa sal tanecznych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie
aktywności rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie
koncertów muzycznych, organizacja imprez kulturalnych
i artystycznych, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja przyjęć, organizacja rozrywek muzycznych, organizacja
widowisk, organizacja występów rozrywkowych na żywo,
organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych
i sportowych, organizowanie imprez tanecznych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie imprez muzycznych, pokazy filmowe, prowadzenie imprez rozrywkowych,
przedstawienia muzyczne, rozrywka.
(210) 485717
(220) 2018 05 08
(731) RÓŻAŃSKI GRZEGORZ, Warszawa
(540)
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by rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna osobista, 26 zawieszki, dodatki
do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne,
28 artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, 32 napoje
bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, napoje odalkoholizowane, piwo i produkty piwowarskie, 41 edukacja, rozrywka
i sport, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, dyskoteki,
dystrybucja filmów, imprezy kulturalne, imprezy taneczne, informacja o imprezach rozrywkowych, informacje dotyczące
rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy danych
lub Internetu, kabarety i dyskoteki, kabarety, komponowanie
muzyki dla osób trzecich, koncerty muzyczne, koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, nocne
kluby, obsługa sal tanecznych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie
aktywności rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie
koncertów muzycznych, organizacja imprez kulturalnych
i artystycznych, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja przyjęć, organizacja rozrywek muzycznych, organizacja
widowisk, organizacja występów rozrywkowych na żywo,
organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych
i sportowych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie imprez muzycznych, pokazy filmowe, prowadzenie
imprez rozrywkowych, przedstawienia muzyczne, rozrywka.
486338
(220) 2018 05 24
DZIUBEK KONRAD HR & ASSET MANAGEMENT,
Kraków
(540) AZ Mieszkanie od A do Z
(210)
(731)

(531) 26.13.25
(510), (511) 9 muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, pobieralne nagrania dźwiękowe, muzyka cyfrowa
do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu,
muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana na witrynach
internetowych MP3, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczana z witryn internetowych MP3, programy komputerowe
do przetwarzania plików z muzyką cyfrową, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania plików z muzyką cyfrową, muzyka cyfrowa (ładowalna), dostarczona z Internetu,
muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, płyty kompaktowe
z muzyką, nagrania wideo z muzyką, muzyka cyfrowa do pobrania, dyski optyczne z muzyką, nagrane płyty kompaktowe
z muzyką, nagrane dyski kompaktowe, nagrane magnetyczne nośniki danych, nagrane płyty kompaktowe [płyty CD],
dzwonki telefoniczne [do pobierania], okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, futerały i pokrowce do telefonów komórkowych i osobistych urządzeń elektronicznych,
akcesoria do telefonów komórkowych i osobistych urządzeń
elektronicznych, etui na telefony komórkowe, podkładki pod
myszy komputerowe, słuchawki, okulary i okulary przeciwsłoneczne, akcesoria optyczne, mianowicie paski, sznurki
na szyję i paski na głowę do okularów, słuchawki [zakładane
na głowę], etui na okulary, 14 kółka na klucze i breloczki oraz
zawieszki do nich, 16 materiały drukowane, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu
lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie
edukacyjne, 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne
artykuły służące do przenoszenia, parasolki i parasole, wyro-

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.22, 27.05.24, 07.01.08, 07.01.09,
26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 36 wynajem zakwaterowania [mieszkania],
agencja wynajmu zakwaterowania [mieszkania], agencje
mieszkaniowe [mieszkania], wynajem mieszkań, biuro wynajmu mieszkań, usługi wynajmu mieszkań, organizowanie
wynajmu mieszkań, agencje mieszkaniowe (nieruchomości),
udzielanie pożyczek mieszkaniowych, finansowanie kredytów mieszkaniowych, wynajem mieszkań i pomieszczeń
biurowych, wynajem mieszkań, studio i pokoi, usługi agencji
pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, doradztwo
w zakresie inwestycji mieszkaniowych, usługi w zakresie
wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, doradztwo
związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości
mieszkaniowe, usługi znajdowania mieszkań na rzecz osób
trzecich [stałe zamieszkanie], biura pośrednictwa handlu
nieruchomościami, agencje nieruchomości, wynajem nieruchomości, finansowanie nieruchomości, usługi nabywania
nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, organizowanie finansowania
zakupu nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości,

Nr ZT52/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

usługi finansowania zakupu nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, 37 usługi odnawiania mieszkań, naprawa
i konserwacja budynków mieszkalnych, instalowanie osprzętu i akcesoriów w pomieszczeniach mieszkalnych, remont
nieruchomości, remontowanie budynków, usługi w zakresie
remontów budynków, usługi doradcze w zakresie remontów
budynków, nadzór budowlany, nadzorowanie konstruowania budynków, nadzór nad remontami budynków, nadzór
nad renowacją budynków, nadzór budowlany na miejscu,
nadzór nad robotami budowlanymi, konsultacje w zakresie
nadzoru budowlanego, 42 projektowanie budynków, projektowanie domów, projektowanie łazienek, projektowanie
kuchni, projektowanie umeblowania, planowanie [projektowanie] łazienek, planowanie [projektowanie] budynków, projektowanie wnętrz komercyjnych, planowanie [projektowanie] kuchni, projektowanie wnętrz budynków, projektowanie
architektoniczne dekoracji wnętrz, planowanie przestrzenne
[projektowanie] wnętrz, planowanie i projektowanie kuchni,
usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych,
nadzór i inspekcja techniczna.
(210) 486635
(220) 2018 06 04
(731) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) Energa

9

(531) 27.05.01, 03.09.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 29 ryby przetworzone, ryby solone, ryby wędzone, ryby mrożone, ryby marynowane, gotowane ryby, ryby
konserwowe, konserwowane ryby, ryby w puszkach, mrożone gotowane ryby, ryby, owoce morza i mięczaki, produkty
z przetworzonej ryby do spożywania przez ludzi, 31 żywe
ryby, żywe ryby do celów spożywczych, żywe ryby do spożywania przez ludzi.
(210) 488049
(220) 2018 08 19
(731) KOWALCZYK ZENON, Ostrołęka
(540) soosch
(510), (511) 32 napoje na bazie owoców lub warzyw.
488229
(220) 2018 07 13
NEWOU HONG KONG INTERNATIONAL CO. LIMITED,
Hong Kong, HK
(540) U-BETER
(510), (511) 5 chusteczki antyseptyczne, mleko w proszku
dla niemowląt, żywność dla niemowląt, błonnik pokarmowy,
suplementy diety zawierające enzymy, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty witaminowe, tran, pieluchomajtki dziecięce, 29 mleko, produkty
mleczne, napoje mleczne, mleko w proszku, jogurt, wełna
mięsna, mączka rybna, przekąski na bazie owoców i warzyw,
jaja w proszku, mleko sojowe.
(210)
(731)

488230
(220) 2018 07 13
NEWOU HONG KONG INTERNATIONAL CO. LIMITED,
Hong Kong, HK
(540) EUBELAC
(510), (511) 5 chusteczki antyseptyczne, mleko w proszku
dla niemowląt, żywność dla niemowląt, błonnik pokarmowy,
suplementy diety zawierające enzymy, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty witaminowe, tran, pielucho majtki dziecięce, 29 mleko, produkty
mleczne, napoje mleczne, mleko w proszku, jogurt, wełna
mięsna, mączka rybna, przekąski na bazie owoców i warzyw,
jaja w proszku, mleko sojowe.
(210)
(731)

(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 12 mobilne pojazdy/urządzenia do poruszania
się, mobilne pojazdy/urządzenia do poruszania się zasilane
elektrycznie.
(210) 486638
(220) 2018 06 04
(731) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) Energa

(210)
(731)
(540)

488231
(220) 2018 07 13
NEWOU HONG KONG INTERNATIONAL CO. LIMITED,
Hong Kong, HK

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 26.13.25, 24.15.01
(510), (511) 12 mobilne pojazdy/urządzenia do poruszania
się, mobilne pojazdy/urządzenia do poruszania się zasilane
elektrycznie.
487260
(220) 2018 06 19
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KORYB
W. KOŁODZIEJSKI & I. STABROWSKA-WYSOCKA
SPÓŁKA JAWNA, Puck
(540) KORYB foodservice
(210)
(731)

(531) 28.03
(510), (511) 5 chusteczki antyseptyczne, mleko w proszku
dla niemowląt, żywność dla niemowląt, błonnik pokarmowy,
suplementy diety zawierające enzymy, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty witaminowe, tran, pielucho majtki dziecięce, 29 mleko, produkty
mleczne, napoje mleczne, mleko w proszku, jogurt, wełna
mięsna, mączka rybna, przekąski na bazie owoców i warzyw,
jaja w proszku, mleko sojowe.
(210)
(731)

488233
(220) 2018 07 13
NEWOU HONG KONG INTERNATIONAL CO. LIMITED,
Hong Kong, HK
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(540)

(531) 28.03
(510), (511) 5 chusteczki antyseptyczne, mleko w proszku
dla niemowląt, żywność dla niemowląt, błonnik pokarmowy,
suplementy diety zawierające enzymy, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty witaminowe, tran, pieluchomajtki dziecięce, 29 mleko, produkty
mleczne, napoje mleczne, mleko w proszku, jogurt, wełna
mięsna, mączka rybna, przekąski na bazie owoców i warzyw,
jaja w proszku, mleko sojowe.
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(210) 488784
(220) 2018 07 30
(731) BARANOV ANDRIY SALON MARI-LILL, Wrocław
(540) Mari-Lill

(531) 27.05.01, 27.05.04
(510), (511) 25 suknie wieczorowe, suknie koktajlowe, suknie
ślubne, suknie dziecięce, stroje karnawałowe.
(210) 488785
(220) 2018 07 30
(731) BARANOV ANDRIY SALON MARI-LILL, Wrocław
(540) Rose fashion wedding style

(210) 488535
(220) 2018 07 23
(731) GRUPO ALDESA, S.A., Madryt, ES
(540) Q quadrature

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.21, 26.01.18
(510), (511) 37 usługi budowlane dotyczące biur, sklepów,
hoteli i restauracji, usługi remontowe dotyczące biur, sklepów, hoteli i restauracji, usługi instalacyjne dotyczące biur,
sklepów, hoteli i restauracji, usługi renowacji i modernizacji
w budownictwie, usługi konserwacyjne, remontowe i modernizacyjne dotyczące biur, sklepów, hoteli i restauracji,
naprawcze roboty budowlane, wyposażanie wnętrz biur,
sklepów, hoteli i restauracji, usługi przekształcania (zmiany przeznaczenia) biur, sklepów, hoteli, restauracji, barów
i kawiarni, dekorowanie budynków, renowacja budynków,
renowacja wnętrz dotycząca biur, sklepów, hoteli i restauracji, usługi doradcze i informacyjne w zakresie budowania
i konserwacji biur, sklepów, hoteli i restauracji, 42 usługi
doradcze dotyczące projektowania wnętrz, planowanie
projektów, projektowanie budowlane, projektowanie dobudówek, projektowanie wnętrz, projektowanie wystroju biur,
projektowanie zewnętrznych części budynków, projektowanie powierzchni biurowej, planowanie rozmieszczenia biur,
projektowanie sklepów, projektowanie hoteli, projektowanie
restauracji, barów i kawiarni.
(210) 488537
(220) 2018 07 23
(731) MATECKI JACEK METAGAME, Warszawa
(540) VACO

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.03.01, 26.03.05, 26.03.18
(510), (511) 11 osuszacze powietrza, klimatyzatory przenośne, urządzenia grzewcze.

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.05.20
(510), (511) 25 suknie wieczorowe, suknie koktajlowe, suknie
ślubne, suknie dziecięce, stroje karnawałowe.
(210) 489385
(220) 2018 08 14
(731) BOCHEŃSKI TOMASZ, Rzeszów
(540) BRZOZÓW ZDRÓJ
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, piwo rodzaju Barley
Wine, bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka piwna,
brzeczka słodowa, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa,
cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy
jako napoje bezalkoholowe, lemoniada, preparaty do sporządzania likierów, moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje
bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty,
napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje
izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie
soi, inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane,
napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe
wzbogacane proteinami, napój imbirowy, orszada, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, owocowe nektary,
bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo,
piwo słodowe, sok pomidorowy jako napój, preparaty
do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe z sarsaparillą,
soki, soki warzywne jako napoje, sorbety jako napoje, syrop
do lemoniady, syropy do napojów, moszcz winogronowy,
niesfermentowany, woda jako napoje, woda gazowana, preparaty do produkcji z wody gazowanej, woda litowa, woda
mineralna jako napoje, woda selcerska, woda sodowa, woda
stołowa.
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(210) 489658
(220) 2018 08 24
(731) KRAMARZ JÓZEF, Krobica
(540) HCA to czyste powietrze

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 26.04.09
(510), (511) 6 listwy metalowe, profile aluminiowe, aluminium profilowane wytłaczane, elementy wyciskanego aluminium, termoizolowane profile metalowe, profile metalowe do celów termoizolacyjnych, profile z metalu na drzwi,
boazeria metalowa, fasady metalowe, dachy i pokrycia metalowe, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, okładziny metalowe konstrukcyjne i budowlane,
panele konstrukcyjne metalowe, płytki podłogowe metalowe, podłogi metalowe, pokrycia dachów metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, deski dachowe z metalu,
pokrycia metalowe ścian w budownictwie, panele metalowe, metalowe panele dachowe, panele konstrukcyjne metalowe, metalowe panele okładzinowe, metalowe panele sufitowe, panele ścienne z metalu, panele metalowe obiciowe
do budynków, metalowe panele akustyczne do ścian, izolacyjne metalowe panele okładzinowe do ścian, okładzinowe
panele metalowe do pokrywania dachów, oszklone panele
do użytku w budownictwie, aluminium wzmacniane materiałami ceramicznymi, półprodukty z aluminium lub jego stopów, aluminiowe profile do użytku w urządzeniach do wyświetlania lub informacyjnych, folia aluminiowa, metalowe
pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami słonecznymi,
metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami
fotoelektrycznymi, 11 ogrzewanie podłogowe, termiczne
kolektory słoneczne do ogrzewania, piece słoneczne, panele
słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, kolektory słoneczne z rurowym systemem odprowadzania ciepła, kolektory
słoneczne do celów grzewczych, akumulatory ciepła, urządzenia do magazynowania energii cieplnej do ogrzewania,
systemy chłodzące do lodowisk, urządzenia do chłodzenia
powietrza, instalacje grzewcze, grzejniki do centralnego
ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje
klimatyzacyjne, urządzenia do ogrzewania, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia na gorące powietrze,
wymienniki ciepła inne niż części maszyn, grzejniki płaskie
do instalacji centralnego ogrzewania, ekologiczne grzejniki
płaskie z samoregulacją temperatury, grzejniki do konstrukcji
o dużej wytrzymałości na rozciąganie, grzejniki do systemów
centralnego ogrzewania, instalacje grzewcze zamontowane
w oknach, instalacje filtrujące powietrze, instalacje nawilżające powietrze, urządzenia oczyszczające powietrze, umieszczone poziomo grzejniki wykorzystujące powietrze tłoczone do ogrzewania przestrzeni, urządzenia ogrzewające
wykorzystujące spalanie katalityczne, filtry powietrza, filtry
ścieków, filtry kurzu, elektrostatyczne filtry powietrza, przeciwpyłowe filtry cyklonowe, filtry do wody, filtry do instalacji
przemysłowych, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i kli-
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matyzacja), 42 badania naukowe, badania w zakresie ochrony
środowiska naturalnego, opracowanie projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami
dla osób trzecich, testowanie materiałów, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, wzornictwo przemysłowe, badania
technologiczne, badania laboratoryjne, badania środowiska,
badania chemiczne, badania dotyczące technologii, badania
w dziedzinie energii, badania w dziedzinie techniki, badania
naukowe dotyczące ekologii, badania naukowe i przemysłowe, badania nad procesami przemysłowymi, projektowanie
konstrukcji, projektowanie form, projektowanie graficzne,
projektowanie znaków, projektowanie techniczne, projektowanie ogrzewania, projektowanie nowych produktów,
projektowanie wzorów, projektowanie produktów przemysłowych, projektowanie znaków towarowych, projektowanie
metod produkcji, projektowanie płytek wykładzinowych,
prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, monitorowanie działań mających wpływ na środowisko w obrębie budynków, monitorowanie wydarzeń mających wpływ
na środowisko w obrębie budynków, ocena zagrożeń środowiskowych, pomiary środowiskowe, 45 zarządzanie prawami
autorskimi, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności
przemysłowej i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie
na rzecz osób i podmiotów trzecich, licencjonowanie własności przemysłowej, licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie technologii, licencjonowanie patentów,
licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, licencjonowanie
praw własności przemysłowej, licencjonowanie zastosowań
patentowych, licencjonowanie znaków towarowych, licencjonowanie praw autorskich, licencjonowanie w zakresie
badań i rozwoju, eksploatacja praw własności przemysłowej
i prawa autorskiego poprzez ich licencjonowanie.
(210) 489664
(220) 2018 08 24
(731) KRAMARZ JÓZEF, Krobica
(540) Kramary KRAMARZ POLSKA

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 26.04.09
(510), (511) 6 listwy metalowe, profile aluminiowe, aluminium
profilowane wytłaczane, elementy wyciskanego aluminium,
termoizolowane profile metalowe, profile metalowe do celów
termoizolacyjnych, profile z metalu na drzwi, boazeria metalowa, fasady metalowe, dachy i pokrycia metalowe, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, okładziny
metalowe konstrukcyjne i budowlane, panele konstrukcyjne
metalowe, płytki podłogowe metalowe, podłogi metalowe,
pokrycia dachów metalowe, prefabrykowane konstrukcje
metalowe, deski dachowe z metalu, pokrycia metalowe ścian
w budownictwie, panele metalowe, metalowe panele dachowe, panele konstrukcyjne metalowe, metalowe panele okła-

12

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

dzinowe, metalowe panele sufitowe, panele ścienne z metalu,
panele metalowe obiciowe do budynków, metalowe panele
akustyczne do ścian, izolacyjne metalowe panele okładzinowe
do ścian, okładzinowe panele metalowe do pokrywania dachów, oszklone panele do użytku w budownictwie, aluminium
wzmacniane materiałami ceramicznymi, półprodukty z aluminium lub jego stopów, aluminiowe profile do użytku w urządzeniach do wyświetlania lub informacyjnych, folia aluminiowa,
metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, 11 ogrzewanie podłogowe, termiczne
kolektory słoneczne do ogrzewania, piece słoneczne, panele
słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, kolektory słoneczne
z rurowym systemem odprowadzania ciepła, kolektory słoneczne do celów grzewczych, akumulatory ciepła, urządzenia
do magazynowania energii cieplnej do ogrzewania, systemy
chłodzące do lodowisk, urządzenia do chłodzenia powietrza,
instalacje grzewcze, grzejniki do centralnego ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje klimatyzacyjne,
urządzenia do ogrzewania, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia na gorące powietrze, wymienniki ciepła
inne niż części maszyn, grzejniki płaskie do instalacji centralnego ogrzewania, ekologiczne grzejniki płaskie z samoregulacją
temperatury, grzejniki do konstrukcji o dużej wytrzymałości
na rozciąganie, grzejniki do systemów centralnego ogrzewania, instalacje grzewcze zamontowane w oknach, instalacje
filtrujące powietrze, instalacje nawilżające powietrze, urządzenia oczyszczające powietrze, umieszczone poziomo grzejniki
wykorzystujące powietrze tłoczone do ogrzewania przestrzeni,
urządzenia ogrzewające wykorzystujące spalanie katalityczne,
filtry powietrza, filtry ścieków, filtry kurzu, elektrostatyczne filtry powietrza, przeciwpyłowe filtry cyklonowe, filtry do wody,
filtry do instalacji przemysłowych, systemy HVAC (ogrzewanie,
wentylacja i klimatyzacja), 42 badania naukowe, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, opracowanie projektów technicznych, prace badawczo - rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, testowanie materiałów, usługi
doradcze w dziedzinie technologii, wzornictwo przemysłowe,
badania technologiczne, badania laboratoryjne, badania środowiska, badania chemiczne, badania dotyczące technologii,
badania w dziedzinie energii, badania w dziedzinie techniki, badania naukowe dotyczące ekologii, badania naukowe i przemysłowe, badania nad procesami przemysłowymi, projektowanie
konstrukcji, projektowanie form, projektowanie graficzne, projektowanie znaków, projektowanie techniczne, projektowanie
ogrzewania, projektowanie nowych produktów, projektowanie
wzorów, projektowanie produktów przemysłowych, projektowanie znaków towarowych, projektowanie metod produkcji,
projektowanie płytek wykładzinowych, prace badawczo - rozwojowe w zakresie produktów, prace badawczo - rozwojowe
nad nowymi produktami, monitorowanie działań mających
wpływ na środowisko w obrębie budynków, monitorowanie
wydarzeń mających wpływ na środowisko w obrębie budynków, ocena zagrożeń środowiskowych, pomiary środowiskowe,
45 zarządzanie prawami autorskimi, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez
ich licencjonowanie na rzecz osób i podmiotów trzecich, licencjonowanie własności przemysłowej, licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie technologii, licencjonowanie
patentów, licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, licencjonowanie praw własności przemysłowej, licencjonowanie zastosowań patentowych, licencjonowanie znaków towarowych,
licencjonowanie praw autorskich, licencjonowanie w zakresie
badań i rozwoju, eksploatacja praw własności przemysłowej
i prawa autorskiego poprzez ich licencjonowanie.
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(210) 489866
(220) 2018 08 29
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Lato z radiem

(531) 27.05.01, 01.03.02, 01.03.13
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy
do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze,
katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły
papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku i opinii publicznej, w tym poprzez sieci radiowe,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące
transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
w zakresie przekazywania głosu i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi
w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych,
sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie
nagrywania, montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, nagrania, audycje, transmisje oraz produkcje radiowe
i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz
telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, biura redakcyjne, rejestrowanie
na 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.
(210) 490068
(220) 2018 09 04
(731) KAŁCZEW RADOSŁAW, Warszawa
(540) SCOUT BRIDGE
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(531) 26.11.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż aukcyjna nieruchomości, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług
na rzecz osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 37 usługi budowlane,
konsultacje budowlane, układanie kabli, usługi doradztwa
budowlanego, uszczelnianie budynków, wynajem sprzętu
budowlanego, instalowanie drzwi i okien, montaż rusztowań,
rozbiórka budynków, usługi hydrauliczne, zabezpieczanie
budynków przed wilgocią, nadzór budowlany, doradztwo
inżynieryjne, informacja budowlana, informacja o naprawach, izolowanie budynków, lakierowanie, malowanie, murowanie, tapetowanie, tynkowanie, układanie nawierzchni
drogowych, usługi remontowe, naprawy obiektów, roboty
ogólnobudowlane, konstrukcyjne i montażowe, usługi developerskie tj. usługi związane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od etapu
pozyskiwania gruntu do etapu sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej wytworzonej w ramach przedsięwzięcia developerskiego, 42 badania techniczne, projektowanie
budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, doradztwo
architektoniczne, opracowywanie projektów technicznych,
planowanie urbanistyczne, pomiary geodezyjne.
490101
(220) 2018 09 04
RYBCZYŃSKI PIOTR, CZYŻ ADNRZEJ P.P.H.U. A.P.
TRADE SPÓŁKA CYWILNA, Radoszewice
(540) NADWARCIAŃSKIE SPECJAŁY

(210)
(731)
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we, sosy majonezowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe,
sosy do makaronów, sosy jako przyprawy, dressingi, dipy,
sosy i marynaty jako przyprawy smakowe, sosy do polewania deserów, przyprawy, przyprawy suszone, zioła do celów
spożywczych, zioła konserwowane jako przyprawy, mąka
spożywcza, wyroby na bazie mąki i przetworów zbożowych, pieczywo, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, płatki
owsiane, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, lody spożywcze, kawa, herbata, kakao, cukier, miód, 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe i warzywne, zagęszczone soki
owocowe i warzywne, napoje owocowe i warzywne, nektary owocowe i warzywne, bezalkoholowe wyciągi z owoców
i warzyw, syropy do napojów, bezalkoholowe ekstrakty owocowe do napojów, esencje do produkcji napojów, 35 usługi
importowo - eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego
na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia
sprzedaży w sklepach i/lub hurtowniach poprzez agentów
oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów takich
jak: produkty rolne, ogrodnicze, leśne, owoce i warzywa,
przetwory z owoców i warzyw, sałatki owocowe i warzywne,
gotowe dania i potrawy na bazie mięsa, owoców i warzyw,
grzyby, ketchup, majonez, musztarda, sosy warzywne i owocowe, przyprawy, napoje, soki nektary owocowe i warzywne, napoje alkoholowe, wyroby na bazie mąki i przetworów
zbożowych, pieczywo, wyroby cukiernicze i słodycze, lody
spożywcze, mięso i wyroby z mięsa, wyroby wędliniarskie,
wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, owoców i warzyw,
mleko i produkty mleczne, napoje mleczne, jaja spożywcze,
usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi reklamowe
i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek
i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej.
490162
(220) 2018 09 05
STADTRAUM SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) P PARKCUBE
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01, 26.13.25, 05.09.06, 05.09.21, 05.11.05
(510), (511) 29 owoce i warzywa: blanszowane, gotowane,
konserwowane, kwaszone, marynowane, suszone i tarte,
owoce i warzywa mrożone, owoce i warzywa w puszkach,
grzyby: gotowane, mrożone, suszone, konserwowane i marynowane, koncentraty owoców i warzyw, koncentrat pomidorowy, koncentrat buraczany, koncentraty przecierów
owocowych i warzywnych, przetwory z owoców i warzyw,
dżemy, konfitury, marmolady, musy owocowe i warzywne,
owoce i warzywa w syropie, przeciery owocowe i warzywne, przetwory z chrzanu, chrzan tarty, chrzan tarty na kwasku
cytrynowym, sałatki owocowe i warzywne, gotowe dania
i potrawy na bazie mięsa, owoców i warzyw, mięso, mięso
świeże i mrożone, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa,
owoców i warzyw, wyroby wędliniarskie, konserwy mięsne,
gotowe dania i potrawy na bazie mięsa, mleko i produkty
mleczne, masło, margaryna, śmietana jako produkt mleczarski, sery żółte, serki kremowe, serki homogenizowane, serki
topione, twarogi, napoje mleczne: jogurty, kefir, maślanka,
jaja spożywcze, zupy, składniki do sporządzania zup, 30 ketchup, majonez, musztarda, sosy warzywne i owocowe, sosy
czosnkowe, sosy chrzanowe, sosy musztardowo - chrzano-

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.15.09
(510), (511) 9 parkometry, aplikacje komputerowe do automatycznej kontroli parkowania samochodów, aplikacje komputerowe do sterowania automatycznym parkowaniem pojazdów,
elektroniczne automaty do wydawania biletów parkingowych,
mechanizmy na monety do bram na parkingach samochodowych, urządzenia kontrolujące do automatycznego parkowania samochodów, oprogramowanie ładowalne oraz stałe,
urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia i przyrządy: fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, utrwalone na nośnikach informacje
i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia łączności
bezprzewodowej, komputery, monitory, drukarki, komputerowe urządzenia peryferyjne, czytniki optyczne, interfejsy, sprzęt
do przetwarzania danych, urządzenia do nagrywania, transmi-
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sji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne, cyfrowe
i optyczne nośniki danych, 39 usługi parkingowe, wynajem,
rezerwacja i udostępnianie parkingów oraz miejsc parkingowych dla pojazdów, parkowanie i przechowywanie pojazdów,
udzielanie informacji na temat miejsc parkingowych dla pojazdów oraz usług parkowania pojazdów, usługi nawigacji: ustalanie położenia, wytyczanie trasy, usługi lokalizacyjne, usługi
transportowe, usługi organizowania podróży, usługi doradcze
i informacyjne w zakresie transportu, podróży i nawigacji, parkowania, 42 wypożyczanie, programowanie i projektowanie komputerów i systemów komputerowych, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwanie
danych komputerowych, oprogramowanie jako usługa – SaaS,
projektowanie, powielanie, instalacja, aktualizacja, konserwacja,
wypożyczanie oraz doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, analizy systemów komputerowych, badania naukowe, techniczne, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, projektowania stron
internetowych, dostarczanie/opracowywanie wyszukiwarek
internetowych, elektroniczna konwersja danych, dokumentów
lub programów, hosting serwerów, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, doradztwo, informacje
i konsultacje w zakresie technologii informacyjnych, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej.

Nr ZT52/2018

gi doradcze i informacyjne w zakresie transportu, podróży
i nawigacji, parkowania, 42 wypożyczanie, programowanie
i projektowanie komputerów i systemów komputerowych,
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, oprogramowanie jako usługa – SaaS, projektowanie, powielanie,
instalacja, aktualizacja, konserwacja, wypożyczanie oraz
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
analizy systemów komputerowych, badania naukowe, techniczne, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, projektowania stron internetowych,
dostarczanie/opracowywanie wyszukiwarek internetowych,
elektroniczna konwersja danych, dokumentów lub programów, hosting serwerów, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, doradztwo, informacje
i konsultacje w zakresie technologii informacyjnych, usługi
komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej.
490192
(220) 2018 09 06
CHOCOKISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) Chocokiss
(210)
(731)

490163
(220) 2018 09 05
STADTRAUM SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) P PARKCUBE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.15.09
(510), (511) 9 parkometry, aplikacje komputerowe do automatycznej kontroli parkowania samochodów, aplikacje
komputerowe do sterowania automatycznym parkowaniem
pojazdów, elektroniczne automaty do wydawania biletów
parkingowych, mechanizmy na monety do bram na parkingach samochodowych, urządzenia kontrolujące do automatycznego parkowania samochodów, oprogramowanie ładowalne oraz stałe, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające,
lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia i przyrządy: fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, utrwalone
na nośnikach informacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, urządzenia do komunikacji
wewnętrznej, urządzenia łączności bezprzewodowej, komputery, monitory, drukarki, komputerowe urządzenia peryferyjne, czytniki optyczne, interfejsy, sprzęt do przetwarzania
danych, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne, cyfrowe i optyczne
nośniki danych, 39 usługi parkingowe, wynajem, rezerwacja i udostępnianie parkingów oraz miejsc parkingowych
dla pojazdów, parkowanie i przechowywanie pojazdów,
udzielanie informacji na temat miejsc parkingowych dla pojazdów oraz usług parkowania pojazdów, usługi nawigacji:
ustalanie położenia, wytyczanie trasy, usługi lokalizacyjne,
usługi transportowe, usługi organizowania podróży, usłu-

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(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 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) 490260
(220) 2018 09 07
(731) KAMIŃSKA JULIA, Warszawa
(540) Bonjour MADAME
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(531) 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż kosmetyków do pielęgnacji włosów
i ciała, sprzedaż kosmetyków do makijażu, 44 usługi fryzjerskie, wizaż, manicure - pedicure.
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490328
(220) 2018 09 07
NARODOWY INSTYTUT OKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Świat Oka Centrum okulistyczne

(210)
(731)

(210) 490322
(220) 2018 09 10
(731) KULBACKA ALEKSANDRA ENLA, Suwałki
(540) e

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, w tym
organizowanie kursów i szkoleń oraz innych form kształcenia, kursy językowe, nauczanie języków, edukacja językowa, kursy językowe, tłumaczenie ustne [język], tłumaczenie
języka migowego, nauczanie języków obcych, organizacja
kursów językowych, zapewnianie kursów językowych, usługi
nauki języka obcego, usługi nauczania języka angielskiego,
organizowanie indywidualnej nauki języków, nauczanie wyrównawcze w zakresie języka, usługi edukacyjne w zakresie
języków, usługi w zakresie nauczania języków, usługi w zakresie nauczania języków obcych, usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, wypożyczanie taśm dźwiękowych do nauki języka obcego, usługi edukacyjne związane
z naukę języków obcych, usługi szkół w zakresie nauczania
języków obcych wypożyczanie nagranych magnetycznych
taśm wideo do nauki języka, usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania języków, świadczenie
usług w zakresie szkół i kursów językowych, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania języków
obcych, publikowanie książek, podręczników i materiałów
szkoleniowych, publikacje elektroniczne on-line książek
i podręczników, produkcja filmów i nagrań, usługi w zakresie tłumaczeń, tłumaczenia językowe, tłumaczenia językowe
ustne, organizowanie obozów wakacyjnych, udostępnianie
publikacji elektronicznych związanych z nauką języków,
nie do pobrania, wypożyczanie nagrań lub nagranych magnetycznych taśm audio do nauki języków.
490325
(220) 2018 09 07
NARODOWY INSTYTUT OKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Świat Oka Centrum Okulistyczne
(510), (511) 5 krople do oczu, produkty farmaceutyczne
do użytku okulistycznego, krople i preparaty do nawilżania
oczu, lecznicze płyny do przemywania oczu, maść do oczu
do użytku medycznego, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom oczu, preparaty farmaceutyczne
do leczenia chorób i dolegliwości oczu, przeciwinfekcyjne
substancje do stosowania miejscowego do leczenia infekcji
oczu, 41 szkolenia, wykłady i warsztaty z dziedziny okulistyki
i optyki, organizowanie i prowadzenie konferencji z dziedziny okulistyki i optyki, 42 badania kliniczne, 44 usługi medyczne, usługi optyczne, usługi okulistyczne.
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 26.02.01, 27.05.01
(510), (511) 5 krople do oczu, produkty farmaceutyczne
do użytku okulistycznego, krople i preparaty do nawilżania
oczu, lecznicze płyny do przemywania oczu, maść do oczu
do użytku medycznego, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom oczu, preparaty farmaceutyczne
do leczenia chorób i dolegliwości oczu, przeciwinfekcyjne
substancje do stosowania miejscowego do leczenia infekcji
oczu, 41 szkolenia, wykłady i warsztaty z dziedziny okulistyki
i optyki, organizowanie i prowadzenie konferencji z dziedziny okulistyki i optyki, 42 badania kliniczne, 44 usługi medyczne, usługi optyczne, usługi okulistyczne.
(210) 490333
(220) 2018 09 07
(731) DROBNY GRZEGORZ, Grzechynia
(540) KRÓWKI ZATORSKIE

(531)

29.01.12, 03.04.02, 03.04.13, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.18,
27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 16 opakowania na żywność, opakowania na prezenty, szczelne opakowania z tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, nieprzepuszczające powietrza opakowania
z papieru, opakowania na prezenty z tworzyw sztucznych,
materiały amortyzujące lub wyściełające wykonane z papieru używane jako opakowania, 30 cukierki miętowe, karmelki [cukierki], pomadki [cukierki], 35 bezpośrednia reklama
pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam.
(210) 490335
(220) 2018 09 07
(731) JABŁONOWSKI ŁUKASZ, Kraków
(540) RAJSKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), alkohole wysokoprocentowe.
(210)
(731)

490372
(220) 2018 09 10
MANHATTAN ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

16

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) Brain Friendly English
(510), (511) 41 nauczanie języka angielskiego, edukacja językowa, techniki i sposoby efektywnego nauczania.
490424
(220) 2018 09 11
MANHATTAN ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Manhattan THE ENGLISH ACADEMY
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 26.11.01, 26.11.08, 26.13.25, 01.15.11, 27.05.01
(510), (511) 41 nauczanie języka angielskiego, edukacja językowa, techniki i sposoby efektywnego nauczania.
490433
(220) 2018 09 12
TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) fastplast
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze, preparaty toaletowe, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, nawilżane
chusteczki do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki do celów higienicznych i kosmetycznych nasączone preparatami toaletowymi, środkami oczyszczającymi,
preparatami do oczyszczania skóry, preparatami do usuwania makijażu, kosmetykami, płynami kosmetycznymi,
preparatami kosmetycznymi, balsamami kosmetycznymi
i/lub olejkami eterycznymi, nawilżane płatki do celów higienicznych i kosmetycznych, płatki do celów higienicznych
i kosmetycznych nasączone preparatami toaletowymi, środkami oczyszczającymi, preparatami do oczyszczania skóry,
preparatami do usuwania makijażu, kosmetykami, płynami
kosmetycznymi, preparatami kosmetycznymi, balsamami
kosmetycznymi i/lub olejkami eterycznymi, nawilżane waciki do celów higienicznych i kosmetycznych, waciki do celów higienicznych i kosmetycznych nasączone preparatami toaletowymi, środkami oczyszczającymi, preparatami
do oczyszczania skóry, preparatami do usuwania makijażu,
kosmetykami, płynami kosmetycznymi, preparatami kosmetycznymi, balsamami kosmetycznymi i/lub olejkami eterycznymi, wilgotne ręczniki papierowe do celów higienicznych
i kosmetycznych nasączone preparatami toaletowymi,
środkami oczyszczającymi, preparatami do oczyszczania
skóry, kosmetykami, płynami kosmetycznymi, preparatami
kosmetycznymi, balsamami kosmetycznymi i/lub olejkami
eterycznymi, podkładki do celów kosmetycznych nasączone środkami oczyszczającymi, preparatami do oczyszczania
skóry, kosmetykami, płynami kosmetycznymi, preparatami
kosmetycznymi, balsamami kosmetycznymi i/lub olejkami
eterycznymi, plastry kosmetyczne zawierające środek chroniący przed słońcem i blokujący promieniowanie słoneczne
do stosowania na skórze, plastry do celów kosmetycznych,
w tym plastry samoprzylepne, rozgrzewające i/lub transdermalne, nasączone środkami oczyszczającymi, preparatami
do oczyszczania skóry, kosmetykami, płynami kosmetycznymi, preparatami kosmetycznymi, balsamami kosmetycznymi
i/lub olejkami eterycznymi, 5 leki i produkty farmaceutyczne,
preparaty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, preparaty odżywcze i witaminowe do celów medycznych i leczniczych, suplementy diety, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, probiotyki, prebiotyki, preparaty wspomagające
(210)
(731)
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leczenie, podnoszące odporność organizmu i/lub wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy,
środki przeciwbólowe, napoje do celów leczniczych, zioła
lecznicze, preparaty do odchudzania, kosmetyki o działaniu
leczniczym, dermokosmetyki, środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające,
bakteriobójcze i dezynfekcyjne, ściereczki do czyszczenia nasączone środkami dezynfekującymi lub alkoholem, do celów
higienicznych, nawilżane chusteczki do celów leczniczych,
medycznych i/lub dezynfekcyjnych, chusteczki do celów
leczniczych, medycznych i/lub dezynfekcyjnych nasączone
preparatami farmaceutycznymi, leczniczymi, przeciwzapalnymi, przeciwbólowymi, bakteriobójczymi, dezynfekcyjnymi i/lub alkoholem, nawilżane płatki do celów leczniczych,
medycznych i/lub dezynfekcyjnych, płatki do celów leczniczych, medycznych i/lub dezynfekcyjnych nasączone preparatami farmaceutycznymi, leczniczymi, przeciwzapalnymi,
przeciwbólowymi, bakteriobójczymi, dezynfekcyjnymi i/lub
alkoholem, nawilżane waciki do celów leczniczych, medycznych i/lub dezynfekcyjnych, waciki do celów leczniczych,
medycznych i/lub dezynfekcyjnych nasączone preparatami
farmaceutycznymi, leczniczymi, przeciwzapalnymi, przeciwbólowymi, bakteriobójczymi, dezynfekcyjnymi i/lub alkoholem, podkładki do celów leczniczych, medycznych i/lub
dezynfekcyjnych nasączone preparatami farmaceutycznymi,
leczniczymi, przeciwzapalnymi, przeciwbólowymi, bakteriobójczymi, dezynfekcyjnymi i/lub alkoholem, wilgotne
ręczniki papierowe do celów leczniczych, medycznych i/lub
dezynfekcyjnych nasączone preparatami farmaceutycznymi, bakteriobójczymi i/lub dezynfekcyjnymi, zawarte w tej
klasie plastry, plastry rozgrzewające, plastry samoprzylepne
i plastry transdermalne, plastry transdermalne do podawania leków, plastry na odciski, plastry do celów leczniczych,
medycznych i/lub dezynfekcyjnych, w tym plastry samoprzylepne, rozgrzewające i transdermalne, nasączone preparatami farmaceutycznymi, leczniczymi, przeciwzapalnymi,
przeciwbólowymi, bakteriobójczymi, dezynfekcyjnymi i/lub
alkoholem.
(210) 490447
(220) 2018 09 12
(731) NARODOWE CENTRUM KULTURY, Warszawa
(540) eufonie

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów
nie ujęte w innych klasach: afisze, plakaty, albumy, artykuły
do pisania, artykuły papiernicze do pisania, bilety, biurowe artykuły papiernicze, bloczki do pisania, bloki do pisania, bloki
listowe, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma, druki,
w tym: dzienniki, poradniki, broszury, katalogi, skrypty książki, drukowane fotografie, dzieła sztuki oraz figurki z papieru
i kartonu, emblematy papierowe, fotografie, gazety, indeksy,
skorowidze, kalendarze, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, katalogi, kokardy papierowe, komiksy, koperty, litografie artystyczne, mapy, materiały do pisania,
materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
naklejki, nalepki, notatniki samoprzylepne, notesy, odbitki artystyczne graficzne, plany, podręczniki, prospekty, pudełka
na pieczęcie i stemple, publikacje drukowane, reprezentacje
graficzne, reprodukcje graficzne, reprodukcje graficzne dzieł
sztuki, rysunki graficzne, rysunki i ryciny, ulotki, wydawnictwa,
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wydruki graficzne, zakładki do książek, zeszyty, znaczki pocztowe, materiały introligatorskie, w tym obwoluty na publikacje
wymiennokartkowe, papier listowy, artykuły biurowe, artykuły do korektorowania i ścierania, ołówki, pieczęcie i stemple,
piórniki, spinacze do papieru, taśmy elastyczne do użytku
biurowego, czcionki drukarskie, artykuły do stemplowania,
25 apaszki, krawaty, marynarki, nakrycia głowy, koszule, koszulki z krótkim rękawem, odzież, 41 usługi edukacyjne w tym
nauczanie korespondencyjne i za pośrednictwem mediów informatycznych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, usługi
w zakresie produkcji i rozpowszechniania filmów o charakterze edukacyjno-szkoleniowym, organizowanie i prowadzenie
konferencji, seminariów, szkoleń i kongresów, organizowanie
konkursów, publikowanie materiałów drogą elektroniczną,
publikowanie materiałów drukowanych, tworzenie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, takich jak teksty
naukowe, popularnonaukowe, krytyczne i recenzenckie oraz
edukacyjne, usługi galerii sztuki, usługi galerii sztuki świadczone online, usługi kulturalne i oświatowe, usługi mające na celu
rozrywkę, zabawę lub rekreację, usługi rozrywkowe, działalność rekreacyjna i kulturalna oraz usługi związane z prezentacją dóbr kultury, dzieł sztuki lub literatury w celach kulturalno-oświatowych lub edukacyjnych.
490568
(220) 2018 09 14
CENTRUM MEDYCZNO-REHABILITACYJNE ESKULAP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) PAMMedica Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne
(210)
(731)

(531) 25.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi
szkoleń medycznych, w tym dla masażystów, trenerów personalnych, fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy, rehabilitantów, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń,
wykładów, kongresów, sympozjów, odczytów, konferencji,
seminariów, imprez kulturalnych i sportowych, 42 badania
i usługi naukowe w zakresie medycyny, w tym medycyny
specjalistycznej dot. fizykoterapii, psychologii, dietetyki,
osteopatii, terapii manualnej, zabiegów fizykalnych, ultrasonografii, echokardiografii, 44 chiropraktyka, fizykoterapia,
masaż, opieka paliatywna, opieka pielęgniarska, ośrodki
zdrowia, placówki rekonwalescencji, pomoc medyczna,
porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady
w zakresie farmakologii, szpitale, usługi banków krwi, usługi
dentystyczne, usługi doradztwa w zakresie zdrowia, usługi
klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi
medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi optyczne,
usługi ortodontyczne, usługi położnicze, usługi psychologów, usługi sztucznego zapłodnienia, usługi telemedyczne,
usługi terapeutyczne, usługi zapładniania metodą in vitro,
usługi związane z bankami tkanek ludzkich, wypożyczanie
sprzętu medycznego.
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490572
(220) 2018 09 14
CLASSEN FLOOR SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zwonowice
(540) ARTEO PASSION FOR DESIGN
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.06,
26.11.08
(510), (511) 19 podłogi drewniane, podłogi parkietowe,
podłogi z twardego drewna, podłogi z imitacji drewna, obicia drzwi (niemetalowe -), drzwi niemetalowe, drzwi drewniane, drzwi podnoszone do góry, niemetalowe, drewniane
ościeżnice drzwiowe, futryny drzwiowe drewniane, futryny
drzwiowe niemetalowe, obudowy drzwiowe niemetalowe,
drewniane listwy profilowe, listwy dekoracyjne (niemetalowe -), listwy boazeryjne (niemetalowe -), listwy podłogowe,
niemetalowe, ściany palowe drewniane, ściany wewnętrzne
z materiałów niemetalowych, ściany osłonowe z materiałów
niemetalowych, ściany ruchome z materiałów niemetalowych, ściany działowe będące niemetalowymi materiałami
budowlanymi.
(210) 490647
(220) 2018 09 17
(731) Cold Jet ApS (IceTech ApS), Bramming, DK
(540) ICETECH

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej
do usuwania zanieczyszczeń z różnych typów powierzchni,
zmiany właściwości różnych typów powierzchni lub do oddzielania poszczególnych elementów, dysze do wyżej wymienionych urządzeń, części konstrukcyjne do wszystkich
wyżej wymienionych, 11 sprzęt do wytwarzania mieszanin
oziębiających i składników mieszanin oziębiających, części
konstrukcyjne do sprzętu do wytwarzania mieszanin oziębiających i składników mieszanin oziębiających.
(210) 490845
(220) 2018 09 21
(731) SANTE A. KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) OLE SOLE!
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów
leczniczych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, 30 zboża przystosowane do spożycia dla ludzi,
mąka sojowa i produkty spożywcze na bazie mąki sojowej,
kawa, herbata, kakao, napoje na bazie kawy, herbaty i kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, mąka i produkty spożywcze
z roślin zbożowych, wyroby piekarnicze, płatki zbożowe suszone, wyroby cukiernicze, słodycze, muesli, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda,
ocet, sosy, sos sojowy, przyprawy, lód, kasza manna, kasza
owsiana, mąka owsiana grubo zmielona, kasze spożywcze,
makarony, ryż, żywność dietetyczna pochodzenia roślinnego nie do celów leczniczych.
(210)
(731)

490854
(220) 2018 09 24
MASTALERZ-SZCZEPANEK MONIKA MARIA,
Kochanówka
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(540) POLKA MASTALERZ 1974

(531)

29.01.15, 02.03.02, 02.03.04, 02.03.23, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.09, 27.05.10, 27.05.12, 27.05.17, 26.11.02, 26.11.05,
26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 29 ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku],
alginiany do celów kulinarnych, aloes spożywczy, anchois,
nieżywe, bekon, białka jajek, białko do celów kulinarnych, bita
śmietana, bulgogi (koreańskie danie z wołowiny), bulion (preparaty do produkcji -), cebula konserwowana, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu,
czosnek (konserwowy -), daktyle, drób, nieżywy, dziczyzna,
dżem imbirowy, dżemy, ekstrakty alg do celów spożywczych,
ekstrakty mięsne, enzymy mlekowe do celów spożywczych,
escamoles [jadalne larwy mrówek, przygotowane], falafel, fasolka konserwowa, filety rybne, flaki, frankfurterki, galaretki,
galaretki owocowe, galarety mięsne, galbi [danie z grillowanego mięsa], groszek konserwowy, grzyby konserwowane,
guacamole [pasta z awokado], homary, nieżywe, hot dogi
w cieście kukurydzianym, hummus [pasta z ciecierzycy], ikra
rybia przetworzona, jadalne gniazda ptaków, jadalne owady,
nieżywe, jagody, konserwowane, jaja, jaja ślimacze jadalne,
jaja w proszku, jogurt, kapusta kwaszona, karczochy konserwowe, kaszanka, kawior, kefir [napój mleczny], kiełbaski
do hotdogów, kiełbaski w cieście, kiszone warzywa [kimchi],
klej rybi spożywczy, klipfisz [solony i suszony dorsz], koktajle
jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, kompot żurawinowy, kompozycje owoców przetworzonych, koncentraty rosołowe, konserwowane ryby, 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty (preparaty -) do żywności, aromaty do ciast, inne niż olejki
eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne niż
olejki eteryczne, baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), batony zbożowe, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], bita śmietana (preparaty usztywniające do -), bloki lodu,
budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito,
chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb,
chleb bezdrożdżowy, chow-chow [przyprawa], chutney
[ostry, gęsty sos], ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie
wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa], cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa], czekolada, czekolada pitna,
czosnek mielony [przyprawa], dania liofilizowane, których
głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze
do ciast, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki
smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kajmak], enzymy do ciast, esencje do artykułów
żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne,
gałka muszkatołowa, gimbap [koreańskie danie z ryżu], glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu,
goździki [przyprawa], gryka, przetworzona, grzanki, guma
do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany,
jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mrożony [lody spożywcze],
kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot dog], kapary, karmelki
[cukierki], kasza bulgur, kasza kukurydziana, kasza manna, ka-
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sze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona,
keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi,
kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palona,
kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty i liście jako substytuty herbaty, liofilizowane dania, których
głównym składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, lody, lomper [podpłomyk
na bazie ziemniaków], lód naturalny lub sztuczny, lód pokruszony ze słodzoną czerwoną fasolą, lód w blokach, lukier
do ciast, lukier lustrzany [polewa lustrzana], lukrecja [cukiernictwo], majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki
[wyroby cukiernicze], makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, mąka gorczycowa, mąka gryczana do celów spożywczych, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana,
mieszanki ciasta do okonomiyaki [japońskich wytrawnych
naleśników ], mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta
do wyrobów cukierniczych, miętówki odświeżające oddech,
miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy
deserowe, musztarda, naleśniki, napary, inne niż do celów
leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie
kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe],
orzechy w czekoladzie, owies łuskany, owocowe (galaretki -)
[słodycze], pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], papier
jadalny, papka ryżowa do celów kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa, pasta z soi [przyprawy], pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie
czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pastyła [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście (pâté en croûte), pesto [sos], piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pieprz,
piernik, pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza, placki,
placki z kimchi [kimchijeon], płatki kukurydziane, pomadki
[cukierki], potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których głównym
składnikiem jest ryż, pralinki, preparaty do zmiękczania mięsa
do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące kawę,
produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące
do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie
zbóż, przetworzona komosa ryżowa, przetworzone nasiona
do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne,
przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki [ciasteczka],
puddingi, quiche, ramen (japońskie danie na bazie makaronu), rośliny strączkowe (mączka z -), ryż, ryż błyskawiczny,
sago, sajgonki, senbei [ciastka ryżowe], siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarnego [przyprawa], skrobia do celów spożywczych, słodziki
naturalne, słód do celów spożywczych, soba [japoński makaron z gryki], soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do pieczenia], sojowa (mąka -), sorbety [lody], sos jabłkowy [przyprawa], sos sojowy, sos żurawinowy [przyprawa], sosy
[przyprawy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania żywności, sól
kuchenna, sól selerowa, spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa, szafran [przyprawa],
środki wiążące do lodów spożywczych, tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie], tapioka, tarty (z owocami),
tortille, udon [makaron japoński], wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi
z nadzieniem], woda morska do gotowania, wodorowinian
potasowy do celów kulinarnych, wyroby cukiernicze, wyroby
cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie
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orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji
ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych,
zboża, zefir [wyroby cukiernicze], ziarna sezamu [przyprawy],
ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy], 31 algarobilla [pasza dla zwierząt], algi, nieprzetworzone, do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, aloes
[roślina], artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, bagassa
z trzciny cukrowej [w stanie surowym], burak, cebula świeża
[warzywa], cebulki kwiatowe, chleb świętojański, surowy,
chmiel, choinki, cukinie świeże, cykoria świeża, cytryny świeże, czosnek, świeży, darń naturalna, drewno nieobrobione,
drożdże jako pasza dla zwierząt, drób (preparaty zwiększające
niesienie się -), drób [żywy], drzewa [rośliny], fasola, świeża,
groch świeży, grzybnia do rozmnażania, grzyby świeże, homary żywe, ikra rybia, jadalne owady, żywe, jadalne siemię
lniane, nieprzetworzone, jagody jałowca, jagody, świeże owoce, jaja do wylęgania, zapłodnione, jajeczka jedwabników, jedwabniki, jęczmień, kabaczki, świeże, karczochy, świeże, karmy i pasze dla zwierząt, karpie koi, żywe, kasze dla drobiu,
kasztany jadalne świeże, kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt, kompozycje świeżych owoców, kopra, kora surowa, korek jako surowiec, korzenie cykorii, korzenie do spożycia przez
zwierzęta, krzewy, krzewy róż, kukurydza, kwiaty, kwiaty suszone do dekoracji, langusty [żywe], łosoś, żywy, łupiny orzechów kokosowych, makuchy, makuchy rzepaku dla bydła,
makuchy z kukurydzy dla bydła, małże żywe, mączka dla
zwierząt, mączka lniana [pasza], mączka lniana jako pasza dla
zwierząt, mączka rybna na pasze dla zwierząt, mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt, mąka z ryżu [pasza], menażeria [dzikie, egzotyczne, żywe zwierzęta do celów wystawowych lub naukowych], mesz dla tuczonych zwierząt
hodowlanych, migdały [owoce], napoje dla zwierząt domowych, nasienie żyta, nasiona, nieprzetworzona gryka, nieprzetworzona komosa ryżowa, nieprzetworzone kolby kukurydzy
[łuskane lub niełuskane], odpady z gorzelni [pasza dla zwierząt], ogórki świeże, oliwki świeże, orzechy, orzechy kokosowe, orzechy koli, orzechy laskowe, orzeszki arachidowe (makuchy z -) dla zwierząt, orzeszki arachidowe świeże, osad
gorzelniany [pozostałości w czasie produkcji wina], ostrygi
żywe, ości mątwy dla ptactwa, otręby [pokarm dla zwierząt],
otręby zbożowe, owies, owoce cytrusowe świeże, owoce
świeże, palmy, palmy [liście palmowe], papier pokryty piaskiem [ściółka] dla zwierząt domowych, papryki [rośliny], pasza dla zwierząt tucznych, piasek aromatyczny [ściółka] dla
zwierząt domowych, pnie drzew, pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt domowych, pokrzywy, pomarańcze, pory
świeże, produkty do tuczenia zwierząt, produkty uboczne
z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, przynęty dla wędkarstwa [żywe], pszenica, pyłek [materiał surowy],
rabarbar świeży, raki żywe, rośliny, rośliny suszone do dekoracji, ryby żywe, ryż nieprzetworzony, sadzonki, sałata świeża,
sardele, żywe, sardynki, żywe, sezam jadalny, nieprzetworzony, siano, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, skorupiaki
[żywe], słoma [pasza], słoma na ściółkę, słomiana mierzwa
[do przykrycia humusu], słód dla piwowarstwa i gorzelni, soczewica świeża [warzywa], sól dla bydła, spożywcze pasze
wzmacniające dla zwierząt, strzykwy żywe, suchary dla psów,
surowe drewno, szpinak świeży, szyszki chmielowe, szyszki
sosnowe, ściółka dla zwierząt, śledzie, żywe, świeże ziemniaki,
trufle świeże, trzcina cukrowa, tuńczyk, żywy, wapno do pasz,
warzywa świeże, wieńce z kwiatów naturalnych, winogrona
świeże, winorośle, wióry drewniane do wyrobu miazgi drzewnej, wodorosty, nieprzetworzone, do spożycia przez ludzi lub
zwierzęta, wysłodziny, wytłoki z owoców, zarodki [botanika],
zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna [zboże], ziarno
do żywienia zwierząt, ziarno kakaowe w stanie surowym, zio-
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ła ogrodowe świeże, zwierzęta hodowlane do reprodukcji,
zwierzęta żywe, 32 aperitify bezalkoholowe, barley wine
[piwo], bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka piwna,
brzeczka słodowa, chmiel (wyciąg z -) do wytwarzania piwa,
cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje
bezalkoholowe], lemoniada, likiery (preparaty do sporządzania -), moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe
na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe
o smaku kawy, napoje energetyzujące, napoje gazowane
(proszek do wytwarzania -), napoje izotoniczne, napoje
na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż
substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty
mleka, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami,
napój imbirowy, orszada, owoce (bezalkoholowe napoje z soków -), owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo słodowe, pomidory (sok -) [napój], preparaty do produkcji napojów, sarsaparilla (napoje
bezalkoholowe z -), soki, soki warzywne [napoje], sorbety
[napoje], syrop do lemoniady, syropy do napojów, winogrona
(moszcz -), niesfermentowany, woda [napoje], woda gazowana, woda gazowana (preparaty do produkcji -), woda litowa,
woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa,
woda stołowa, 33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe [napoje], alkoholowe (ekstrakty -), alkoholowe (esencje -),
alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka [likier], aperitify,
arak, baijiu (chiński destylowany napój alkoholowy), brandy,
curaçao [likier], cydr, destylowane napoje, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, gruszecznik [wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery,
miętowy (likier -), miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, nira [napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], rum, sake, trawienie (alkohole i likiery
wspomagające -), whisky, wino, wódka.
(210) 490959
(220) 2018 09 25
(731) HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) DexaPico mama dała, bo na kaszel szybko działa
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, substancje i preparaty do celów medycznych, leki przeciwkaszlowe oraz środki
wspomagające leczenie dolegliwości kaszlowych i stanów zapalnych układu oddechowego, produkty para farmaceutyczne
wspomagające leczenie, substancje i preparaty wspomagające
leczenie, podnoszące odporność organizmu i wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, suplementy
diety do celów medycznych, żywność dla niemowląt, dietetyczna żywność i napoje do celów leczniczych.
490999
(220) 2018 09 26
WIŚNIEWSKA DOROTA ALICJA LUKSUS PIĘKNA,
Warszawa
(540) LP Luksus Piękna PROFESJONALNY SALON URODY

(210)
(731)
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(531) 05.13.08, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła nielecznicze, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki nielecznicze, nielecznicze emulsje
do włosów, nielecznicze preparaty do higieny jamy ustnej,
44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie
higieny i pielęgnacji urody dla ludzi lub zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
491003
(220) 2018 09 26
FINCH LOCKERBIE CE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) FINCH LOCKERBIE
(210)
(731)

(531) 24.09.03, 24.09.05, 24.09.12, 27.05.01
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, organizowanie
wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni
biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkań], zarządzanie
nieruchomością, 37 budownictwo, konsultacje budowlane,
nadzór budowlany.
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ne, rysunki i ryciny, ulotki, wydawnictwa, wydruki graficzne,
zakładki do książek, zeszyty, znaczki pocztowe, materiały introligatorskie, w tym obwoluty na publikacje wymiennokartkowe, artykuły biurowe, artykuły do korektorowania i ścierania, artykuły do pisania i stemplowania, czcionki drukarskie,
ołówki, pieczęcie i stemple, piórniki, spinacze do papieru,
taśmy elastyczne do użytku biurowego, 25 apaszki, krawaty, marynarki, nakrycia głowy, koszule, koszulki z krótkim
rękawem, odzież, 41 usługi edukacyjne w tym nauczanie
korespondencyjne i za pośrednictwem mediów informatycznych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, usługi w zakresie produkcji i rozpowszechniania filmów o charakterze
edukacyjno-szkoleniowym, organizowanie i prowadzenie
konferencji, seminariów, szkoleń i kongresów, organizowanie
konkursów, publikowanie materiałów drogą elektroniczną,
publikowanie materiałów drukowanych, tworzenie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, takich jak teksty
naukowe, popularnonaukowe, krytyczne i recenzenckie oraz
edukacyjne, usługi galerii sztuki, usługi galerii sztuki świadczone online, usługi kulturalne i oświatowe, usługi mające
na celu rozrywkę, zabawę lub rekreację, usługi rozrywkowe,
działalność rekreacyjna i kulturalna oraz usługi związane
z prezentacją dóbr kultury, dzieł sztuki lub literatury w celach
kulturalno-oświatowych lub edukacyjnych.
(210)
(731)
(540)

491152
(220) 2018 10 01
GETHERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(210) 491037
(220) 2018 09 27
(731) NARODOWE CENTRUM KULTURY, Warszawa
(540) K KORDEGARDA

(531) 24.15.01, 24.17.04, 26.01.03, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów
nie ujęte w innych klasach: afisze, plakaty, albumy, artykuły
do pisania, artykuły papiernicze do pisania, bilety, biurowe
artykuły papiernicze, bloczki do pisania, bloki do pisania,
bloki listowe, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma,
druki, w tym: dzienniki, poradniki, broszury, katalogi, skrypty
książki, drukowane fotografie, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, emblematy papierowe, fotografie, gazety,
indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki z życzeniami, karty
do kolekcjonowania inne niż do gier, katalogi, kokardy papierowe, komiksy, koperty, litografie artystyczne, mapy, materiały do pisania, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, naklejki, nalepki, notatniki samoprzylepne,
notesy, odbitki artystyczne graficzne, papier listowy, plany,
podręczniki, prospekty, pudełka na pieczęcie i stemple, publikacje drukowane, reprezentacje graficzne, reprodukcje
graficzne, reprodukcje graficzne dzieł sztuki, rysunki graficz-

(531) 26.03.23, 26.11.06, 26.13.25, 29.01.11
(510), (511) 9 podkładki pod myszki, programy komputerowe, publikacje elektroniczne [ładowalne], myszki komputerowe, nagrane filmy, joysticki, 16 nalepki, naklejki, plakaty,
podkładki, podkładki z tektury, papierowe materiały biurowe,
pinezki, biuletyny w dziedzinie gier, czasopisma branżowe,
broszury dotyczące gier, druki w formie obrazów, drukowane
materiały piśmienne, karty do kolekcjonowania, komiksy, katalogi, magazyny w zakresie gier i grania, programy imprez,
publikacje reklamowe, 25 odzież, koszulki z długim lub krótkim rękawem, koszulki polo, koszulki sportowe, odzież codzienna, paski, nakrycia głowy, czapki z daszkiem, czapki bez
daszków, czapki i czapeczki sportowe, bandany, 41 organizacja imprez rozrywkowych, organizacja gier, organizowanie
gier i konkursów, organizowanie gier z udziałem publiczności, organizowanie turniejów rekreacyjnych, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, organizowanie konferencji dotyczących rozrywki, organizowanie konkursów za pośrednictwem
Internetu, organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów.
(210)
(731)

491233
(220) 2018 10 03
MAURISSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

Nr ZT52/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) TERAPIA ŚLUZEM ŚLIMAKA

(531)

29.01.12, 03.11.07, 03.11.24, 26.01.03, 26.01.15, 26.04.02,
26.04.18, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 3 kosmetyki, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, demakijaż (preparaty do), kąpiele (preparaty
kosmetyczne do), kosmetyczne (maseczki), kremy kosmetyczne, mycie (preparaty do), odzywki do włosów, płyny
do pielęgnacji włosów, pomadki do ust, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, skóra (preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji), szampony, toniki kosmetyczne, chusteczki
nasączone preparatami do usuwania makijażu.
(210) 491240
(220) 2018 10 03
(731) SIPOWICZ KAMIL, Warszawa
(540) Kora

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 kasety magnetofonowe, płyty analogowe,
płyty kompaktowe (CD), kasety video, taśmy filmowe, elektroniczne nośniki audiowizualne, 16 plakaty informacyjne
i reklamowe, kalendarze, ulotki, informatory i gazetki, 35 usługi dotyczące produkcji reklam telewizyjnych, radiowych i kinowych, 38 transmisja programów radiowych, telewizyjnych,
transmisja satelitarna, 41 usługi obejmujące prowadzenie
agencji artystycznej, usługi dotyczące organizacji koncertów, wystąpień publicznych i pokazów, usługi menadżerskie.
(210) 491266
(220) 2018 10 04
(731) EDISON SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) PEFexpert

(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe i programy
komputerowe dostępne na stałe z twardego dysku, oprogramowanie do elektronicznej wymiany danych (EDI) do stosowania na platformach wymiany informacji między przedsiębiorstwami, w portalach handlowych, do magazynowania
danych, przekazywania informacji, zarządzania informacją
oraz automatyzacji procesami w przedsiębiorstwach, urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku
lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, płyty jako dyski
z nagraniami, sprzęt komputerowy [hardware], urządzenia
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do przetwarzania informacji, sprzęt telekomunikacyjny, urządzenia, przyrządy i interfejsy (tele)komunikacyjne, serwery,
modemy, 35 zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej, badania rynkowe,
badania opinii publicznej, badania w zakresie biznesu, analizy kosztów, fakturowanie, sporządzanie wyciągów z konta, zestawienia statystyczne, usługi podatkowe, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, sprzedaż oprogramowania komputerowego i sprzętu komputerowego, 38 usługi telekomunikacyjne, zwłaszcza telekomunikacja za pomocą platform
i portali w Internecie, poczta elektroniczna, elektroniczna
wymiana wiadomości za pomocą czatów, czat-roomy i fora
internetowe, przekazywanie wiadomości i wspomagane
komputerowo przesyłanie obrazów, tworzenie dostępu
do baz danych, przekazywanie informacji różnego rodzaju
na adresy internetowe, przesyłanie informacji, usługi elektronicznej wymiany danych, 41 edukacja, nauczanie, kształcenie, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów,
seminariów, warsztatów, publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, udostępnianie filmów online nie do pobrania, 42 udostępnianie usług przechowywania w chmurze, mianowicie udostępnianie programów komputerowych
do tworzenia kopii zapasowych w celu ochrony aplikacji
oprogramowania jako usługi [SaaS], odzyskiwania oraz archiwizowania elektronicznych danych klientów, zdalne tworzenie kopii zapasowych danych elektronicznych online, usługi
elektronicznego przechowywania danych w celu archiwizacji
baz danych, obrazów i innych danych elektronicznych, elektroniczne przechowywanie nośników elektronicznych, mianowicie przechowywanie danych zapisanych na nośnikach
optycznych, cyfrowych i magnetycznych, usługi tworzenia
kopii zapasowych w zakresie danych z komputerowych dysków twardych, odzyskiwanie danych komputerowych i elektroniczne archiwizowanie danych, zapewnianie tymczasowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania online
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej do użytku
w związku z cyfrowymi usługami archiwizowania, mianowicie przechwytywanie plików i danych zawierających dane
elektroniczne, usługi komputerowe, mianowicie usługi oprogramowania jako usługi [SaaS] obejmujące oprogramowanie
wspomagające tworzenie kopii zapasowych plików i aplikacji, odzyskiwanie plików i aplikacji, transfer lub przesyłanie
plików i aplikacji między komputerami, przywracanie plików
i aplikacji oraz kontrolę nad plikami, aplikacjami i sprzętem,
projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, badania techniczne, instalacja
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, usługi konsultacyjne
w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi w zakresie
ochrony antywirusowej komputerów.
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491273
(220) 2018 10 04
LABORATOIRE L’IDEAL PARISIEN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) L’IDÉAL
(510), (511) 3 barwniki do celów kosmetycznych, preparaty
kosmetyczne do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego, ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, farby
do włosów, farbki do bielizny, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry i włosów, kremy po goleniu, kremy kosmetyczne,
kremy do wybielania skóry, masła do ciała, balsamy, peelingi,
lakiery do paznokci, lakiery do włosów, lotiony do celów
kosmetycznych, maseczki kosmetyczne, maści do celów
kosmetycznych, mleczka kosmetyczne, toniki, płyny micelarne, płyny do demakijażu, maski, mydła, mydła dezodorujące, mydła toaletowe, mydła w płynie, mydła zapachowe,
odświeżacze do ust w aerozolu, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki do kąpieli, olejki
eteryczne, olejki toaletowe, pasty do podłogi i mebli, pasty
do obuwia, perfumy, pianki jako kosmetyki, pianki do golenia, płyny kremowe, płyny do kąpieli, płyny do pielęgnacji
włosów, preparaty kosmetyczne do opalania się, preparaty
do usuwania farby, pasty, proszki i płyny do zębów, płyny
po goleniu, pudry do makijażu, preparaty do makijażu, pomadki do ust, szampony, odżywki do włosów, serum pielęgnacyjne, serum do włosów, serum do celów kosmetycznych, szminki, błyszczyki, sztyfty ochronne, balsamy do ust,
kremy tonujące, środki do prania, środki do czyszczenia zębów, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych,
wata do celów kosmetycznych, woda utleniona do celów
kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, wody kolońskie,
wody lawendowe, wody toaletowe, wody zapachowe, wosk
do depilacji, wybielacze do celów kosmetycznych, wyroby
perfumeryjne, wywabiacze plam, zestawy kosmetyków dla
dzieci i dla dorosłych, zestawy kosmetyków dla kobiet i mężczyzn, żele pod prysznic, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych,
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy
diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne,
preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, mydła
lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne, bakteriobójcze do celów medycznych,
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt,
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające,
produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały
diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów
leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje,
zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, wyroby
medyczne, produkty medyczne, 35 usługi agencji importowo-eksportowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, pokazy towarów, dystrybucja
próbek, reklama, usługi sprzedaży artykułów kosmetycznych
i perfumeryjnych, usługi sprzedaży artykułów farmaceutycznych, usługi sprzedaży artykułów weterynaryjnych, usługi
sprzedaży chemii gospodarczej, usługi sprzedaży wyrobów
medycznych, badania marketingowe, badania marketingowy w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych
i produktów do pielęgnacji urody, badania marketingowe
w dziedzinie farmaceutyków i wyrobów medycznych, badania marketingowe w dziedzinie produktów weterynaryjnych,
39 dostarczanie towarów, usługi w zakresie dostarczania produktów, dystrybucja przesyłek, magazynowanie, pakowanie
(210)
(731)
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produktów, pakowanie towarów, konfekcjonowanie towarów, przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, rozładunek, transport samochodowy, składowanie,
napełnianie opakowań, 42 badania w dziedzinie kosmetyki,
badania nad produktami farmaceutycznymi, projektowanie
opakowań i materiałów do pakowania, opracowywanie produktów kosmetycznych, opracowywanie produktów farmaceutycznych, projektowanie i testowanie nowych produktów, analiza i ocena dotycząca opracowywania produktów,
wzornictwo i opracowywanie produktów, opracowywanie
produktów dla osób trzecich, prace badawczo-rozwojowe
nad produktami, przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji technicznej produktów.
491302
(220) 2018 10 05
PRESIDENT ELECTRONICS POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa
(540) VIRGINIA
(510), (511) 9 radiokomunikacja (aparatura) przenośna, radia
dwukierunkowe, włączając radia CB, radia o krótkim zasięgu
z tunerem AM/FM oraz opcją informującą o pogodzie oraz
o sytuacji na drogach, radia GMRS o większym zasięgu, radia dla statków, odbiorniki i akcesoria GPS, modemy, pagery,
osprzęt do urządzeń telekomunikacyjnych, anteny: anteny
radiowe, anteny samochodowe, anteny CB, anteny telekomunikacyjne, 35 eksponowanie towarów pozwalające nabywcy
je oglądać i kupować w sklepie internetowym z artykułami,
urządzeniami i przyrządami elektrycznymi, elektronicznymi,
fotograficznymi, żeglarskimi, pomiarowymi, sygnalizacyjnymi,
kontrolnymi, urządzeniami do nagrywania, transmisji i reprodukcji dźwięku i obrazu, nawigacją satelitarną, urządzeniami
radiowo - telewizyjnymi oraz osprzętem do nich, urządzeniami podłączanymi do komputera, sprzętem komputerowym
oraz osprzętem komputerowym, antenami CB, radioodbiornikami CB i osprzętem do nich, usługi reklamy, zarządzanie
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, usługi agencji reklamowej, profesjonalne, sporządzanie statystyk, także on-line, sondaże, badania opinii publicznej,
doradztwo i sporządzanie opinii handlowych, informacja handlowa, dostarczanie informacji przez sieci telekomunikacyjne
i Internet w celach reklamowych i handlowych, dystrybucja
towarów w celach reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe oraz ogłoszenia handlowe i reklamowe, wypożyczanie
materiału reklamowego, pośrednictwo w umowach kupna
i sprzedaży towarów, także odpłatne wykonywanie usług
przyjmujących postać danych, tekstu, obrazu i/lub dźwięku,
przy zastosowaniu sieci komputerowych lub telekomunikacyjnych, marketing bezpośredni, marketing, doradztwo w zakresie zbytu i zakupu, powyższe usługi również dostarczane
on-line z elektronicznych lub komputerowych baz danych
lub Internetu, materiały reklamowe, publikowanie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, bezpośrednia reklama on-line w sieci komputerowej i telekomunikacyjnej, oferowanie usług aukcyjnych w formie promocji,
opracowywanie interaktywnego panelu informacyjnego
do dystrybucji, promocji, sprzedaży, bezpośrednia usługa zamawiania towarów i usług za pośrednictwem komputera, telefonu, radioodbiorników CB, 38 usługi telekomunikacyjne:
komunikacja wykorzystująca terminale komputera, przekazywanie danych, tekstu, dźwięku i obrazu, przekazywanie wiadomości i obrazów przy pomocy komputera, usługi radiowe
w zakresie przekazywanie wiadomości, zbieranie, zestawianie,
udostępnianie, przesyłanie i dostarczanie wiadomości i informacji, w szczególności do baz danych dostępnych publicznie,
(210)
(731)
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do sieci przesyłu danych, takich jak Internet lub na zapotrzebowanie per faxpolling, przesyłanie telekopii, przesyłanie danych
on-line, transmisja satelitarna dźwięku i obrazu, usługi agencji
prasowej i domu mediowego, obsługa telekonferencji, poczta
elektroniczna, ogłoszenia elektroniczne, dostarczanie dostępu
do elektronicznych tablic ogłoszeń on-line, przesyłanie, dystrybucja i transmisja sygnałów telewizyjnych, radiowych, telekomunikacyjnych przez bezprzewodową i/lub kablową sieć
cyfrową i analogową, włącznie z operacjami on-line i off-line,
także przez komputer, transmisja danych drogą satelitarną
on-line przez globalną sieć komputerową, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przez
komputery, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność radiowa, łączność telefoniczna, łączność poprzez sieć
światłowodów, poczta elektroniczna, przekaz satelitarny, telefonia komórkowa, wypożyczanie modemów, wypożyczanie
telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji,
wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, zlecenia przywoławcze poprzez radio, telefon lub inne środki łączności
elektronicznej.
(210) 491346
(220) 2018 10 06
(731) BUTKIEWICZ BARTŁOMIEJ BT LIME, Sopot
(540) BT Lime ZAOPATRZENIE GASTRONOMII
ZAMOWMONINA@GMAIL.COM 500 546 047 2012
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i doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
promowanie działalności gospodarczej, promocja gospodarcza,
promocja sprzedaży, usługi konsultingowe związane z personelem, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, usługi konsultingowe w zakresie
marketingu internetowego, usługi konsultingowe w zakresie
księgowości podatkowej, doradztwo biznesowe, usługi menedżerskie, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, promocja sprzedaży, reklama, usługi reklamowe i promocyjne, informacja o działalności gospodarczej i handlowej, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 41 organizowanie
i prowadzenie konferencji, seminariów, zjazdów, wykładów
i szkoleń, organizowanie i prowadzenie koncertów, festiwali,
imprez estradowych, kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych, widowisk multimedialnych, usługi klubowe, organizowanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, informacja
o imprezach kulturalnych, rekreacyjnych, rozrywkowych, usługi
wydawnicze, obsługa publikacji elektronicznych on-line, usługi
promocji w zakresie imprez rozrywkowych, koncertów, festiwali
muzycznych, imprez artystycznych, kulturalnych, 43 udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie
na specjalne okazje, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, udostępnianie sal konferencyjnych,
wynajmowanie sal koncertowych, wynajmowanie sal na posiedzenia, narady, seminaria, spotkania biznesowe, szkolenia, usługi
w zakresie zapewniania obiektów na spotkania, wynajmowanie
sal konferencyjnych, usługi hotelowo-restauracyjne w zakresie
podejmowania gości, oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, organizowanie posiłków w hotelach, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, catering obejmujący żywność
i napoje na bankiety, usługi cateringu.
(210) 491381
(220) 2018 10 08
(731) GRUSZKA OLAF G-INVEST, Chorzów
(540) DWOREK PARKOWY

(531)

27.05.01, 27.07.01, 29.01.14, 26.01.01, 26.01.11, 26.01.16,
26.01.17, 26.01.18, 11.03.01, 11.03.02, 11.03.04
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna ręczników,
ręczników papierowych, serwetek, chusteczek, podkładek,
świec, przyborów barmańskich, usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, syropami,
sosami, cukrem, pulpami owocowymi, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia,
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z wyposażeniem restauracji, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku
ze sprzętami i artykułami AGD, 43 usługi restauracyjne; informacja o usługach restauracyjnych; zapewnianie żywności
i napojów w restauracjach; przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia.
491380
(220) 2018 10 08
DWORACZYŃSKI LECH DWORACZYŃSKI
CONSULTING, Czekanów
(540) PAŁAC BAGATELA
(510), (511) 35 usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc

(210)
(731)

(531)

07.01.05, 14.01.22, 14.01.02, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.16,
26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, usługi cateringu zewnętrznego,
kawiarnia.
(210) 491382
(220) 2018 10 08
(731) GRUSZKA OLAF G-INVEST, Chorzów
(540) G invest
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(531) 01.07.06, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 35 reklama, reklama i marketing, bezpośrednia
reklama pocztowa, reklama i usługi reklamowe, usługi badawcze związane z reklamą, gromadzenie informacji związanych z reklamą, prace biurowe, pomoc w zakresie działalności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej,
doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo
i informacja o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie planowania działalności gospodarczej, 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym, usługi zarządzania majątkiem
nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy.
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takli muzycznych, organizowanie, produkcja i wystawianie
spektakli teatralnych, usługi edukacyjne z zakresu sztuki teatralnej, prezentowanie ścieżek dźwiękowych filmów wideo,
produkowanie filmów, produkcja filmów, usługi produkcji filmów, produkcja filmów, spektakli, reżyseria filmowa, inna niż
reżyseria filmów reklamowych, realizacja filmów w studiach,
produkcja przedstawień i filmów, usługi związane z produkcją rozrywki w formie filmów.
(210) 491390
(220) 2018 10 08
(731) GRUSZKA OLAF G-INVEST, Chorzów
(540) Qui

(210) 491385
(220) 2018 10 08
(731) GRUSZKA OLAF G-INVEST, Chorzów
(540) LEŚNA PERŁA

(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, usługi cateringu zewnętrznego,
kawiarnia, usługi hotelowe, rezerwacje hotelowe, hotelowe
usługi kateringowe, usługi hoteli i moteli, rezerwacje miejsc
w hotelach, świadczenie usług przez hotele i motele, organizowanie zakwaterowania w hotelach, świadczenie usług
rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli.
(210) 491386
(220) 2018 10 08
(731) GRUSZKA OLAF G-INVEST, Chorzów
(540) kmb kopalnia materiałów budowlanych

(531) 01.13.15, 26.04.02, 26.05.04, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, usługi handlu hurtowego w zakresie
materiałów budowlanych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, 37 usługi doradztwa budowlanego, usługi budowlane, doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), usługi budowlane i konstrukcyjne,
usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi
budowlane w zakresie budynków mieszkalnych.
(210) 491389
(220) 2018 10 08
(731) GRUSZKA OLAF G-INVEST, Chorzów
(540) KT kompania teatralna
(510), (511) 35 agencja castingów teatralnych, produkcja
filmów reklamowych, 41 produkcje teatralne, przedstawienia teatralne, usługi teatralne, rozrywka teatralna, przedstawienia teatralne [produkcja],usługi teatrów rewiowych, reżyserowanie widowisk teatralnych, produkcja przedstawień
teatralnych, produkcja widowisk teatralnych,usługi produkcji
teatralnych, prezentacja dzieł teatralnych, wypożyczanie
dekoracji teatralnych, organizowanie produkcji teatralnych,
udostępnianie programów teatralnych,usługi rezerwacji
biletów do teatru, planowanie sztuk teatralnych lub spek-

(531) 24.17.02, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek,
44 fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, zabiegi kosmetyczne,
usługi kosmetyczne, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała.
491391
(220) 2018 10 08
PREMIUM ROSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotokłos
(540) PREMIUM ROSA HERBI baby

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.03, 26.01.18, 29.01.15
(510), (511) 30 herbata dla dzieci.
(210) 491428
(220) 2018 10 09
(731) LUBAR SPÓŁKA AKCYJNA, Rybnik
(540) LUBAR

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.15.09
(510), (511) 6 balustrady metalowe, belki stropowe metalowe, blacha stalowa cienka, bramy metalowe, drzwi metalowe, konstrukcje metalowe, konstrukcje stalowe, listwy
metalowe, materiały zbrojeniowe dla budownictwa, me-
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talowe, okładziny metalowe [konstrukcyjne i budowlane],
okna metalowe, panele konstrukcyjne metalowe, platformy prefabrykowane metalowe, płytki metalowe do użytku
w budownictwie, podłogi metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, 19 altany
[konstrukcje niemetalowe], asfalt, balustrady niemetalowe,
beton, betonowe elementy budowlane, bitumiczne powłoki
dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, budowlane
(konstrukcje -) niemetalowe, cegły, cement, dachówki niemetalowe, deski [drewno budowlane], deski podłogowe, domy
z prefabrykatów [zestawy do montażu], drewno budowlane,
drzwi niemetalowe, dźwigary niemetalowe, elementy krawędziowe do kształtowania terenu z tworzyw sztucznych,
elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, formy
odlewnicze niemetalowe, glina, gips, granit, kamień, kamień
budowlany, karton budowlany, kruszywo klinkierowe, kominowe trzony metalowe, kostka brukowa drewniana, kratownice niemetalowe, kreda jako surowiec, krokwie dachowe,
łupki dachowe, marmur, materiały budowlane, materiały
do budowy i pokryć dróg, materiały wiążące do produkcji
kamienia, mozaiki dla budownictwa, niemetalowe elementy budowlane w postaci płyt, niemetalowe płytki ścienne,
ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, okładziny
drewniane, okna niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, niemetalowe parapety
okienne, parkiety, piasek, z wyjątkiem piasku formierskiego,
platformy prefabrykowane, niemetalowe, płoty, parkany
niemetalowe, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty brukowe, niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty cementowe, podłogi niemetalowe, pokrycia
dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne, pokrycia dachowe z gontów, prefabrykaty betonowe, profile
niemetalowe dla budownictwa, rusztowania niemetalowe,
schody niemetalowe, płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych, słupy cementowe, słupy niemetalowe dla budownictwa, smoła, szkło budowlane, szkło izolacyjne, szalunki niemetalowe do betonu, sztuczny kamień,
tłuczeń, tynk, wapno, wsporniki niemetalowe do użytku
w budownictwie, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, zaprawy budowlane, zbrojenia niemetalowe dla
budownictwa, żaluzje niemetalowe, żużel jako materiał budowlany, żwir, 35 handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi
handlu hurtowego w zakresie materiałów budowlanych,
wykończeniowych, ogrodowych, 36 zarządzanie majątkiem
nieruchomym, wynajem nieruchomości (pomieszczeń biurowych), dzierżawa nieruchomości, wycena nieruchomości,
37 asfaltowanie, budownictwo, ciesielstwo, czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, izolowanie budynków, konsultacje budowlane, malowanie, montaż rusztowań, tynkowanie, układanie nawierzchni drogowych, wynajem sprzętu
budowlanego, nadzór budowlany, naprawa i konserwacja
maszyn, naprawa i konserwacja sprzętu transportowego, instalowanie maszyn przemysłowych, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, konserwacja i naprawa pojazdów
samochodowych, usługi związane z zagospodarowaniem
terenów zielonych w postaci: układania krawężników, brukowania ścieżek, układania trawy z rolki, 39 dostawa towarów,
informacja o składowaniu, informacja o transporcie, logistyka transportu, magazynowanie i przechowywanie towarów,
przewóz samochodami ciężarowymi, składowanie towarów,
spedycja, transport materiałów budowlanych, usługi rozładunku towarów, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i innych pojazdów specjalistycznych, 42 pomiary geodezyjne,
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projektowanie urbanistyczne, usługi architektoniczne, usługi
inżynieryjne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury,
usługi projektowania wnętrz budynków mieszkalnych.
(210) 491485
(220) 2018 10 10
(731) JURKIEWICZ MIKOŁAJ, Warszawa
(540) TeaSha

(531) 27.05.01, 27.05.13
(510), (511) 5 suplementy diety, białkowe suplementy diety,
mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety,
żywność dietetyczna, błonnik pokarmowy, preparaty witaminowe, albuminowe artykuły żywnościowe, sterydy, zioła
lecznicze, słodycze do celów leczniczych, wody mineralne
do celów medycznych, środki wspomagające odchudzanie,
środki zmniejszające apetyt, środki wspomagające opalanie,
środki przeciwbólowe, kompresy, plastry, materiały opatrunkowe, apteczki pierwszej pomocy, sole do kąpieli mineralnych, 30 kawa wszelkiego rodzaju, kawa z dodatkami,
substytuty kawy, herbata wszelkiego rodzaju herbata z dodatkami, herbata z żeń szeniem, substytuty herbaty, kakao,
czekolada, wyroby piekarnicze, ciasta, wyroby cukiernicze,
słodycze nielecznicze, popcorn, przekąski na bazie zbóż,
przekąski na bazie ryżu, muesli, płatki zbożowe, wysokoproteinowe batony zbożowe, dania gotowe na bazie ryżu,
dania gotowe na bazie makaronu, dania gotowe na bazie
przetworzonych ziaren zbóż, lody, przyprawy, napoje na bazie kawy, napoje na bazie herbaty, kawa mrożona, herbata
mrożona, czekolada pitna, jogurt mrożony (lody spożywcze),
napoje na bazie kakao, dodatki smakowe do napojów inne
niż olejki eteryczne, guma do żucia, musy deserowe, pasty
do smarowania na bazie czekolady z orzechami lub bez
orzechów, sosy warzywne, sosy owocowe, sosy sałatkowe,
sosy mięsne, zioła do celów spożywczych, 32 piwo, piwo
słodowe, drinki na bazie piwa, cydr bezalkoholowy, aperitify,
napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje dla sportowców wzbogacone proteinami, napoje dla sportowców
zawierające elektrolity, napoje energetyzujące zawierające
kofeinę, napoje witaminizowane, napoje na bazie owoców,
napoje na bazie warzyw, soki, soki owocowe, soki warzywne,
sorbety, lemoniady, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje gazowane, toniki, napoje typu smoothie, napoje
o smaku kawy, napoje o smaku herbaty, wody, wody aromatyzowane, wody gazowane, wody sodowe, wody stołowe,
wody mineralne, wody źródlane, esencje do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, także za pomocą
globalnych sieci komputerowych i telefonicznych, w zakresie artykułów spożywczych, suplementów diety, żywności
dietetycznej, preparatów witaminowych, sterydów, ziół leczniczych, wód mineralnych do celów medycznych, środków
wspomagających odchudzanie, środków zmniejszających
apetyt, środków wspomagających opalanie, środków przeciwbólowych, kompresów, plastrów. materiałów opatrunkowych, apteczek pierwszej pomocy, soli do kąpieli mineral-
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nych, piwa, piwa słodowego, drinków na bazie piwa, cydru
bezalkoholowego, aperitifów, napojów bezalkoholowych,
napojów izotonicznych, napojów dla sportowców wzbogaconych proteinami, napojów dla sportowców zawierających
elektrolity, napojów energetyzujących zawierających kofeinę, napojów witaminizowanych, napojów na bazie owoców, napojów na bazie warzyw, soków, soków owocowych,
soków warzywnych, sorbetów, lemoniad, napojów orzeźwiających, napojów serwatkowych, napojów gazowanych,
toników, napojów typu smoothie, kawy, napojów o smaku
kawy, herbaty, napojów o smaku herbaty, wód, wód aromatyzowanych, wód gazowanych, wód sodowych, wód stołowych, wód mineralnych, wód źródlanych, esencji do produkcji napojów, preparatów do produkcji napojów, syropów
do napojów, usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne
i informacyjne związane ze sprzedażą wyżej wymienionych
towarów.
(210) 491490
(220) 2018 10 10
(731) JURKIEWICZ MIKOŁAJ, Warszawa
(540) Angelo

(531) 27.05.01, 27.05.13
(510), (511) 5 suplementy diety, białkowe suplementy diety,
mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety,
żywność dietetyczna, błonnik pokarmowy, preparaty witaminowe, albuminowe artykuły żywnościowe, sterydy, zioła
lecznicze, słodycze do celów leczniczych, wody mineralne
do celów medycznych, środki wspomagające odchudzanie,
środki zmniejszające apetyt, środki wspomagające opalanie,
środki przeciwbólowe, kompresy, plastry, materiały opatrunkowe, apteczki pierwszej pomocy, sole do kąpieli mineralnych, 30 kawa wszelkiego rodzaju, kawa z dodatkami,
substytuty kawy, herbata wszelkiego rodzaju herbata z dodatkami, herbata z żeńszeniem, substytuty herbaty, kakao,
czekolada, wyroby piekarnicze, ciasta, wyroby cukiernicze,
słodycze nielecznicze, popcorn, przekąski na bazie zbóż,
przekąski na bazie ryżu, muesli, płatki zbożowe, wysokoproteinowe batony zbożowe, dania gotowe na bazie ryżu,
dania gotowe na bazie makaronu, dania gotowe na bazie
przetworzonych ziaren zbóż, lody, przyprawy, napoje na bazie kawy, napoje na bazie herbaty, kawa mrożona, herbata
mrożona, czekolada pitna, jogurt mrożony (lody spożywcze),
napoje na bazie kakao, dodatki smakowe do napojów inne
niż olejki eteryczne, guma do żucia, musy deserowe, pasty
do smarowania na bazie czekolady z orzechami lub bez
orzechów, sosy warzywne, sosy owocowe, sosy sałatkowe,
sosy mięsne, zioła do celów spożywczych, 32 piwo, piwo
słodowe, drinki na bazie piwa, cydr bezalkoholowy, aperitify,
napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje dla sportowców wzbogacone proteinami, napoje dla sportowców
zawierające elektrolity, napoje energetyzujące zawierające
kofeinę, napoje witaminizowane, napoje na bazie owoców,
napoje na bazie warzyw, soki, soki owocowe, soki warzywne,
sorbety, lemoniady, napoje orzeźwiające, napoje serwatko-

Nr ZT52/2018

we, napoje gazowane, toniki, napoje typu smoothie, napoje
o smaku kawy, napoje o smaku herbaty, wody, wody aromatyzowane, wody gazowane, wody sodowe, wody stołowe,
wody mineralne, wody źródlane, esencje do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, także za pomocą
globalnych sieci komputerowych i telefonicznych, w zakresie artykułów spożywczych, suplementów diety, żywności
dietetycznej, preparatów witaminowych, sterydów, ziół leczniczych, wód mineralnych do celów medycznych, środków
wspomagających odchudzanie, środków zmniejszających
apetyt, środków wspomagających opalanie, środków przeciwbólowych, kompresów, plastrów, materiałów opatrunkowych, apteczek pierwszej pomocy, soli do kąpieli mineralnych, piwa, piwa słodowego, drinków na bazie piwa, cydru
bezalkoholowego, aperitifów, napojów bezalkoholowych,
napojów izotonicznych, napojów dla sportowców wzbogaconych proteinami, napojów dla sportowców zawierających
elektrolity, napojów energetyzujących zawierających kofeinę, napojów witaminizowanych, napojów na bazie owoców, napojów na bazie warzyw, soków, soków owocowych,
soków warzywnych, sorbetów, lemoniad, napojów orzeźwiających, napojów serwatkowych, napojów gazowanych,
toników, napojów typu smoothie, kawy, napojów o smaku
kawy, herbaty, napojów o smaku herbaty, wód, wód aromatyzowanych, wód gazowanych, wód sodowych, wód stołowych, wód mineralnych, wód źródlanych, esencji do produkcji napojów, preparatów do produkcji napojów, syropów
do napojów, usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne
i informacyjne związane ze sprzedażą wyżej wymienionych
towarów.
(210) 491505
(220) 2018 10 11
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PAUF Pocztowa Agencja Usług Finansowych Grupa
Poczty Polskiej

(531) 22.01.05, 22.01.06, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje w formie
elektronicznej do pobrania, publikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, książki elektroniczne do pobrania, 16 materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne,
materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe, biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma, gazety,
kalendarze, książki, ulotki, poradniki, publikacje edukacyjne,
karty upominkowe, drukowane ulotki informacyjne, karty
przedpłacone do zakupów, kodowane niemagnetycznie,
bony, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
usługi informacyjne dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, usługi aukcyjne, usługi w zakresie kontaktów biznesowych, usługi zakupów grupowych,
usługi w zakresie wycen handlowych, usługi porównywania cen, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, porównywarki cen ubezpieczeń, analiza informacji w zakresie
działalności gospodarczej, zarządzanie programami moty-
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wacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, przeprowadzanie
programów motywacyjnych dla pracowników, gromadzenie
danych, 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe pieniężne i bankowe, wydawanie kart przedpłaconych i bonów,
gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi
w zakresie wyceny finansowej, agencje ubezpieczeniowe,
pośrednictwo w usługach finansowych, wycena i obsługa
roszczeń ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w umowach kredytowych, pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, usługi planowania
w zakresie emerytur, doradztwo finansowe dotyczące emerytur, doradztwo finansowe, kredytowe, ubezpieczeniowe,
analizy finansowe, 39 usługi dystrybucyjne, 41 organizowanie konkursów, kursy edukacyjne związane z ubezpieczeniami, usługi szkoleniowe w dziedzinie finansów, organizowanie
i prowadzenie kongresów z zakresu ubezpieczeń i finansów,
42 udostępnianie informacji naukowych, usługi tworzenia
komputerowych programów multimedialnych zawierających informacje książkowe, artykuły, ulotki, czasopisma
dla potrzeb edukacyjnych, 45 usługi w zakresie mediacji
i negocjacji.
491515
(220) 2018 10 11
MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) piffko
(210)
(731)
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(531) 26.04.03, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 tworzywa sztuczne nieprzetworzone, 4 paliwa
i materiały oświetleniowe, biopaliwa, 6 metalowe materiały
i elementy budowlane i konstrukcyjne, rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe,
7 maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla
przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory
i wentylatory, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny odlewnicze i do formowania, dystrybutory
paliw, pompy paliwowe samoregulujące, 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery,
urządzenia pomiarowe, do liczenia, wyrównywania i kalibracji, urządzenia do odmierzania paliwa, urządzenia do zapisywania i przechowywania danych, zawory elektromagnetyczne, programy komputerowe do zarządzania paliwem,
przepływomierze, 11 instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacje i urządzenia
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), 17 artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające,
20 zbiorniki niemetalowe i niemurowane, zbiorniki z tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe na paliwo płynne,
zawory niemetalowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów do przechowywania, przewożenia i dystrybucji paliw
płynnych, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej.
491560
(220) 2018 10 12
WOJENKOWSKI WOJCIECH ZAKŁADY PRODUKCJI
CUKIERNICZEJ VOBRO, Brodnica
(540) Vobro Caramelli
(210)
(731)

(531)

05.07.23, 09.07.25, 09.03.20, 02.09.12, 01.15.21, 09.01.07,
09.01.10, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, słód, produkty
piwowarskie, woda, wody mineralne, wody źródlane, bezalkoholowe napoje gazowane, koktajle bezalkoholowe, likiery
bezalkoholowe, lemoniada, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje na bazie piwa, napoje warzywne, soki
warzywne, napoje półmrożone, napoje witaminizowane,
preparaty do sporządzania likierów, napoje bezalkoholowe
z dodatkiem soku, napoje owocowe, soki owocowe, sorbety
[napoje], syropy do napojów, napoje na bazie coli.
(210) 491546
(220) 2018 10 12
(731) OTREMBA ŁUKASZ SWIMER, Toruń
(540) SWIMER

(531) 08.01.19, 08.01.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i czekoladowe, słodycze,
czekolady, bombonierki, ciastka, cukierki, pastylki, wiśnie
w czekoladzie, wafle i wafelki, batony, chałwa, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy,
galaretki owocowe, mleczne pianki w czekoladzie, lody.
(210) 491575
(220) 2018 10 13
(731) SADOWSKI MACIEJ MS, Warszawa
(540) R Regina di Acqua
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(531) 01.15.24, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne,
oliwki, lotiony, balsamy, płyny, żele, preparaty do mycia,
szampony, 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne,
wody źródlane, wody niegazowane i gazowane, 41 usługi
w zakresie organizacji wypoczynku i rekreacji, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi kongresów,
zjazdów, sympozjów, seminariów, konferencji, szkoleń, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, usługi w zakresie organizowania rozrywki, prowadzenie parków rozrywki, usługi
w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi: imprez artystycznych, estradowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych,
festiwali, festynów, konkursów, turniejów, widowisk typu
światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów,
imprez plenerowych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi dyskotek i nocnych klubów, usługi klubowe, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie
sprzętu sportowego, 43 usługi w zakresie tymczasowego
zakwaterowania, usługi w zakresie prowadzenia hoteli, moteli, pensjonatów, obiektów typu resort, condo hoteli, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, barów, kawiarni, pubów i innych placówek
gastronomicznych, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, 44 usługi w zakresie
troski o zdrowie, sprawność oraz urodę istot ludzkich, usługi
świadczone w basenach, saunach, salonach SPA oraz salonach odnowy biologicznej.
(210) 491577
(220) 2018 10 13
(731) SADOWSKI MACIEJ MS, Warszawa
(540) REGINA DI ACQUA
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne,
oliwki, lotiony, balsamy, płyny, żele, preparaty do mycia,
szampony, 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne,
wody źródlane, wody niegazowane i gazowane, 41 usługi
w zakresie organizacji wypoczynku i rekreacji, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi kongresów,
zjazdów, sympozjów, seminariów, konferencji, szkoleń, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, usługi w zakresie organizowania rozrywki, prowadzenie parków rozrywki, usługi
w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi: imprez artystycznych, estradowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych,
festiwali, festynów, konkursów, turniejów, widowisk typu
światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów,
imprez plenerowych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi dyskotek i nocnych klubów, usługi klubowe, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie
sprzętu sportowego, 43 usługi w zakresie tymczasowego
zakwaterowania, usługi w zakresie prowadzenia hoteli, moteli, pensjonatów, obiektów typu resort, condo hoteli, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, barów, kawiarni, pubów i innych placówek
gastronomicznych, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, 44 usługi w zakresie
troski o zdrowie, sprawność oraz urodę istot ludzkich, usługi
świadczone w basenach, saunach, salonach SPA oraz salonach odnowy biologicznej.
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(210) 491580
(220) 2018 10 13
(731) SADOWSKI MACIEJ MS, Warszawa
(540) R Regina di Acqua

(531) 01.15.24, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne,
oliwki, lotiony, balsamy, płyny, żele, preparaty do mycia,
szampony, 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne,
wody źródlane, wody niegazowane i gazowane, 41 usługi
w zakresie organizacji wypoczynku i rekreacji, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi kongresów,
zjazdów, sympozjów, seminariów, konferencji, szkoleń, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, usługi w zakresie organizowania rozrywki, prowadzenie parków rozrywki, usługi
w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi: imprez artystycznych, estradowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych,
festiwali, festynów, konkursów, turniejów, widowisk typu
światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów,
imprez plenerowych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi dyskotek i nocnych klubów, usługi klubowe, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie
sprzętu sportowego, 43 usługi w zakresie tymczasowego
zakwaterowania, usługi w zakresie prowadzenia hoteli, moteli, pensjonatów, obiektów typu resort, condo hoteli, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, barów, kawiarni, pubów i innych placówek
gastronomicznych, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, 44 usługi w zakresie
troski o zdrowie, sprawność oraz urodę istot ludzkich, usługi
świadczone w basenach, saunach, salonach SPA oraz salonach odnowy biologicznej.
(210) 491584
(220) 2018 10 15
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) miłość jest wszystkim
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe,
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie
analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym
dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zako-
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dowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji,
zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku
i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator
obrazu), programy komputerowe, programy komputerowe
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup
towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy do prowadzenia gier komputerowych,
konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia
do zapisu audio i video w postaci skompresowanej, anteny
radiowe i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo
w postaci plików w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne, monitory, komputery i urządzenia towarzyszące,
komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu,
usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów
i wystaw handlowych/reklamowych, usługi badania opinii
publicznej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków,
pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni
wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów,
audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych
utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku,
gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych,
urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego
w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego,
naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników
sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych
i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń
do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających
zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów
telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek,
czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej
wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo - ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki,
bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki,
długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy kompute-
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rowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria
skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki,
latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje,
organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery
pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki,
piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy
podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki,
skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu,
szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki,
trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy,
worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary
ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne,
usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie
informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego,
usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym
udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów
i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego,
usługi telekomunikacyjne spersonalizowane - zakres dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania
przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne
przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów
poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji
programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu do stron www
za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony www,
usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie
serwisów internetowych www, dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie, dostarczanie
dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania
i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci
lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu
za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych,
41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych
widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów
telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia,
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telewizji, Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie
telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego
zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video,
dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron www przez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań
filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi
wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism,
gazet w formie elektronicznej. udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej zawarte w tej klasie, 42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi
dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej
klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie badań
w dziedzinie usług medialnych - prace badawczo - wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody, usługi udostępniania czasu
dostępu do sieci Internet - kawiarenka internetowa, usługi
udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych
serwisów i portali internetowych, usługi dostarczania dostępu do serwerów internetowych.
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guma do żucia do celów medycznych, herbata lecznicza,
plastry do celów leczniczych, suplement diety do celów
wspomagania leczenia, kultury mikroorganizmów do celów leczniczych, preparaty z mikroorganizmów do celów
leczniczych, napoje lecznicze, leki wspierające, podłoża dla
kultur bakteryjnych, gałki dopochwowe, leki do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, szczepionki, preparaty
medyczne do celów leczniczych, tampony menstruacyjne
i podpaski, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, produkty mleczne.
491637
(220) 2018 10 15
CZERNEK KATARZYNA, CZERNEK JERZY OLSEN
SPÓŁKA CYWILNA, Grójec
(540) VERSO
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 34 fajki, fajka wodna, tabaka, papierosy, tytoń,
tytoń fajkowy, materiały dla palących, gilzy papierosowe,
bibułki papierosowe, filtry do papierosów, akcesoria dla palaczy, akcesoria do fajki wodnej, węgiel zapalający do fajki
wodnej, zapałki.
491658
(220) 2018 10 16
ELECTROMOBILITY POLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) M MISJA ELEKTROMOBILNOŚĆ.PL
(210)
(731)

491626
(220) 2018 10 15
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC
I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) LATOPIC

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do higieny intymnej,
mleczka i żele kosmetyczne, kremy kosmetyczne, maści
do celów kosmetycznych, mydła, chusteczki nasączane,
pudry, szampony, 5 żywność dietetyczna do celów leczniczych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, guma do żucia
do celów medycznych, herbata lecznicza, plastry do celów
leczniczych, suplement diety do celów wspomagania leczenia, kultury mikroorganizmów do celów leczniczych,
preparaty z mikroorganizmów do celów leczniczych, napoje
lecznicze, leki wspierające, podłoża dla kultur bakteryjnych,
gałki dopochwowe, leki do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne, szczepionki, preparaty medyczne do celów leczniczych lub diagnostycznych zawarte w tej klasie,
tampony menstruacyjne i podpaski, chusteczki nasączane
płynami farmaceutycznymi, środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia medycznego, 29 produkty mleczne, 35 dystrybucja materiałów reklamowych i próbek, publikacja tekstów reklamowych, reklama internetowa, telewizyjna i prasowa, sprzedaż i promocja bezpośrednia towarów: kosmetyki,
kosmetyki do higieny intymnej, mleczka i żele kosmetyczne,
kremy kosmetyczne, maści do celów kosmetycznych, mydła,
chusteczki nasączane, pudry, szampony, żywność dietetyczna do celów leczniczych, preparaty bakteryjne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,

(531) 14.01.10, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 akumulatory do pojazdów elektrycznych,
aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności,
elektroniczne czujniki pomiarowe, elektroniczne elementy składowe, elektroniczne nośniki danych, elektroniczne
przyrządy sterujące, elektroniczne urządzenia nawigacyjne, oprogramowanie komputerowe do mobilnych aplikacji
umożliwiających interakcje i łączenie pomiędzy pojazdami
i urządzeniami mobilnymi, samodzielne systemy do kontroli jazdy do użytku w pojazdach, urządzenia do lokalizacji
pojazdów, urządzenia elektryczne do sterowania, urządzenia komunikacyjne dla pojazdów, urządzenia do zdalnego
sterowania, aparatura kontrolna [energia elektryczna], baterie elektryczne do pojazdów, urządzenia zabezpieczające,
ochronne i sygnalizacyjne, 12 pojazdy zdalnie sterowane, samochody, samochody bez kierowcy, samochody elektryczne, silniki elektryczne do pojazdów lądowych, lądowe pojazdy mechaniczne, lądowe pojazdy i środki transportu, alarmy
do pojazdów, alarmowe systemy bezpieczeństwa do pojazdów, amortyzatory do pojazdów, części i akcesoria do pojazdów, elektryczne mechanizmy napędowe do pojazdów
lądowych, mechanizmy napędów silnikowych elektrycznych
do pojazdów lądowych, pojazdy sterowane elektrycznie, pojazdy elektryczne, skutery z napędem elektrycznym, skutery
sterowane elektrycznie, rowery elektryczne, 35 usługi zarządzania sprzedażą, analizy ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, analizy i badania dotyczące działalności
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności
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gospodarczej, analizy i raporty statystyczne, analizy kosztów,
analizy rynku, badania ekonomiczne do celów działalności
gospodarczej, badania dotyczące działalności gospodarczej,
doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo
biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, konsultacje
w zakresie oceny rynku, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów,
planowanie strategii marketingowych, porady w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące przedstawicielstw handlowych zajmujących się sprzedażą samochodów, działających na zasadach franchisingu, rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, świadczenie pomocy w zakresie
działalności gospodarczej, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych
i reklamowych, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów handlowych w celach
komercyjnych i reklamowych, 36 finansowanie projektów,
zapewnianie gwarancji na lądowe pojazdy silnikowe, zapewnianie gwarancji związanych z używanymi silnikowymi
pojazdami lądowymi, analizy finansowo-ekonomiczne, konsultacje finansowe w sektorze energetyki, usługi finansowe,
usługi finansowe, pieniężne i bankowe, pozyskiwanie kapitału, pozyskiwanie inwestycji finansowych, pozyskiwanie
funduszy na wynalazki, pozyskiwanie funduszy dla uniwersytetów, pozyskiwanie funduszy dla instytucji badawczych,
pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych technologii, pozyskiwanie funduszy dla wynalazców, 37 konserwacja i naprawa pojazdów, 38 dostęp do treści, stron internetowych
i portali, zapewnianie użytkownikom dostępu do portali
w internecie, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, 39 wynajem pojazdów, dzierżawa samochodów ciężarowych, transport drogowy, 41 organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, 42 badania naukowe, badania
dotyczące projektowania, badania projektów inżynieryjnych,
badania techniczne, badania projektowe związane z oprogramowaniem, projektowanie portali sieciowych, inżynieria
mechaniczna, inżynieria techniczna, opracowywanie pojazdów, opracowywanie produktów w zakresie konstrukcji pojazdów i konstrukcji karoserii, badania i opracowywanie projektów technicznych, planowanie projektów technicznych,
pomiary inżynieryjne, projektowanie części do pojazdów
mechanicznych, projektowanie części do pojazdów lądowych, projektowanie oprzyrządowania do produkcji części
do pojazdów lądowych, projektowanie pojazdów lądowych,
projektowanie samochodów, projektowanie techniczne
i doradztwo, prace badawczo-rozwojowe nad produktami.
491681
(220) 2018 10 16
AUTOGALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) skan car
(510), (511) 12 pojazdy mechaniczne, pojazdy mechaniczne
specjalistyczne, pojazdy mechaniczne uniwersalne, części
do pojazdów mechanicznych inne niż do napędów silników,
akcesoria do pojazdów mechanicznych, mianowicie: alarmy
antywłamaniowe do pojazdów, amortyzatory, automatyczne skrzynie biegów, bagażniki do pojazdów, bieżniki opon,
błotniki do pojazdów, cylindry hamulcowe, części blacharskie
do karoserii pojazdów, elementy do karoserii pojazdów, dętki
do kół, haki holownicze, hamulce do pojazdów, koła do po-
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jazdów, 35 usługi reklamowe, organizowanie, administrowanie i zarządzanie promocją, premiowaniem i pozyskiwanie
klientów, realizowane na zlecenie telefoniczne, za pomocą
sieci komputerowej, kompilacja i systematyzacja informacji
w komputerowych bazach danych, pośrednictwo handlowe
polegające na zawieraniu transakcji kupna i sprzedaży w zakresie mechaniki pojazdowej, sprzedaż hurtowa i detaliczna
pojazdów mechanicznych, części i akcesoria do pojazdów
specjalistycznych i uniwersalnych, obrót paliwami stałymi,
ciekłymi, gazowymi oraz produktami pochodnymi, a także
obrót towarami na stacjach benzynowych z branży paliwowej i przemysłowej, w tym czasopisma, książki, mapy, atlasy
oraz artykuły powszechnego użytku, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą,
doradztwo handlowe w zakresie oprogramowania komputerowego i zarządzania zbiorami informatycznymi, doradztwo handlowe w zakresie pojazdów mechanicznych, analiza
kosztów, wynajem maszyn biurowych, specjalistyczne usługi
badania rynku i opinii publicznej w zakresie pojazdów mechanicznych, produktów rafineryjnych, paliw i produktów
pochodnych, usługi dystrybucji i rozpowszechniania materiałów i próbek, druków, prospektów, broszur o charakterze reklamowym, reklamy radiowej, reklamy telewizyjnej,
pokazów towarów, wynajmowania miejsc na umieszczanie
ogłoszeń lub reklam w emisjach radiowych i telewizyjnych,
organizowanie wystaw handlowych i reklamowych, obrót
paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi oraz produktami pochodnymi, 36 świadczenie usług finansowych, lokowanie
w papiery wartościowe, handel wierzytelnościami, organizacja przedsięwzięć finansowych, leasing finansowy, maszyn,
urządzeń i nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo kredytowe, zarządzanie nieruchomościami, 37 usługi
związane z obsługą i naprawą pojazdów mechanicznych,
samochodowe stacje serwisowe, myjnie samochodowe,
usługi prowadzenia stacji paliw, wynajem maszyn i urządzeń
budowlanych, 39 usługi w zakresie transportu, w tym transportu pasażerskiego, drogowego, wodnego, powietrznego
i kolejowego, pomoc drogowa, holowanie, pośrednictwo
transportowe, przeładunek, załadunek, magazynowanie,
składowanie, przechowywanie towarów, dystrybucja i dostarczanie towarów, paliw, olejów, przesyłek, wynajmowanie
pojazdów osobowych i pojazdów transportowych, przewóz
osób, działalność kurierska, magazynowanie, konfekcjonowanie paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz produktów
pochodnych.
(210) 491683
(220) 2018 10 16
(731) STĘPKOWSKI ANDRZEJ, Wrocław
(540) silny Polak

(210)
(731)

(531) 24.07.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35
usługi
reklamowe,
i promocyjne.

marketingowe
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(210) 491686
(220) 2018 10 16
(731) Mattel, Inc., El Segundo, US
(540) KUPA ŚMIECHU
(510), (511) 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt
do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby
choinkowe.
(210) 491690
(220) 2018 10 16
(731) STĘPKOWSKI ANDRZEJ, Wrocław
(540) SILNY POLAK
(510), (511) 35
usługi
reklamowe,
marketingowe
i promocyjne.
491692
(220) 2018 10 17
PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski
(540) UrinaryMet
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, dodatki mineralno-witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domowych
i hodowlanych, 31 pasze i karmy dla zwierząt, premiksy dla
zwierząt domowych i hodowlanych.
(210)
(731)

491697
(220) 2018 10 17
LABORATOIRE L’IDEAL PARISIEN” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) LABORATOIRE L’IDÉAL PARISIEN
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 barwniki do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego, ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje eteryczne,
farby do włosów, farbki do bielizny, kosmetyki, kosmetyki
do pielęgnacji skóry i włosów, kremy po goleniu, kremy kosmetyczne, kremy do wybielania skóry, masła do ciała, balsamy, peelingi, lakiery do paznokci, lakiery do włosów, lotiony
do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne, maści
do celów kosmetycznych, mleczka kosmetyczne, toniki, płyny micelarne, płyny do demakijażu, maski, mydła, mydła dezodorujące, mydła toaletowe, mydła lecznicze, mydła w płynie, mydła zapachowe, odświeżacze do ust w aerozolu, olejki
do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych,
olejki do kąpieli, olejki eteryczne, olejki toaletowe, pasty
do podłogi i mebli, pasty do obuwia, perfumy, pianki, pianki
do golenia, płyny kremowe, płyny do kąpieli, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty kosmetyczne do opalania się, preparaty do usuwania farby, pasty, proszki i płyny do zębów,
płyny po goleniu, pudry do makijażu, preparaty do makijażu,
pomadki do ust, szampony, odżywki do włosów, serum pielęgnacyjne, serum do włosów, serum do celów kosmetycznych, szminki, błyszczyki, sztyfty ochronne, balsamy do ust,
kremy tonujące, środki do prania, środki do czyszczenia zębów, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych,
wata do celów kosmetycznych, woda utleniona do celów
kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, wody kolońskie,
wody lawendowe, wody toaletowe, wody zapachowe, wosk
do depilacji, wybielacze do celów kosmetycznych, wyroby
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perfumeryjne, wywabiacze plam, zestawy kosmetyków dla
dzieci i dla dorosłych, zestawy kosmetyków dla kobiet i mężczyzn, żele pod prysznic, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych,
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy
diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne,
preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne,
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały
dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze,
żywność dla niemowląt, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne
preparaty i materiały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów
leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki
wzmacniające, wyroby medyczne ujęte w tej klasie, produkty medyczne ujęte w tej klasie, 35 usługi agencji importowo-eksportowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, pokazy towarów, dystrybucja
próbek, reklama, usługi sprzedaży artykułów kosmetycznych
i perfumeryjnych, usługi sprzedaży artykułów farmaceutycznych, usługi sprzedaży artykułów weterynaryjnych, usługi
sprzedaży chemii gospodarczej, usługi sprzedaży wyrobów
medycznych, badania marketingowe, badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych
i produktów do pielęgnacji urody, badania marketingowe
w dziedzinie farmaceutyków i wyrobów medycznych, badania marketingowe w dziedzinie produktów weterynaryjnych, 39 dostarczanie towarów, usługi w zakresie zaopatrzenia, dystrybucja przesyłek, magazynowanie, pakowanie
produktów, pakowanie towarów, konfekcjonowanie towarów, przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, rozładunek, transport samochodowy, składowanie,
napełnianie opakowań, 42 badania w dziedzinie kosmetyki,
badania nad produktami farmaceutycznymi, projektowanie
opakowań i materiałów do pakowania, opracowywanie produktów kosmetycznych, opracowywanie produktów farmaceutycznych, projektowanie i testowanie nowych produktów, analiza i ocena dotycząca opracowywania produktów,
wzornictwo i opracowywanie produktów, opracowywanie
produktów dla osób trzecich, prace badawczo-rozwojowe
nad produktami, przygotowanie i opracowanie dokumentacji technicznej produktów.
491726
(220) 2018 10 12
KROJCIG DANUTA GOSPODARSTWO ROLNE
UPRAWA WINOROŚLI-WINNA GÓRA, Górzykowo
(540) MK Stara Winna Góra

(210)
(731)
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(531) 05.07.10, 07.01.09, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 31 jagody, świeże owoce, kompozycje świeżych owoców, krzewy, nasiona, odpady z gorzelni jako
pasza dla zwierząt, orzechy, osady i pozostałości po produkcji wina, owoce świeże, rośliny, sadzonki, słód dla
piwowarstwa i gorzelni, warzywa świeże, winogrona
świeże, winorośle, wysłodziny, wytłoki z owoców, zioła ogrodowe świeże, 32 bezalkoholowe napoje z soków
i owoców, bezalkoholowe wyciągi z owoców, esencje
do produkcji napojów, moszcz, moszcz z winogron, niesfermentowany, napoje na bazie owoców lub warzyw,
napoje orzeźwiające, owocowe nektary, bezalkoholowe,
soki, sorbety jako napoje, syropy do napojów, 33 alkohole i likiery wspomagające trawienie, alkoholowe ekstrakty owocowe, destylowane napoje, gotowe napoje
alkoholowe inne niż na bazie piwa, koktajle, likiery, miód
pitny, napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, piquette - wino z wytłoczyn
winogronowych, wino, 35 agencje informacji handlowej,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama zewnętrzna,
usługi handlu detalicznego, hurtowego stacjonarnego
oraz wysyłkowego towarów takich jak: jagody, świeże
owoce, kompozycje świeżych owoców, krzewy, nasiona,
odpady z gorzelni jako pasza dla zwierząt, orzechy, osady i pozostałości po produkcji wina, owoce świeże, rośliny, sadzonki, słód dla piwowarstwa i gorzelni, warzywa
świeże, winogrona świeże, winorośle, wysłodziny, wytłoki
z owoców, zioła ogrodowe świeże, bezalkoholowe napoje z soków i owoców, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
esencje do produkcji napojów, moszcz, moszcz z winogron, niesfermentowany, napoje na bazie owoców lub
warzyw, napoje orzeźwiające, owocowe nektary, bezalkoholowe, soki, sorbety jako napoje, syropy do napojów,
alkohole i likiery wspomagające trawienie, alkoholowe
ekstrakty owocowe, destylowane napoje, gotowe napoje
alkoholowe inne niż na bazie piwa, koktajle, likiery, miód
pitny, napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje
alkoholowe, z wyjątkiem piwa, piquette - wino z wytłoczyn wino- gronowych, wino, 41 doradztwo zawodowe,
kształcenie praktyczne również jako pokazy, nauczanie
indywidualne, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
szkoleniowych, organizowanie konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, planowanie przyjęć także z rozrywką, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, usługi
klubowe w formie rozrywki lub nauczania, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie oświaty i nauczania, 43 bary szybkiej obsługi także snack-bary, domy turystyczne, motele,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, stołówki, usługi barowe,
usługi hotelowe, usługi restauracyjne, wynajmowanie sal
na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt
czasowy, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, 44 chirurgia drzew, ogrodnictwo krajobrazowe,
projektowanie krajobrazów, usługi ogrodnicze, usługi
z zakresu szkółek roślin.
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(210) 491733
(220) 2018 10 18
(731) HERMON MUZIA SPÓŁKA JAWNA, Racibórz
(540) GEP general electric parts

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 oferowanie w sposób umożliwiający zainteresowanym wygodne oglądanie i kupowanie części i akcesoriów do pojazdów samochodowych ciężarowych i ciągników w sklepach i hurtowniach.
491738
(220) 2018 10 18
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FREDRO
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210)
(731)

491739
(220) 2018 10 18
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ALEKSANDER FREDRO
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210)
(731)

491741
(220) 2018 10 18
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) REJ
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210)
(731)

491742
(220) 2018 10 18
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) JULIUSZ SŁOWACKI
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210)
(731)

491743
(220) 2018 10 18
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SŁOWACKI
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210)
(731)

491744
(220) 2018 10 18
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MIKOŁAJ REJ
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210)
(731)

491746
(220) 2018 10 18
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SIENKIEWICZ
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210)
(731)
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491747
(220) 2018 10 18
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MICKIEWICZ
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210)
(731)

491748
(220) 2018 10 18
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HENRYK SIENKIEWICZ
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210)
(731)
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narzutki, odzież dziecięca, odzież sportowa, odzież termoaktywna, płaszcze, podkoszulki, podkolanówki, pończochy,
rajstopy, rękawiczki, spodnie i spodenki, spódnice, sukienki,
swetry, szaliki, tuniki, żakiety.
(210) 491817
(220) 2018 10 19
(731) STOWARZYSZENIE PIĘKNE ANIOŁY, Niedźwiedź
(540) PIĘKNE ANIOŁY STOWARZYSZENIE

491749
(220) 2018 10 18
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ADAM MICKIEWICZ
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210)
(731)

(531)

(210) 491751
(220) 2018 10 18
(731) HERMON MUZIA SPÓŁKA JAWNA, Racibórz
(540) FIRDS

(531) 26.04.04, 26.05.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 oferowanie w sposób umożliwiający zainteresowanym wygodne oglądanie i kupowanie części
i akcesoriów do pojazdów samochodowych w sklepach
i hurtowniach.
(210) 491761
(220) 2018 10 18
(731) HERMON MUZIA SPÓŁKA JAWNA, Racibórz
(540) HERMON

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 26.05.01, 26.05.08
(510), (511) 35 oferowanie w sposób umożliwiający zainteresowanym wygodne oglądanie i kupowanie części
i akcesoriów do pojazdów samochodowych w sklepach
i hurtowniach.
(210) 491769
(220) 2018 10 18
(731) WĘGLARSKI ŁUKASZ POL-WAR, Starowa Góra
(540) POL-WAR
(510), (511) 25 apaszki, bielizna, bluzy, bluzki, body, buty,
czapki, futra, garsonki, garnitury, getry, kapelusze, kamizelki, koszule, kostiumy kąpielowe, kurtki, legginsy, marynarki,

29.01.15, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 03.07.17,
07.03.02
(510), (511) 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, organizacja zbiórek, usługi funduszy zapomogowych, organizowanie finansowania projektów budowlanych, 37 instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, czyszczenie
budynków od wewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów,
montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, czyszczenie
kominów, budownictwo, montaż wyposażenia kuchennego,
rozbiórka budynków, dezynfekcja, instalowanie i naprawa
pieców, izolowanie budynków, mycie, murarstwo, tapetowanie, malowanie, tynkowanie, usługi hydrauliczne, czyszczenie budynków od zewnątrz, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, usługi dekarskie, montaż drzwi i okien,
układanie kabli, usługi w zakresie szczelinowania hydraulicznego, 41 organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, usługi
w zakresie oświaty [nauczanie], produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, informacja o edukacji, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie
zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, udostępnianie
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], produkcja muzyczna, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem.
(210) 491822
(220) 2018 10 19
(731) Societé des Produits Nestlé SA, Vevey, CH
(540) ZIARENKA SMAKU
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone lub gotowane warzywa, konserwowane, mrożone, suszone lub
gotowane ziemniaki, konserwowane, suszone lub gotowane grzyby, dziczyzna, ryby i owoce morza, wszystkie te
produkty także w formie ekstraktów, zup, galaretek, past,
konserw, dań gotowanych, mrożonych lub liofilizowanych,
dania gotowane na bazie warzyw, ziemniaków, owoców,
mięsa, drobiu, ryb i owoców morza, oleje i tłuszcze jadalne,
zupy, koncentraty zup, preparaty do przygotowywania zup,
rosół, kostki rosołowe, buliony, również w postaci kostek,
tabletek lub granulatu, preparaty do produkcji bulionów,
koncentraty bulionów, mleko ryżowe do celów kulinarnych,
30 mąka, chleb, drożdże, ciastka, ryż, pasty, makarony, produkty zbożowe na bazie ryżu, mąki, owsa lub mąki zbożowej,
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również w postaci gotowych dań, sosy, sos sojowy, keczup,
aromaty i przyprawy do żywności, przyprawy korzenne, sosy
do sałatek, majonez, musztarda, ocet, przetworzone nasiona
do użytku jako przyprawa.
491851
(220) 2018 10 22
ROGOSCH PATRYK, HOINKA KRZYSZTOF BIOHAPPY
SPÓŁKA CYWILNA, Tarnowskie Góry
(540) Bakaleo NATURALNIE I ZDROWO
(210)
(731)

29.01.15, 02.09.15, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 05.07.01,
05.07.06, 05.07.11, 05.03.14
(510), (511) 29 bakalie.

35

(531) 01.03.02, 26.01.13, 26.02.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 produkty z tworzyw sztucznych do wytwarzania gotowych towarów - taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna, taśma ostrzegawcza, płyty ochronne z tworzywa sztucznego, taśma lokalizacyjna, taśma odgrodzeniowa.
491882
(220) 2018 10 23
PTS RABKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rokiciny Podhalańskie
(540) PTS RABKA

(210)
(731)

(531)

(210) 491857
(220) 2018 10 22
(731) SUSZKA ADRIAN, Mosina
(540) SUSZKA

(531) 01.03.02, 26.02.13, 26.01.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 produkty z tworzyw sztucznych do wytwarzania gotowych towarów - taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna, taśma ostrzegawcza, płyty ochronne z tworzywa sztucznego, taśma lokalizacyjna, taśma odgrodzeniowa.
(210) 491883
(220) 2018 10 23
(731) PILCH SYLWIA FLOW ACADEMY, Warszawa
(540) Leader Tango Original project by Agnieszka Maria
Gasperini

(531)

27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 03.13.04, 03.13.24, 26.04.04,
26.11.01, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 5 suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy,
pyłek pszczeli do użytku nutraceutycznego, pyłek pszczeli
stosowany jako suplement diety, 30 cukier, melasa, miód,
miód naturalny, naturalny miód dojrzały, substytuty miodu,
surowe plastry miodu, cukier inwertowany, glazury miodowe do szynki, słodkie pasty do smarowania na bazie miodu
lub pochodnych miodu, słodycze na bazie miodu nielecznicze, miód ziołowy, toffi o strukturze plastra miodu, miód biologiczny do spożycia przez ludzi, mleczko pszczele, propolis
lub kit pszczeli spożywczy.
491881
(220) 2018 10 23
PTS RABKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rokiciny Podhalańskie
(540) PTS RABKA

(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.11
(510), (511) 16 druki, materiały drukowane, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, papier i karton, torebki
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru,
kartonu lub tworzyw sztucznych, broszury drukowane, broszury z programem, książki, 41 usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, szkolenia w zakresie technologii komunikacyjnych,
szkolenia w zakresie sztuk wizualnych, szkolenia w zakresie
sztuk widowiskowych, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, szkolenia w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, szkolenia związane z branżą restauracyjną, szkolenia w zakresie opracowywania systemów oprogramowania,
szkolenia w zakresie projektowania pamięci komputerowych,
szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, szkolenia
w zakresie konserwacji edytorów tekstu, szkolenia związane z technikami przetwarzania danych, szkolenia w zakresie
technik przetwarzania danych, szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych, szkolenia w zakresie projektowania
systemów oprogramowania, szkolenia w zakresie rozwijania pamięci komputerowych, szkolenia w zakresie projektowania programów komputerowych, szkolenia w zakresie
bezpieczeństwa jazdy samochodem, szkolenia w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, szkolenia techniczne
w dziedzinie ryzyka przemysłowego, szkolenia w zakresie
opracowywania programów komputerowych, skomputeryzowane szkolenia w dziedzinie doradztwa zawodowego,
szkolenia z zakresu obsługi programów komputerowych,
pokazy [szkolenia] technik malowania i dekoracji, szkolenia

36

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

z zakresu technik zapobiegania ślepocie, szkolenia z zakresu
bezpieczeństwa na drodze, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], usługi edukacyjne
związane ze szkoleniami zawodowymi, usługi konsultacyjne
związane ze szkoleniami pracowników, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, prowadzenie
warsztatów [szkolenia] dotyczących konserwacji silników
samochodowych, szkolenia w zakresie obchodzenia się
z jedzeniem, szkolenia dla pilotów i obsługi kabiny pasażerskiej, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów
[szkolenia], szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych elektronicznych, udostępnianie
obiektów i sprzętu na szkolenia dla młodych ludzi, edukacja
i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem, szkolenia dla osób niewidomych w zakresie korzystania z psów
przewodników, szkolenia dla rodziców w zakresie organizacji
grup wsparcia dla rodziców, usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi doradcze
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], udzielanie
informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych z edukacją i szkoleniami.
491884
(220) 2018 10 23
PTS RABKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rokiciny Podhalańskie
(540) PTS
(510), (511) 17 produkty z tworzyw sztucznych do wytwarzania gotowych towarów - taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna, taśma ostrzegawcza, płyty ochronne z tworzywa sztucznego, taśma lokalizacyjna, taśma odgrodzeniowa.
(210)
(731)

491953
(220) 2018 10 24
RADTKE BARTOSZ M. PRACOWNIA TESTÓW
PSYCHOLOGICZNYCH I PEDAGOGICZNYCH, Gdańsk
(540) ptpip PRACOWNIA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH
I PEDAGOGICZNYCH

Nr ZT52/2018

491970
(220) 2018 10 24
AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Avetpharma. Naturalne wsparcie w walce z cukrem!
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy i preparaty witaminowe, mineralne dodatki do żywności w postaci suplementów, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wzbogacające organizm
w niezbędne witaminy i mikroelementy, suplementy diety
dla ludzi, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów
medycznych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, preparaty medyczne, materiały do leczenia zębów,
żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, medyczne preparaty do odchudzania, dietetyczne napary do celów
medycznych, kapsułki odchudzające, dodatki dietetyczne
w formie napojów, napoje stosowane w lecznictwie, napoje
witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, preparaty zmniejszające apetyt, suplementy diety do użytku dietetycznego,
suplementy diety do użytku medycznego, suplementy ziołowe w płynie, tabletki wspomagające odchudzanie, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach
dietetycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla diabetyków, wszystkie wyżej wymienione towary nie są przeznaczone dla zwierząt.
(210)
(731)

(210) 491975
(220) 2018 10 24
(731) DYGAS ARTUR ZAZI, Kraków
(540) mięciuchne

(210)
(731)

(531)

27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 24.17.20, 26.11.01, 26.11.06,
26.11.09
(510), (511) 9 dyski do rejestracji dźwięku i obrazu, w tym
płyty CD, DVD, BLUE-RAY oraz dyskietki, magnetyczne
i optyczne nośniki danych, nośniki informacji, oprogramowanie komputerowe, cyfrowe lub analogowe nośniki do zapisu
dźwięków lub obrazów, urządzenia i przyrządy naukowe,
urządzenia i przyrządy dydaktyczne, 16 czasopisma, gazety,
książki, papierowe materiały dydaktyczne, publikacje drukowane, materiały piśmienne, nalepki, naklejki, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym on-line, książek, gazet,
czasopism, artykułów piśmienniczych, pomocy naukowych
i edukacyjnych, nagrań dźwiękowych i audiowizualnych,
41 edukacja i informacja o edukacji, organizowanie konkursów edukacyjnych, nauczanie, wydawanie gazet, książek,
czasopism oraz innych periodyków, wydawanie książek
i czasopism w postaci elektronicznej, wypożyczanie filmów,
publikacja elektroniczna on-line książek, gazet, czasopism
i innych periodyków, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, organizacja i przeprowadzanie szkoleń oraz konferencji o charakterze edukacyjnym.

(531) 05.05.21, 27.05.01
(510), (511) 3 chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, chusteczki perfumowane, chusteczki pielęgnacyjne dla
niemowląt, chusteczki do higieny intymnej, chusteczki odświeżające, dezodorant w chusteczce, płatki kosmetyczne,
patyczki z watą do celów kosmetycznych, waciki do celów
kosmetycznych, wata kosmetyczna, wkładki przeciwpotne,
ściereczki do demakijażu, skarpetki złuszczające naskórek,
maseczki nawilżające, maseczki oczyszczające, maseczki
do stóp do pielęgnacji skóry, maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, chusteczki nasączone do sprzątania, 5 chusteczki
nasączane płynami farmaceutycznymi, chusteczki antybakteryjne, chusteczki odkażające, tampony, podpaski higieniczne, wkładki higieniczne, pieluchy papierowe, pieluchy jednorazowe, pieluchy dziecięce, plastry, opatrunki, 16 chusteczki
do nosa papierowe, chusteczki papierowe do usuwania makijażu, chusteczki higieniczne, chusteczki toaletowe, papier
toaletowy, ręczniki papierowe, papierowe nakładki na deski
sedesowe, 21 chusteczki do czyszczenia okularów.
(210) 491993
(220) 2018 10 25
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA MEN CARBON CARE
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu,
mydła, środki do mycia i kąpieli, środki perfumeryjne, perfu-
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my, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci,
kosmetyki do i po goleniu, pianki do golenia, żele do golenia, balsamy po goleniu, środki do higieny intymnej zawarte
w tej klasie, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy
ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski
kosmetyczne, środki toaletowe.
(210) 491994
(220) 2018 10 25
(731) Garavogue Inc., Waterdown, CA
(540) BROGHIES
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, wyroby piekarnicze mianowicie ciastka ryżowe, ciastka z ziarnami i ciastka pszenne,
ciasta, ciastka z prosa, słodkie ciastka z prasowanego ryżu
(mochi-gashi), ciastka z prosa wiązanego cukrem lub z ryżu
prażonego (okoshi), suszone, słodzone ciastka z mąki ryżowej (rakugan), miękkie zwijane ciastka z ubitego ryżu [gyuhi],
ciastka herbaciane, ciastka na bazie drożdży piwnych, ciastka owsiane spożywcze, ciastka słodowe, ciastka zbożowe
do spożycia przez ludzi, ciastka z ryżu prasowanego (mochi),
przekąski ryżowe, krakersy ryżowe, ciasteczka ryżowe, chipsy
ryżowe, chrupki ryżowe, przekąski na bazie ryżu, przekąski
składające się głównie z ryżu, przekąski na bazie wafli ryżowych, produkty przekąskowe sporządzone z ryżu, przekąski
składające się głównie ze zbóż, chipsy zbożowe, produkty
przekąskowe zbożowe, batony przekąskowe składające się
z mieszanki ziaren, orzechów i suszonych owoców (słodycze), przekąski z pszenicy, żywność przekąskowa na bazie
pszenicy, batony na bazie pszenicy.
491996
(220) 2018 10 25
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Koszalin
(540) PGK KOSZALIN

(210)
(731)

(531) 03.07.03, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 naprawa, konserwacja i tankowanie pojazdów,
zbieranie śmieci [zbiórka odpadów], sprzątanie szpitali, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie fabryk, sprzątanie domów,
usługi sprzątania, sprzątanie hoteli, sprzątanie poddaszy,
sprzątanie sklepów, sprzątanie szkół, sprzątanie toalet publicznych, sprzątanie bojlerów przemysłowych, sprzątanie domów
mieszkalnych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie
zakładów przemysłowych, sprzątanie placów budowy, sprzątanie terenów publicznych, sprzątanie terenów miejskich,
sprzątanie budynków użyteczności publicznej, sprzątanie pomieszczeń na ładunki, sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, sprzątanie biur na podstawie umowy, sprzątanie
dróg dojazdowych na budowy, usługi sprzątania miejsc popełnienia przestępstw, sprzątanie klubów na podstawie umowy, sprzątanie centrów rekreacyjnych na podstawie umowy,
usługi czyszczenia w zakresie sprzątania biur, sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, usługi dozorcy w za-
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kresie sprzątania budynków, usługi czyszczenia związane
ze sprzątaniem przemysłowym, udzielanie informacji związanych ze sprzątaniem budynków, usługi czyszczenia w zakresie
sprzątania gospodarstwa domowego, sprzątanie obiektów
przed imprezami i po imprezach, udzielanie informacji związanych z usługami sprzątania ulic, dezynfekcja, dezynfekcja pomieszczeń, usługi dezynfekcji, zwalczanie szkodników i dezynfekcja, dezynfekcja budynków zapobiegająca plagom bakterii,
udzielanie informacji związanych z dezynfekcją słuchawek telefonicznych, czyszczenie ruchomych obiektów sanitarnych,
39 zbieranie śmieci, wywóz śmieci [jedynie zabieranie śmieci],
dzielenie na części i przepakowywanie towarów, dzierżawa
magazynów, dzierżawa palet do transportu lub składowania
towarów, informacja o składowaniu, magazynowanie, magazynowanie cieczy, magazynowanie części, magazynowanie
dokumentów, magazynowanie paliw gazowych, magazynowanie towarów, magazynowanie wody w zbiornikach, magazynowanie ładunków, organizowanie magazynowania paliw,
pakowanie artykułów do transportu, pakowanie towarów, pakowanie artykułów na zamówienie i według specyfikacji osób
trzecich, pakowanie towarów podczas transportu, przechowywanie ładunków po ich transporcie, przechowywanie ładunku, przechowywanie środków chemicznych w kontrolowanej temperaturze, składowanie ładunków, składowanie
towarów w transporcie, składowanie towarów w magazynach,
składowanie towarów, składowanie oleju odpadowego, składowanie odpadów skażonych, składowanie odpadów radioaktywnych, składowanie odpadów, składowanie niebezpiecznych materiałów, składowanie napojów, składowanie
kontenerów i ładunków, składowanie kontenerów, składowanie i dostarczanie towarów, składowanie farmaceutyków, składowanie broni, przechowywanie wina z kontrolowaną temperaturą i wilgotnością, transport i składowanie, tymczasowe
przechowywanie dostaw, udostępnianie miejsc do przechowywania rzeczy dla osób trzecich [self-storage], udzielanie informacji o usługach tymczasowego składowania, udzielanie
informacji związanych z usługami magazynowania, udzielanie
informacji związanych z wynajmem przestrzeni magazynowej, usługi bunkrowania paliwa [magazynowanie], usługi bunkrowania ropy [magazynowanie], usługi doradcze w zakresie
magazynowania towarów, usługi doradcze w zakresie pakowania towarów, usługi doradcze związane z przepakowywaniem towarów, usługi dystrybucji ładunków na paletach,
świadczenie usług w zakresie magazynowania towarów transportowanych drogą wodną, usługi konsultacyjne związane
z przechowywaniem, usługi pakowania, usługi pakowania
w skrzynki, usługi pośrednictwa związane ze składowaniem,
usługi przechowywania gazu, usługi w zakresie bezpiecznego
magazynowania [transport], usługi w zakresie pakowania
i opakowań, usługi w zakresie pakowania palet, usługi wynajmu kontenerów na gruz, wynajem kontenerów, wynajem kontenerów do magazynowania i składowania, wynajem maszyn
i urządzeń do pakowania lub zawijania, wynajem maszyn
i urządzeń do załadunku i rozładunku, wynajem miejsc magazynowych, wynajem obiektów i urządzeń magazynowych,
wynajem pojemników do przechowywania odpadów, wynajem pojemników do recyklingu, wynajem przenośnych kontenerów magazynowych, wynajem przestrzeni magazynowej,
wynajem segmentów magazynowych, wynajem skrzyń, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc do magazynowania, wynajmowanie pojemników do transportu odpadów, wypożyczanie palet i kontenerów do składowania
towarów, wypożyczanie palet i kontenerów do transportu towarów, wypożyczanie pojemników do magazynowania, wypożyczanie skrzynek do magazynowania, wypożyczanie
skrzyń paletowych, transport pacjentów karetką, transport
karetkami ratunkowymi, usługi związane z karetkami, trans-
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port karetkowy, 40 niszczenie śmieci; spalanie śmieci i odpadów; recykling odpadów i śmieci; niszczenie odpadów i śmieci;
śmieci i odpadki (spalanie -); doradztwo związane z recyklingiem odpadów i śmieci; doradztwo związane ze spalaniem
odpadów i śmieci; doradztwo związane z niszczeniem odpadów i śmieci; usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
związane z recyklingiem odpadów i śmieci; recykling i uzdatnianie odpadów; chemiczny recykling produktów odpadowych; detoksykacja niebezpiecznych materiałów; doradztwo
dotyczące postępowania w przypadku zanieczyszczenia ropą;
doradztwo dotyczące postępowania z zanieczyszczeniem
chemicznym; doradztwo w zakresie oczyszczania zanieczyszczeń ropą; doradztwo związane z likwidacją zanieczyszczeń
chemicznych; niszczenie odpadów; obróbka chemiczna produktów odpadowych; obróbka chemikaliów [recykling]; obróbka cieczy toksycznych [recykling]; obróbka i przetwarzanie
odzieży do celów recyklingu; obróbka i recykling opakowań;
obróbka materiału toksycznego; obróbka materiałów odpadowych; obróbka materiałów odpadowych w dziedzinie kontroli zanieczyszczenia środowiska naturalnego; obróbka materiałów uzyskanych z odpadów [odzyskiwanie surowców wtórnych];
obróbka materiałów z produktów niebezpiecznych [odzyskiwanie surowców wtórnych]; obróbka niebezpiecznych odpadów;
obróbka odpadów; obróbka odpadów chemicznych; recykling
butelek na napoje; przetwórstwo odpadów nuklearnych; przetwarzanie paliw jądrowych; przetwarzanie oleju odpadowego;
pozyskiwanie składników z pozostałości odpadów; pozyskiwanie
minerałów zawartych w pozostałościach odpadów; pozyskiwanie materiałów z odpadów; odzyskiwanie ciał stałych ze środków
wodnych poprzez wytrącanie chemiczne; odkażanie złóż
podpowierzchniowych; odkażanie odpadów nuklearnych;
oczyszczanie ścieków z procesów przemysłowych; oczyszczanie ścieków przemysłowych; oczyszczanie ścieków pochodzących z procesów produkcyjnych elektrowni; obróbka ścieków;
obróbka toksycznych osadów; obróbka odpadów toksycznych; obróbka odpadów przemysłowych w celu sekwestracji
dwutlenku węgla; obróbka odpadów poprzez elektrolizę; obróbka odpadów niebezpiecznych poprzez hermetyzację; obróbka [recykling] odpadów radioaktywnych; obróbka [recykling] odpadów; obróbka [recykling] niebezpiecznych płynów;
obróbka [recykling] niebezpiecznych produktów; obróbka
[przetwarzanie] odpadów; obróbka [odzyskiwanie surowców
wtórnych] odpadów przemysłowych; recykling cennych materiałów; recykling chemikaliów; recykling gazów izolacyjnych
z instalacji klimatyzacyjnych; recykling gazów izolacyjnych
z lodówek; recykling gazów izolacyjnych z zamrażarek; recykling gazów zawierających freon (CFC); recykling konwerterów katalitycznych; recykling metali; recykling minerałów; recykling odpadów; recykling odzieży; recykling odzieży w celu
uzyskania materiałów do produkcji włókien syntetycznych;
recykling paliw jądrowych; recykling papieru; recykling propelentów aerozolowych; recykling płynów chłodniczych; recykling płynów zawierających freon (CFC); recykling rozpuszczalników; recykling rozpuszczalników organicznych; recykling
tonerów; recykling tworzyw sztucznych; recykling złomu; recykling środków pianotwórczych; regeneracja paliwa jądrowego; wynajem maszyn i urządzeń do kruszenia odpadów;
usługi z zakresu zarządzania odpadami [recykling]; usługi
uzdatniania wody i/lub ścieków; usługi uzdatniania i oczyszczania wody; usługi uzdatniania gleby; usługi recyklingu oleju
do gotowania i oleju roślinnego; usługi recyklingowe; usługi odzyskiwania czynników chłodniczych; usługi bioremediacyjne;
usuwanie ścieków powstałych w procesach przemysłowych; usuwanie przemysłowych odpadów toksycznych; usuwanie osadów stałych; usuwanie odpadów [obróbka odpadów]; upcykling; udzielanie informacji związanych z wynajmem maszyn
i urządzeń do zagęszczania odpadów; udzielanie informacji
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związanych z wynajmem maszyn i urządzeń do kruszenia odpadów; udzielanie informacji związanych z regeneracją paliwa
jądrowego; udzielanie informacji związanych z recyklingiem
odpadów; spalanie odpadów; spalanie i niszczenie odpadów;
sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu [przetwarzanie]; sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu; regeneracja rozpuszczalników; wynajem maszyn i urządzeń do zagęszczania odpadów, 42 usługi
projektowania dotyczące instalowania akcesoriów sanitarnych, usługi projektowania technicznego związane z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi, 44 obsługa łaźni publicznych
do celów sanitarnych; ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu; chirurgia drzew; doradztwo specjalistyczne w zakresie rolnictwa; doradztwo w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa; doradztwo związane z sadzeniem drzew; konsultacje
w zakresie rolnictwa; odkażanie w rolnictwie; przywracanie
siedliska leśnego; rozpylanie insektycydów do celów leśniczych; rozpylanie insektycydów do celów ogrodniczych; rozpylanie insektycydów do celów rolniczych, ogrodniczych i leśniczych; rozpylanie insektycydów w rolnictwie; rozpylanie
nawozów z powietrza; rozpylanie rolniczych środków chemicznych; rozpylanie środków ochrony roślin do celów rolniczych; rozsiewanie nawozów; rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych
stosowanych w rolnictwie; sadzenie drzew; sadzenie drzew
w celu kompensacji emisji dwutlenku węgla; spryskiwanie
z powietrza rolniczymi środkami chemicznymi; tępienie szczurów w rolnictwie; tępienie szkodników w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie; udzielanie informacji dotyczących usuwania chwastów; udzielanie informacji na temat
usług rolniczych, ogrodniczych i leśniczych; udzielanie informacji online na temat usług związanych z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem; udzielanie informacji związanych z rozsiewaniem nawozów; udzielanie informacji związanych
z wypożyczaniem sprzętu rolniczego; udzielanie informacji
związanych ze stosowaniem nawozów; udzielanie informacji
związanych ze zwalczaniem robactwa dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa; usługi dezynsekcyjne dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa; usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania gnoju w rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie; usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów rolniczych i ogrodniczych; usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów w rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie; usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie wykorzystywania niechemicznych środków do zrównoważonego rolnictwa i ogrodnictwa; usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zwalczania chwastów, szkodników i robactwa
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie; usługi doradcze i konsultacyjne związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem; usługi doradcze w zakresie rolnictwa; usługi doradcze
w zakresie upraw rolniczych; usługi informacyjne dotyczące
używania nawozu naturalnego w leśnictwie; usługi informacyjne dotyczące używania nawozu naturalnego w rolnictwie;
usługi informacyjne dotyczące używania nawozów w leśnictwie; usługi informacyjne dotyczące używania substancji chemicznych w leśnictwie; usługi informacyjne dotyczące używania substancji chemicznych w rolnictwie; usługi informacyjne
dotyczące rolnictwa; usługi informacyjne dotyczące używania
nawozów w rolnictwie; usługi kontroli szkodliwej dzikiej zwierzyny; usługi leśnictwa; usługi ponownego zalesiania; usługi
rolnicze w zakresie ochrony środowiska naturalnego; usługi
szkółek drzew; usługi w zakresie akwakultury; usługi w zakresie
eutanazji ofiar wypadków wśród dzikich zwierząt; usługi w zakresie rolnictwa; usługi zwalczania szkodników dla rolnictwa,
ogrodnictwa lub leśnictwa; usługi związane z rolnictwem,
ogrodnictwem i leśnictwem; usługi związane z rolnictwem,
ogrodnictwem i leśnictwem w zakresie rekultywacji nieużyt-
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ków przemysłowych; wynajem sprzętu do przycinania drzew;
wynajem zwierząt do celów ogrodnictwa; wypożyczanie maszyn rolniczych do rozpylania; wypożyczanie sprzętu rolniczego; wysiew nasion; znakowanie zwierząt; zwalczanie robactwa dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa i udzielanie
informacji w tym zakresie; zwalczanie szkodników w rolnictwie; zwalczanie termitów w rolnictwie; projektowanie krajobrazów; usługi w zakresie projektowania kompozycji kwiatowych; doradztwo z zakresu ogrodnictwa; informacja
i doradztwo w dziedzinie ogrodnictwa; kultywacja roślin
uprawnych; kwiaciarstwo; niszczenie chwastów; niszczenie
pasożytów dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa; ogrodnictwo krajobrazowe; ogrodnictwo krajobrazowe w zakresie wystaw kwiatowych do wnętrz budynków; pielęgnacja ogrodów; pielęgnacja ogrodów lub rabat kwiatowych; pielęgnacja
trawników; pielęgnowanie roślin doniczkowych; projektowanie kompozycji kwiatowych; rozpylanie ogrodniczych środków chemicznych; sadzenie drzew ogrodowych; sadzenie roślin; siew roślin uprawnych; szkółki drzew; udostępnianie
informacji na temat ogrodnictwa; udostępnianie informacji
o identyfikacji roślin i kwiatów do celów ogrodniczych; udzielanie informacji związanych z sadzeniem drzew ogrodowych;
udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem kosiarek
do trawników; udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem roślin doniczkowych; układanie darni; układanie sztucznej darni; usuwanie chwastów dla rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa; usługi doradcze w zakresie ogrodnictwa; usługi
doradcze w zakresie ogrodnictwa wodnego; usługi doradcze
w zakresie układania darni; usługi doradcze w zakresie upraw
w związku z ogrodnictwem; usługi doradcze w zakresie wyboru darni; usługi doradcze związane z uprawą roślin; usługi informacyjne dotyczące używania nawozu naturalnego w ogrodnictwie; usługi informacyjne dotyczące używania nawozów
w ogrodnictwie; usługi informacyjne dotyczące używania substancji chemicznych w ogrodnictwie; usługi informacyjne z zakresu flory; usługi koszenia trawników; usługi ogrodnicze; usługi ogrodnika i usługi ogrodnicze; usługi pielęgnacji ogródków;
usługi pielęgnacji roślin [usługi ogrodnicze]; usługi w zakresie
szklarni; usługi wypożyczania aranżacji kwiatowych; usługi
z zakresu szkółek roślin; wynajem narzędzi ogrodniczych; wynajem sprzętu do przycinania trawnika; wypożyczanie kosiarek do trawy; wypożyczanie kwiatów; wypożyczanie roślin;
wypożyczanie roślin do wnętrz; wypożyczanie roślin doniczkowych; zwalczanie chwastów, 45 usługi pogrzebowe, organizowanie spotkań dla rodzin pogrążonych w żałobie w celu
upamiętnienia śmierci ukochanej osoby, prowadzenie ceremonii pogrzebowych, usługi kremacji zwierząt domowych,
usługi kremacyjne, usługi mumifikacji, usługi pogrzebowe dla
zwierząt domowych, usługi pogrzebowe dla zwierząt domowych towarzyszące kremacji, usługi pogrzebowe towarzyszące kremacji, usługi w zakresie balsamowania.
491998
(220) 2018 10 25
MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) BP BULWARY PRASKIE
(210)
(731)
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(531) 27.05.01
(510), (511) 35 prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży nieruchomości, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], usługi reklamowe w środkach masowego
przekazu, również poprzez Internet, udostępnianie miejsc
na reklamy w budowanych i administrowanych obiektach,
organizowanie targów, wystaw, pokazów w celach handlowych i reklamowych, kojarzenie kontrahentów i zawieranie
transakcji handlowych, negocjowanie umów kupna - sprzedaży, analizy kosztów, 36 agencje nieruchomości, sprzedaż
nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa w obrocie
nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami,
zbieranie i dostarczanie informacji przydatnych na rynku
nieruchomości, również poprzez Internet, wynajmowanie
nieruchomości, mieszkań oraz powierzchni komercyjnych,
doradztwo związane z kupnem, sprzedażą, dzierżawą i wynajmem nieruchomości oraz rozliczenia finansowe transakcji
z tym związanych, zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i użytkowymi, przygotowywanie umów najmu i dzierżawy, organizowanie wynajmu nieruchomości, wycena
nieruchomości.
(210) 492003
(220) 2018 10 25
(731) RYCHLIK MICHAŁ, Głubczyce
(540) YOUNG MULTI
(510), (511) 9 muzyczne nagrania wideo, nagrania multimedialne, muzyczne nagrania dźwiękowe, muzyczne nagrania
dźwiękowe do pobrania, podkładki pod myszy komputerowe, etui na okulary, woreczki na okulary, okulary 3D, okulary przeciwsłoneczne, publikacje w formie elektronicznej
do pobrania, myszki komputerowe, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych
utrwalone na nośnikach, 25 czapki [nakrycia głowy], bandany, czapki bejsbolówki, opaski na głowę [odzież], kaptury
[odzież], akcesoria na szyję, bielizna [część garderoby], bluzy
z kapturem, figi, koszulki z nadrukami, koszulki z krótkim rękawem, kurtki bluzy, odzież codzienna, odzież męska, damska i dziecięca, paski [odzież], piżamy, rękawiczki, rękawiczki
[odzież], skarpetki, spodenki, spodnie, swetry, szaliki [odzież],
szorty, t-shirty z krótkim rękawem, topy [odzież], 35 impresariat w działalności artystycznej, 41 kierownictwo artystyczne
artystów estradowych, usługi rozrywkowe w zakresie dzielenia się nagraniami audio i wideo, przedstawienia objazdowe
stanowiące usługi rozrywkowe, usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków, usługi rozrywkowe, usługi publikacji
multimedialnego oprogramowania rozrywkowego, usługi
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, usługi rozrywkowe w postaci produkcji
estradowej i kabaretu.
492005
(220) 2018 10 25
MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) BP BULWARY PRASKIE
(210)
(731)
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(531) 27.05.01
(510), (511) 35 prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży nieruchomości, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], usługi reklamowe w środkach masowego
przekazu, również poprzez Internet, udostępnianie miejsc
na reklamy w budowanych i administrowanych obiektach,
organizowanie targów, wystaw, pokazów w celach handlowych i reklamowych, kojarzenie kontrahentów i zawieranie
transakcji handlowych, negocjowanie umów kupna - sprzedaży, analizy kosztów, 36 agencje nieruchomości, sprzedaż
nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa w obrocie
nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami,
zbieranie i dostarczanie informacji przydatnych na rynku
nieruchomości, również poprzez Internet, wynajmowanie
nieruchomości, mieszkań oraz powierzchni komercyjnych,
doradztwo związane z kupnem, sprzedażą, dzierżawą i wynajmem nieruchomości oraz rozliczenia finansowe transakcji z tym związanych, zarządzanie nieruchomościami
mieszkalnymi i użytkowymi, przygotowywanie umów najmu i dzierżawy, organizowanie wynajmu nieruchomości,
wycena nieruchomości.
(210) 492011
(220) 2018 10 25
(731) RYCHLIK MICHAŁ, Głubczyce
(540) Young Multi

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 9 muzyczne nagrania wideo, nagrania multimedialne, muzyczne nagrania dźwiękowe, muzyczne
nagrania dźwiękowe do pobrania, podkładki pod myszy
komputerowe, etui na okulary, woreczki na okulary, okulary
3D, okulary przeciwsłoneczne, publikacje w formie elektronicznej do pobrania, myszki komputerowe, muzyka, filmy
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 25 czapki [nakrycia głowy], bandany, czapki bejsbolówki, opaski na głowę [odzież],
kaptury [odzież], akcesoria na szyję, bielizna [część garderoby], bluzy z kapturem, figi, koszulki z nadrukami, koszulki
z krótkim rękawem, kurtki bluzy, odzież codzienna, odzież
męska, damska i dziecięca, paski [odzież], piżamy, rękawiczki, rękawiczki [odzież], skarpetki, spodenki, spodnie, swetry, szaliki [odzież], szorty, t-shirty z krótkim rękawem, topy
[odzież], 35 impresariat w działalności artystycznej, 41 kierownictwo artystyczne artystów estradowych, usługi rozrywkowe w zakresie dzielenia się nagraniami audio i wideo,
przedstawienia objazdowe stanowiące usługi rozrywkowe,
usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków, usługi rozrywkowe, usługi publikacji multimedialnego oprogramowania rozrywkowego, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, usługi
rozrywkowe w postaci występów koncertowych, usługi
rozrywkowe w postaci produkcji estradowej i kabaretu.
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(210) 492066
(220) 2018 10 26
(731) OGRODNIK TADEUSZ TROPICAL, Chorzów
(540) TropiDog the power of nature in everyday feeding

(531)

03.01.08, 03.01.26, 26.11.02, 26.11.05, 27.05.01, 27.05.08,
27.05.10
(510), (511) 31 pokarmy dla psów, w tym karma sucha i mokra dla psów, naturalna karma dla psów, suszone i liofilizowane pokarmy naturalne dla psów, pokarmy dla psów zawierające środki odżywcze (nie do celów leczniczych), napoje dla
psów, ciastka i przysmaki dla psów, kości i jadalne nagrody
do żucia i gryzienia dla psów, żwirek i piasek dla psów, 41 organizowanie i prowadzenie loterii, w tym losowanie nagród,
imprezy edukacyjne, organizowanie konkursów w celach
edukacyjnych lub rozrywkowych, wyżej wymienione usługi
w dziedzinie hodowli psów.
(210) 492101
(220) 2018 10 26
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) polka by OCEANIC POLISH NATURAL EXTRACTS

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne
i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła,
środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki
perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs,
brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli
do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych,
maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji włosów,
rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.
(210) 492102
(220) 2018 10 26
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) polka POLISH NATURAL EXTRACTS
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(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.11
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu,
mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji
włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne,
środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty
do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.
492129
(220) 2018 10 29
NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NAPOLLO. NA PEWNO, NA PRZYSZŁOŚĆ.
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj.: usługi
w zakresie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali
oraz pomieszczeń i przestrzeni do prowadzenia działalności
gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania lub administrowania nieruchomościami, lokalami oraz pomieszczeniami
i przestrzenią do prowadzenia działalności gospodarczej
wraz z instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w zakresie
kupna i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń
do prowadzenia działalności gospodarczej wraz z instalacjami w nich zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy budynków, lokali i instalacji infrastruktury użytkowej budynków
i wnętrz, usługi w zakresie instalacji infrastruktury użytkowej
budynków i wnętrz, usługi w zakresie robót budowlanych,
remontowych i wykończeniowych w zakresie budynków
i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz,
w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi w zakresie robót budowlanych i remontowych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 42 usługi
w zakresie projektowania, aranżacji i wykańczania budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi dekoratorskie w zakresie
budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych
i pomieszczeń gospodarczych, usługi projektowe w zakresie
budownictwa.
(210)
(731)

492187
(220) 2018 10 30
MDH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) MEMO
(510), (511) 10 obuwie ortopedyczne, ortopedyczne wkładki do obuwia, ortopedyczne wkładki z podparciem łuku stopy, wkładki do butów wyprofilowane [ortopedyczne], wkładki do leczenia korekcyjnego schorzeń kończyn dolnych,
wkładki do leczenia korekcyjnego schorzeń stóp, wkładki
do obuwia do użytku ortopedycznego, wkładki do palców
u stóp do obuwia [ortopedyczne], wkładki do pantofli domowych [ortopedyczne], wkładki miękkie [ortopedyczne],
wkładki na płaskostopie, wkładki nastawiające do palców
u stóp [ortopedyczne], wkładki ortopedyczne do obuwia,
wymienne wkładki ortopedyczne, wyściółki do ortopedycznych opatrunków gipsowych, wzorniki do celów ortope(210)
(731)
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dycznych, wkładki z podparciem łuku stopy do obuwia ortopedycznego, 25 odzież, obuwie dla dzieci, obuwie damskie,
obuwie dla mężczyzn.
492193
(220) 2018 10 30
WSP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) WHEELSTANDPRO
(510), (511) 9 komputerowe urządzenia peryferyjne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, urządzenia audiowizualne, podpórki do ustalania położenia urządzeń audiowizualnych, stojaki audiowizualne, urządzenia do gier audio-video,
podpórki do urządzeń używanych z komputerem, części
zamienne do wyżej wymienionych artykułów, 35 eksponowanie towarów pozwalające nabywcy je oglądać i kupować
w sklepie internetowym, hurtowni / sklepie tradycyjnym z:
komputerowymi urządzeniami peryferyjnymi, audiowizualnymi urządzeniami dydaktycznymi, urządzeniami audiowizualnymi, podpórkami do ustalania położenia urządzeń
audiowizualnych, stojakami audiowizualnymi, urządzeniami
do gier audio-video, podpórkami do urządzeń używanych
z komputerem, częściami zamiennymi do wyżej wymienionych artykułów.
(210)
(731)

492194
(220) 2018 10 30
WSP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) WHEEL STAND PRO
(510), (511) 9 komputerowe urządzenia peryferyjne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, urządzenia audiowizualne, podpórki do ustalania położenia urządzeń audiowizualnych, stojaki audiowizualne, urządzenia do gier audio-video,
podpórki do urządzeń używanych z komputerem, części
zamienne do wyżej wymienionych artykułów, 35 eksponowanie towarów pozwalające nabywcy je oglądać i kupować
w sklepie internetowym, hurtowni / sklepie tradycyjnym
z: komputerowymi urządzeniami peryferyjnymi, audiowizualnymi urządzeniami dydaktycznymi, urządzeniami audiowizualnymi, podpórkami do ustalania położenia urządzeń
audiowizualnych, stojakami audiowizualnymi, urządzeniami
do gier audio-video, podpórkami do urządzeń używanych
z komputerem, częściami zamiennymi do wyżej wymienionych artykułów.
(210)
(731)

(210) 492217
(220) 2018 10 31
(731) NAKONIECZNY PIOTR BONUM CONSULTING, Lublin
(540) HALO SENIOR
(510), (511) 9 przyrządy i instrumenty do kontroli (monitorowania), urządzenia i przyrządy do sygnalizacji, urządzenia
i przyrządy do ratowania życia, alarmy, nadajniki sygnałów
elektronicznych, panele sygnału, opaski (bransoletki) telemedyczne, telemetryczne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym przez Internet towarów: przyrządy i instrumenty
do kontroli (monitorowania), urządzenia i przyrządy do sygnalizacji, urządzenia i przyrządy do ratowania życia, alarmy,
nadajniki sygnałów elektronicznych, panele sygnału, opaski
(bransoletki] telemedyczne, telemetryczne.
(210)
(731)

492219
(220) 2018 10 31
BIKE ATELIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry
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(540) Bike Atelier
(510), (511) 9 kaski ochronne do uprawiania sportu, kaski dla
rowerzystów, osłony oczu, okulary ochronne do uprawiania
sportu, okulary przeciwsłoneczne, maski ochronne, ochraniacze twarzy do ochrony przed wypadkami lub urazami, 12 rowery, rowery elektryczne, amortyzatory do rowerów, błotniki,
dzwonki do rowerów, opony, opony bezdętkowe do rowerów,
hamulce do rowerów, podkładki hamulców, korby rowerowe,
sakwy [kosze] boczne przystosowane do rowerów, łańcuchy
rowerowe, obręcze kół do rowerów, piasty do rowerów, przerzutki do rowerów, ramy do rowerów, siodełka do rowerów,
szprychy do rowerów, kierownice do rowerów, kierunkowskazy
do rowerów, koła do rowerów, koła zębate do rowerów, napinacze do szprych do kół, nóżki do rowerów, pedały do rowerów, pokrycia siodełek rowerów, pompki do rowerów, silniki
do rowerów, siodełka rowerowe, 25 odzież sportowa, odzież
dla kolarzy, buty sportowe do uprawiania kolarstwa, bielizna
osobista wchłaniająca pot, nakrycia głowy do jazdy na rowerze,
ochronne daszki na głowę przed słońcem, paski, kombinezony,
rękawiczki, trykoty, T-shirty z krótkim rękawem, kurtki, kamizelki,
koszule, bluzy typu sweatshirt, skarpety, buty, czapki, daszki.
492221
(220) 2018 10 31
TYLKO HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin
(540) PRESTO
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z prasą [materiałami drukowanymi], papierosami, kawą, artykułami spożywczymi, przekąskami, zabawkami, artykułami przemysłowymi i środkami chemicznymi do użytku domowego.

(210)
(731)

492223
(220) 2018 10 31
TYLKO HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin
(540) presto
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z prasą [materiałami drukowanymi], papierosami, kawą, artykułami spożywczymi, przekąskami, zabawkami, artykułami przemysłowymi i środkami chemicznymi do użytku domowego.
(210) 492224
(220) 2018 10 31
(731) SCOUT TRADING COMPANY LTD., Belize City, BZ
(540) SCOUT
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, maszyny do pracy w ziemi, rolnicze obrabiarki, elewatory rolnicze, siewniki rolnicze, maszyny rolnicze, opryskiwacze
[maszyny] rolnicze, rolnicze maszyny rozprowadzające, mechaniczne narzędzia rolnicze, młockarnie [rolnicze przyrządy], kultywatory [rolnicze przyrządy], pługi stanowiące maszyny rolnicze, opielacze rolnicze mechaniczne [maszyny],
maszyny wibracyjne [rolnicze maszyny], maszyny rolnicze
do siania, maszyny rolnicze do nawożenia, maszyny rolnicze
do orki, maszyny rolnicze do kultywacji, narzędzia rolnicze
montowane do przyczepy, maszyny rolnicze do kultywacji
ziemi, maszyny rolnicze do uprawiania ziemi, ciągnikowe
żniwiarki pokosowe [narzędzia rolnicze], maszyny rolnicze
do przycinania trawy, maszyny rolnicze do zbierania trawy,
maszyny rolnicze w postaci przyczep, maszyny rolnicze
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do zbierania plonów, maszyny uprawowe do użytku rolniczego, urządzenia do uprawiania roli [narzędzia rolnicze],
narzędzia rolnicze inne niż o napędzie ręcznym, maszyny
do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, wały [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów], pługi [sprzęt rolniczy
w postaci przyczep do traktorów], żniwiarki [sprzęt rolniczy
w postaci przyczep do traktorów], kosiarki [sprzęt rolniczy
w postaci przyczep do traktorów], brony [sprzęt rolniczy
w postaci przyczep do traktorów], rozsiewacz nawozów
[sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów], 12 ciągniki do celów rolniczych, wózki [rolnicze], traktory, ciągniki,
traktory holownicze, traktory ogrodnicze, traktory do trawników, zaczepy do traktorów, gąsienice do traktorów, traktory holownicze i części składowe do nich, automatycznie
sterowane [bez operatora] traktory do przeładunku materiałów, traktory miejskie, 35 usługi konsultacji biznesowych
w branży rolniczej, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z ze sprzętem rolniczym, udzielanie informacji dotyczących
działalności gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego.
(210) 492235
(220) 2018 10 31
(731) Citigroup Inc., New York, US
(540) CITIDIRECT EB
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy, udostępnianie za pomocą
platformy internetowej pełnego zakresu usług bankowych
i finansowych, mianowicie, zarządzanie kontami bankowymi
i finansowymi, utrzymywanie kont bankowych i finansowych,
analizy bankowe i finansowe, bankowe i finansowe prognozy, prowadzenie płatności bankowych i finansowych oraz
zarządzanie płatnościami, bankowe i finansowe informacje
oraz raporty, transakcje bankowe i finansowe oraz zarządzanie
transakcjami, usługi udostępniania aplikacji umożliwiających
ich użytkownikom blogowanie, udostępnianie, wysyłanie
i komentowanie informacji w zakresie bankowości, finansów,
inwestycji oraz transakcji za pośrednictwem Internetu.
(210) 492238
(220) 2018 10 31
(731) Citigroup Inc., New York, US
(540) CITIDIRECT BE
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy, udostępnianie za pomocą
platformy internetowej pełnego zakresu usług bankowych
i finansowych, mianowicie, zarządzanie kontami bankowymi
i finansowymi, utrzymywanie kont bankowych i finansowych,
analizy bankowe i finansowe, bankowe i finansowe prognozy, prowadzenie płatności bankowych i finansowych oraz
zarządzanie płatnościami, bankowe i finansowe informacje
oraz raporty, transakcje bankowe i finansowe oraz zarządzanie
transakcjami, usługi udostępniania aplikacji umożliwiających
ich użytkownikom blogowanie. udostępnianie, wysyłanie
i komentowanie informacji w zakresie bankowości, finansów,
inwestycji oraz transakcji za pośrednictwem Internetu.
492253
(220) 2018 10 31
SEGAFREDO ZANETTI POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia
(540) COFFEE ART MASTERS BARISTA BY PASSION

(210)
(731)
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(531) 11.03.04, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papierowe filtry do kawy, publikacje reklamowe, ulotki reklamowe, nalepki, drukowane foldery informacyjne, podręczniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
30 kawa, 35 usługi sprzedaży związane z kawą, usługi reklamowe, usługi w zakresie promocji, usługi zarządzania społecznością online, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, udostępnianie
powierzchni reklamowej, 41 kształcenie baristów, nauczanie
i szkolenia, szkolenia związane z branżą restauracyjną, pokazy
edukacyjne, kształcenie praktyczne, organizowanie pokazów
na żywo, organizacja konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji, publikowanie książek, udostępnianie publikacji
elektronicznych, publikacja elektroniczna on-line periodyków
i książek, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie elektroniczne, udostępnianie publikacji
on-line, udostępnianie filmów nie do pobrania.
(210)
(731)
(540)

492255
(220) 2018 10 31
SEGAFREDO ZANETTI POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia

(531) 11.03.04, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papierowe filtry do kawy, publikacje reklamowe, ulotki reklamowe, nalepki, drukowane foldery informacyjne, podręczniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
30 kawa, 35 usługi sprzedaży związane z kawą, usługi reklamowe, usługi w zakresie promocji, usługi zarządzania społecznością online, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, udostępnianie
powierzchni reklamowej, 41 kształcenie baristów, nauczanie
i szkolenia, szkolenia związane z branżą restauracyjną, pokazy
edukacyjne, kształcenie praktyczne, organizowanie pokazów
na żywo, organizacja konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji, publikowanie książek, udostępnianie publikacji
elektronicznych, publikacja elektroniczna on-line periodyków
i książek, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie elektroniczne, udostępnianie publikacji
on-line, udostępnianie filmów nie do pobrania.
(210) 492292
(220) 2018 11 05
(731) HOLWEK JAROSŁAW, Hermanów
(540) czysta zasadowa redoxowana mineralizowana
strukturyzowana ZdrowoPij.pl
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(531) 01.15.15, 02.09.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 filtry do wody pitnej, urządzenia do filtrowania wody, urządzenia i maszyny do uzdatniania wody.
492295
(220) 2018 11 05
WINTERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duszniki Zdrój
(540) ZIELENIEC SKI ARENA
(210)
(731)

(531) 01.15.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 wyciągi narciarskie, instalacje transportujące
[wyciągi narciarskie], orczyki do wyciągów orczykowych,
41 szkoły narciarskie, udostępnianie stoków narciarskich,
wypożyczanie sprzętu narciarskiego, usługi rekreacyjne dotyczące narciarstwa, usługi szkoleniowe w dziedzinie narciarstwa, udostępnianie obiektów i sprzętu narciarskiego,
zapewnianie obiektów sportowych na potrzeby narciarstwa,
udostępnianie obiektów i sprzętu do narciarstwa, 43 usługi
hotelowe, rezerwacje hotelowe, hotelowe usługi kateringowe, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, usługi restauracji hotelowych, usługi hoteli i moteli, usługi restauracyjne
świadczone przez hotele, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, pensjonaty, domy
gościnne, usługi restauracyjne, restauracje z grillem, usługi
restauracji hotelowych, restauracje dla turystów.
(210) 492491
(220) 2018 11 08
(731) FUNDACJA BIESZCZADZKIEJ KOLEJKI LEŚNEJ, Majdan
(540) Bieszczadzka Kolejka Wąskotorowa

(531) 27.05.01, 06.01.02, 18.01.11
(510), (511) 35 reklama i marketing, reklama telewizyjna,
banerowa, radiowa, na billboardach, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu,
usługi reklamowe i marketingowe, reklamowe i sponsorowane teksty, kreowanie wizerunku firmy, usług, dystrybucja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek, public relations,
ogłoszenia drobne, publikowanie tekstów sponsorowanych,
organizowanie targów i wystaw, przeprowadzanie wystaw
w celach handlowych i w celach reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu, prenumerata czasopism, zarządzanie personelem, zarządzanie hotelami, rachunkowość,
badania opinii publicznej, archiwizacja dokumentów, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących towarów: afisze, plakaty z papieru lub kartonu, artykuły biurowe, atlasy,
biuletyny informacyjne, broszury, czapki [nakrycia głowy],
czasopisma [periodyki], gadżety reklamowe, kalendarze,
karty informacyjne, katalogi, książki, markery, pisaki, mapy,
mazaki, obrazy i zdjęcia, odzież, ołówki, ozdoby do ołówków, papier i karton, parasole i parasolki, pióra i długopisy,
pojemniki na biurko, pojemniki na długopisy, pocztówki i wi-
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dokówki, prospekty, przewodniki, terminarze, kubki, usługi
administrowania dworcami i liniami kolejowymi, 39 organizowanie transportu i podróży, organizowanie transportu
pasażerskiego, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem
[transport], planowanie i rezerwowanie podróży i transportu za pomocą środków elektronicznych, rezerwacja miejsc
na transport kolejowy, rezerwowanie transportu kolejowego, transport kolejami jednoszynowymi, transport kolejowy,
transport kolejowy pasażerów, transport pasażerów kolejką
linowo-szynową, transport pasażerski, transport pasażerski
koleją, transport pasażerski kolejowy, udostępnianie pojazdów na wycieczki i wyprawy, usługi transportu na wycieczki
ze zwiedzaniem, usługi w zakresie rezerwacji biletów na podróże i wycieczki, usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie rezerwacji i zamówień na transport, usługi doradcze związane z transportem, usługi informacyjne związane
z transportem, usługi konsultacyjne związane z transportem,
usługi transportu kolejowego pasażerskiego, usługi w zakresie organizowania transportu kolejowego, usługi transportu
na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi w zakresie rezerwacji
biletów na podróże i wycieczki, udostępnianie pojazdów
na wycieczki i wyprawy, wynajmowanie transportu kolejowego, organizowanie wycieczek, 41 informacja o biletach
na imprezy rozrywkowe, informacja o rekreacji, informacja
o rozrywce, informacja o wypoczynku, organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja imprez rozrywkowych,
organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych
i sportowych, organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, prowadzenie kursów instruktażowych,
prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi rezerwacji biletów
i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne
i rozrywkowe, 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, kawiarnia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
restauracje dla turystów, restauracje z grillem, serwowanie
jedzenia i napojów, snack-bary, stołówki, usługi barowe.
492492
(220) 2018 11 08
LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PRZYSTANEK KAWA
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 11.03.04
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży, elektromechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów, 8 łyżki, widelce
i noże stołowe z tworzyw sztucznych, 11 urządzenia do palenia kawy, 20 meble, wykończeniowe elementy z tworzyw
sztucznych do mebli, wyroby stolarskie, 21 buteleczki,
butelki, butelki chłodnicze, butelki na napoje dla podróżnych, mieszadełka do koktajli, pojemniki termoizolacyjne,
dzbanki, nieelektryczne dzbanki do kawy, nieelektryczne
dzbanki do parzenia kawy, filiżanki, kubki, kubki z papieru
lub tworzyw sztucznych, naczynia ceramiczne, naczynia
na napoje, naczynia szklane do napojów, podkładki pod
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szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki
kuchenne, serwetniki, serwisy [zastawy stołowe], serwisy
do herbaty, serwisy do kawy [zastawa stołowa], sitka do herbaty, sitka do zaparzania herbaty, słoiki na ciastka, słomki
do picia, solniczki, spodeczki, szczypce do cukru, szczypce
do lodu, szklane naczynia do picia, talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, termosy, termosy do napojów, wykałaczki, zastawa stołowa, zastawa stołowa, inna
niż noże, widelce i łyżki, 29 bita śmietana, chipsy owocowe,
chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, jogurt, kefir [napój mleczny], kiełbaski do hotdogów, kiełbaski
w cieście, koktajle mleczne, kompot żurawinowy, kompozycje owoców przetworzonych, produkty mleczne, mleko,
mleko kokosowe, mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko sfermentowane, mleko skondensowane,
mleko sojowe, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje
na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, nasiona
słonecznika przetworzone, przetworzone nasiona, śmietana
[produkty mleczarskie], zsiadłe mleko, 30 batony zbożowe,
preparaty usztywniające do bitej śmietany, budyń ryżowy,
bułeczki słodkie, bułki, cheeseburgery, chipsy [produkty
zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżowy, cukier, cynamon
[przyprawa], czekolada pitna, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, goździki [przyprawa], guma do żucia, guma
do żucia odświeżająca oddech, herbata, herbata mrożona,
herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa], jogurt mrożony
[lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot
dog], karmelki [cukierki], kawa, lody, miód, muesli, musy
czekoladowe, musy deserowe, naleśniki, napary, inne niż
do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie
rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, galaretki
owocowe [słodycze], słodziki naturalne, wysokoproteinowe
batoniki zbożowe, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze
do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów
arachidowych, 32 koktajle bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje
bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe
o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy,
napoje energetyzujące, proszek do wytwarzania napojów
gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców
lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje
odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacone proteinami, napój imbirowy, soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop
do lemoniady, syropy do napojów, woda [napoje], woda
gazowana, woda mineralna [napoje], woda sodowa, woda
stołowa, piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy [napój],
35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, różnych
produktów (bez uwzględnienia transportu) tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach w sklepach detalicznych, hurtowniach lub
za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków
komunikacji elektronicznej, na przykład przez strony internetowe lub telesklepy w zakresie następujących towarów:
automaty do sprzedaży, elektromechaniczne urządzenia
do przyrządzania napojów, łyżki, widelce i noże stołowe
z tworzyw sztucznych, urządzenia do palenia kawy, meble,
wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli,
wyroby stolarskie, buteleczki, butelki, butelki chłodnicze,
butelki na napoje dla podróżnych, mieszadełka do koktajli,
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pojemniki termoizolacyjne, dzbanki, nieelektryczne dzbanki
do kawy, nieelektryczne dzbanki do parzenia kawy, filiżanki,
kubki, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, naczynia
ceramiczne, naczynia na napoje, naczynia szklane do napojów, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów
tekstylnych, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki kuchenne, serwetniki, serwisy [zastawy
stołowe], serwisy do herbaty, serwisy do kawy [zastawa
stołowa], sitka do herbaty, sitka do zaparzania herbaty, słoiki na ciastka, słomki do picia, solniczki, spodeczki, szczypce do cukru, szczypce do lodu, szklane naczynia do picia,
talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe,
termosy, termosy do napojów, wykałaczki, zastawa stołowa,
zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, bita śmietana, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej
zawartości tłuszczu, jogurt, kefir [napój mleczny], kiełbaski
do hotdogów, kiełbaski w cieście, koktajle mleczne, kompot
żurawinowy, kompozycje owoców przetworzonych, produkty mleczne, mleko, mleko kokosowe, mleko migdałowe,
mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko sfermentowane, mleko skondensowane, mleko sojowe, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje
na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, nasiona słonecznika przetworzone, przetworzone nasiona, śmietana [produkty mleczarskie], zsiadłe mleko,
batony zbożowe, preparaty usztywniające do bitej śmietany, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułki, cheeseburgery,
chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżowy, cukier, cynamon [przyprawa], czekolada pitna, gofry, gotowe
potrawy na bazie makaronu, goździki [przyprawa], guma
do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech, herbata,
herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa], jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot dog], karmelki [cukierki], kawa, lody,
miód, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, naleśniki,
napary, inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe
z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy,
napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie
herbaty, galaretki owocowe [słodycze], słodziki naturalne,
wysokoproteinowe batoniki zbożowe, wyroby cukiernicze,
wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek,
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, koktajle bezalkoholowe,
napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, proszek do wytwarzania
napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie
owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka,
napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacone proteinami, napój
imbirowy, soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje],
syrop do lemoniady, syropy do napojów, woda [napoje],
woda gazowana, woda mineralna [napoje], woda sodowa,
woda stołowa, piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy [napój], 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary].
492493
(220) 2018 11 08
LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PRZYSTANEK KAWA

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 26.11.03
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży, elektromechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów, 8 łyżki, widelce
i noże stołowe z tworzyw sztucznych, 11 urządzenia do palenia kawy, 20 meble, wykończeniowe elementy z tworzyw
sztucznych do mebli, wyroby stolarskie, 21 buteleczki, butelki, butelki chłodnicze, butelki na napoje dla podróżnych,
mieszadełka do koktajli, pojemniki termoizolacyjne, dzbanki, nieelektryczne dzbanki do kawy, nieelektryczne dzbanki
do parzenia kawy, filiżanki, kubki, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, naczynia ceramiczne, naczynia na napoje, naczynia szklane do napojów, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, pojemniki
do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki kuchenne, serwetniki, serwisy [zastawy stołowe], serwisy do herbaty, serwisy do kawy [zastawa stołowa], sitka do herbaty, sitka do zaparzania herbaty, słoiki na ciastka, słomki do picia,
solniczki, spodeczki, szczypce do cukru, szczypce do lodu,
szklane naczynia do picia, talerze, talerze jednorazowego
użytku, talerze papierowe, termosy, termosy do napojów,
wykałaczki, zastawa stołowa, zastawa stołowa, inna niż noże,
widelce i łyżki, 29 bita śmietana, chipsy owocowe, chipsy
ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, jogurt,
kefir [napój mleczny], kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście, koktajle mleczne, kompot żurawinowy, kompozycje
owoców przetworzonych, produkty mleczne, mleko, mleko
kokosowe, mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko sfermentowane, mleko skondensowane, mleko
sojowe, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje na bazie
mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego,
napoje na bazie mleka orzechowego, nasiona słonecznika
przetworzone, przetworzone nasiona, śmietana [produkty
mleczarskie], zsiadłe mleko, 30 batony zbożowe, preparaty
usztywniające do bitej śmietany, budyń ryżowy, bułeczki
słodkie, bułki, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe],
chleb, chleb bezdrożdżowy, cukier, cynamon [przyprawa],
czekolada pitna, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu,
goździki [przyprawa], guma do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa], jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot dog], karmelki
[cukierki], kawa, lody, miód, muesli, musy czekoladowe, musy
deserowe, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych,
napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem,
napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje
na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, galaretki owocowe [słodycze], słodziki naturalne, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, wyroby
cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych
choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby
cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, 32 koktajle
bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, proszek
do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne,
napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu,
inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacone
proteinami, napój imbirowy, soki, soki warzywne [napoje],
sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy do napojów,
woda [napoje], woda gazowana, woda mineralna [napoje],
woda sodowa, woda stołowa, piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy [napój], 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, wyselekcjonowanie, z myślą o osobach
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trzecich, różnych produktów (bez uwzględnienia transportu)
tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach w sklepach detalicznych, hurtowniach lub za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub
środków komunikacji elektronicznej, na przykład przez strony
internetowe lub telesklepy w zakresie następujących towarów: automaty do sprzedaży, elektromechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów, łyżki, widelce i noże stołowe
z tworzyw sztucznych, urządzenia do palenia kawy, meble,
wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli,
wyroby stolarskie, buteleczki, butelki, butelki chłodnicze,
butelki na napoje dla podróżnych, mieszadełka do koktajli,
pojemniki termoizolacyjne, dzbanki, nieelektryczne dzbanki
do kawy, nieelektryczne dzbanki do parzenia kawy, filiżanki,
kubki, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, naczynia ceramiczne, naczynia na napoje, naczynia szklane do napojów,
podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego,
pojemniki kuchenne, serwetniki, serwisy [zastawy stołowe],
serwisy do herbaty, serwisy do kawy [zastawa stołowa], sitka do herbaty, sitka do zaparzania herbaty, słoiki na ciastka,
słomki do picia, solniczki, spodeczki, szczypce do cukru,
szczypce do lodu, szklane naczynia do picia, talerze, talerze
jednorazowego użytku, talerze papierowe, termosy, termosy
do napojów, wykałaczki, zastawa stołowa, zastawa stołowa,
inna niż noże, widelce i łyżki, bita śmietana, chipsy owocowe,
chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, jogurt, kefir [napój mleczny], kiełbaski do hotdogów, kiełbaski
w cieście, koktajle mleczne, kompot żurawinowy, kompozycje owoców przetworzonych, produkty mleczne, mleko,
mleko kokosowe, mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko
ryżowe, mleko sfermentowane, mleko skondensowane, mleko sojowe, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego,
napoje na bazie mleka orzechowego, nasiona słonecznika
przetworzone, przetworzone nasiona, śmietana [produkty mleczarskie], zsiadłe mleko, batony zbożowe, preparaty
usztywniające do bitej śmietany, budyń ryżowy, bułeczki
słodkie, bułki, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe],
chleb, chleb bezdrożdżowy, cukier, cynamon [przyprawa],
czekolada pitna, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu,
goździki [przyprawa], guma do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa], jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot dog], karmelki
[cukierki], kawa, lody, miód, muesli, musy czekoladowe, musy
deserowe, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych,
napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem,
napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje
na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, galaretki owocowe [słodycze], słodziki naturalne, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, wyroby
cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych
choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby
cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, koktajle bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe
na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu,
napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje
na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż
substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty
mleka, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacone proteinami, napój imbirowy, soki, soki warzywne [napoje], sorbety
[napoje], syrop do lemoniady, syropy do napojów, woda [na-
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poje], woda gazowana, woda mineralna [napoje], woda sodowa, woda stołowa, piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy
[napój], 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary].
492517
(220) 2018 11 09
ROHA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) ALPHACLEAR SYSTEM ANTYSMOGOWY

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.10, 26.01.16
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje
i urządzenia do uzdatniania powietrza, aparatura i maszyny
do oczyszczania powietrza, instalacje do filtrowania powietrza, urządzenia do chłodzenia i dezodoryzacji powietrza,
przemysłowe urządzenia do oczyszczania powietrza.
492521
(220) 2018 11 09
GETHERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) GETHERO
(510), (511) 9 muzyczne nagrania wideo, nagrania multimedialne, muzyczne nagrania dźwiękowe, muzyczne nagrania
dźwiękowe do pobrania, publikacje w formie elektronicznej
do pobrania, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, oprogramowanie, pliki multimedialne do pobrania,
filmy wideo, nagrania muzyczne, nagrania multimedialne,
nagrania audio i wideo, publikacje elektroniczne, 35 impresariat w działalności artystycznej, doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, agencje
reklamowe, agencja public relations, kampanie marketingowe, opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych,
produkcja filmów reklamowych, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób
trzecich, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, produkcja
reklam, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, promocja [reklama] koncertów, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez reportaże reklamowe,
przygotowanie materiałów reklamowych, przygotowywanie
planów marketingowych, reklama online za pośrednictwem
komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama online poprzez
komputerowe sieci komunikacyjne, reklama i usługi reklamowe, reklama i marketing, redagowanie tekstów reklamowych,
publikowanie tekstów reklamowych, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, reklama w Internecie dla osób
trzecich, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, usługi organizowania targów i wystaw handlowych, usługi agencji reklamowych, usługi agencji modelek i modeli, usługi agencji
marketingowych, usługi public relations, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, usługi w zakresie reklamy graficznej,
usługi w zakresie pozycjonowania marki, usługi współpracy
z blogerami, usługi w zakresie tworzenia marki, zarządzanie
promocją sławnych osób, 41 kierownictwo artystyczne artystów estradowych, usługi rozrywkowe w zakresie dzielenia
(210)
(731)
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się nagraniami audio i wideo, przedstawienia objazdowe
stanowiące usługi rozrywkowe, usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków, usługi rozrywkowe, usługi publikacji
multimedialnego oprogramowania rozrywkowego, usługi
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, usługi rozrywkowe w postaci produkcji
estradowej i kabaretu, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja gier, organizowanie gier i konkursów, organizowanie gier z udziałem publiczności, organizowanie turniejów
rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konferencji dotyczących rozrywki, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie
konkursów w celach rozrywkowych, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem kongresów, produkcja muzyczna, produkcja
filmów, produkcja rozrywki audio, produkcja konkursów talentów, produkcja nagrań wideo, produkcja nagrań muzycznych, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja filmów,
spektakli, produkcja programów dźwiękowych, produkcja
radiowa, filmowa i telewizyjna, produkcja imprez rozrywkowych i gier.
(210) 492528
(220) 2018 11 09
(731) ETRA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Mewa
(510), (511) 4 paliwo biodiesel, paliwo, benzyna (paliwo),
paliwa płynne, paliwa samochodowe, paliwa (łącznie z paliwem silnikowym), paliwa z ropy naftowej, paliwo do pojazdów mechanicznych, paliwa otrzymywane z ropy naftowej
[crude oil], 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, 37 usługi tankowania paliwa do pojazdów.
(210) 492530
(220) 2018 11 09
(731) ETRA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540)

(531) 29.01.14, 26.13.25, 26.01.01, 03.07.24
(510), (511) 4 paliwo biodiesel, paliwo, benzyna (paliwo),
paliwa płynne, paliwa samochodowe, paliwa (łącznie z paliwem silnikowym), paliwa z ropy naftowej, paliwo do pojazdów mechanicznych, paliwa otrzymywane z ropy naftowej
[crude oil], 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, 37 usługi tankowania paliwa do pojazdów.
492535
(220) 2018 11 09
KOMORNICZAK ROBERT PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE ROKO, Komorniki
(540) ROCLEAN
(510), (511) 1 chemikalia czyszczące, detergenty do użytku
przemysłowego, produkty chemiczne do celów przemysłowych, mianowicie produkty odtłuszczające, odbarwiające,
pochłaniające, impregnujące, emulgatory, substancje powierzchniowo czynne i substancje żrące, chemiczne środki
czyszczące do użytku przemysłowego, chemiczne środki
czyszczące do stosowania w procesach przemysłowych,
(210)
(731)
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3 profesjonalne środki i preparaty myjące, piorące, wybielające, czyszczące, polerujące, szorujące i ścierające oraz mydła
do użytku profesjonalnego w przemyśle, zakładach przemysłowych, instytucjach, lokalach handlowych, gastronomii,
budynkach i miejscach użyteczności publicznej, środki i preparaty myjące, piorące, zmiękczające i do płukania tkanin, wybielające, czyszczące, polerujące, szorujące i ścierające oraz
mydła do użytku domowego, odplamiacze, 5 profesjonalne
środki i preparaty dezynfekujące, odkażające, bakteriobójcze,
grzybobójcze, higieny sanitarnej i do zwalczania robactwa
do użytku profesjonalnego w przemyśle, zakładach przemysłowych, instytucjach, lokalach handlowych, gastronomii,
budynkach i miejscach użyteczności publicznej, środki i preparaty dezynfekujące, odkażające, bakteriobójcze, grzybobójcze, higieny sanitarnej i do zwalczania robactwa do użytku
w gospodarstwach domowych, odświeżacze powietrza.
(210) 492558
(220) 2018 11 10
(731) KOCZARA SEBASTIAN, Łowicz
(540) Repomper
(510), (511) 7 instalacje do mycia pojazdów, instalacje kondensacyjne, kable sterownicze do maszyn i silników, kondensatory pary [części maszyn], konwertory paliwa do silników
spalinowych wewnętrznego spalania, łożyska, łożyska [części
maszyn], łożyska kulkowe, maszyny dla mleczarstwa, maszyny dla odlewnictwa, maszyny dla piwowarstwa, maszyny dla
włókiennictwa, maszyny do filtrowania, maszyny do mieszania, maszyny do mycia butelek, maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny do nanoszenia cienkiej warstwy farby, maszyny do napełniania butelek, maszyny do obróbki kamienia,
maszyny do produkcji papieru, maszyny do produkcji wody
mineralnej, maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych,
maszyny do przetwórstwa metali, maszyny do rafinacji ropy
naftowej, maszyny do robót ziemnych, maszyny do sortowania dla przemysłu, maszyny do tłoczenia, maszyny do usuwania odpadków, maszyny do wyrabiania kiełbas, maszyny
do wytwarzania past spożywczych, maszyny do wyżymania
prania, maszyny drukarskie, maszyny elektromechaniczne dla
przemysłu chemicznego, maszyny farbiarskie, maszyny górnicze, maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], maszyny na sprężone powietrze, maszyny podziałowe, maszyny
rozpylające, maszyny ssące do celów przemysłowych, maszyny wirujące, maźnice [części maszyn], mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, mechanizmy do warsztatów tkackich,
mechanizmy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych,
mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, membrany
do pomp, obudowy [części maszyn], obudowy łożysk do maszyn, odtłuszczacze [maszyny], osie do maszyn, osłony maszyn, pakowarki, paski klinowe do silników, pistolety dozujące
klej, elektryczne, pistolety natryskowe do malowania, płuczkarki, podajniki [części maszyn], podgrzewacze wody [części
maszyn], podstawy [statywy] maszyn, pompy [części maszyn
lub silników], pompy [maszyny], pompy basenowe do wytwarzania przeciwprądu, pompy do instalacji grzewczych, pompy
do piwa, pompy na sprężone powietrze, pompy odśrodkowe,
pompy powietrzne [instalacje w warsztatach samochodowych], pompy próżniowe [maszyny], pompy smarownicze,
prasy filtracyjne, prądnice prądu stałego, przeguby uniwersalne [przeguby cardana], przekładnie do maszyn, przekładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie
zębate, inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie, inne niż
do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego, inne niż do pojazdów lądowych, przenośniki, reduktory
ciśnienia [części maszyn], regulatory [części maszyn], regulatory ciśnienia [części maszyn], regulatory prędkości obrotowej
do maszyn, silników i silników elektrycznych, rozdrabniacze
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[maszyny] do celów przemysłowych, rozpylacze do ścieków,
silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, silniki hydrauliczne, silniki na sprężone powietrze, silniki napędowe,
inne niż do pojazdów lądowych, sprzęgła wałów [maszyny],
sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników, sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn, stojany [statory], urządzenia
do mycia naczyń stołowych, urządzenia do napowietrzania
napojów, urządzenia do napowietrzania wody, urządzenia
do tarcia warzyw, urządzenia do zagęszczania odpadów,
wentylatory do silników, wibratory [maszyny] do celów przemysłowych, wkłady do maszyn filtrujących, wymienniki ciepła
[części maszyn], zawory [części maszyn lub silników], zawory
[części maszyn], zawory ciśnieniowe [części maszyn], zawory klapowe [części maszyn], zbiorniki wyrównawcze [części
maszyn], 37 instalacja, konserwacja i naprawa maszyn instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie oraz naprawa
urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja basenów, mycie pojazdów, naprawa pomp, usługi hydrauliczne, wynajem pomp
do drenażu, wynajem sprzętu budowlanego, wypożyczanie
maszyn do czyszczenia.

(210) 492577
(220) 2018 11 13
(731) Wyeth Holdings LLC, Nowy Jork, US
(540) CENTRUM FEMINA
(510), (511) 5 witaminy, odżywcze i mineralne suplementy,
suplementy żywnościowe.

492575
(220) 2018 11 13
SPARK AND MORTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HELLO ZDROWIE

(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi kawiarni, bary przekąskowe.

(210)
(731)

492602
(220) 2018 11 13
BISTRO CAFE CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) KRAKOWSKI KREDENS BISTRO CAFE
(210)
(731)

(210) 492605
(220) 2018 11 13
(731) ARIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ARIA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.20
(510), (511) 35 publikacja tekstów o treści reklamowej, usługi reklamowe, promocja zdrowia i zdrowego stylu życia oraz
związanych z tym zagadnień, organizowanie wystaw i imprez dla celów handlowych i promocyjnych z dziedziny zdrowia i zdrowego stylu życia oraz związanych z tym zagadnień,
systematyzacja i kompilacja informacji w komputerowych
bazach danych, zarządzanie zbiorami elektronicznymi, wyszukiwanie informacji dla osób trzecich w bazach danych,
38 usługi portalu internetowego obejmujące usługi poczty
elektronicznej, usługi chat room i ogłoszeń elektronicznych
(bulletin boards), usługi przekazu i transmisji informacji i danych, transmisje plików w formie cyfrowej, 41 usługi edukacyjne w zakresie zdrowia i zdrowego stylu życia oraz związanych z tym zagadnień, publikacje elektroniczne treści innych
niż reklamowe, opracowywanie i publikowanie programów
o tematyce edukacyjnej lub rozrywkowej do rozpowszechniania w Internecie, prezentacja wiadomości, tekstów i danych zawierających obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub treści
audio-wizualne dla celów edukacyjnych lub rozrywkowych,
organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie wystaw dla celów edukacyjnych,
wykonywanie fotoreportaży, usługi elektronicznych zbiorów
bibliotecznych, 44 porady w zakresie profilaktyki i ochrony
zdrowia i pielęgnacji urody oraz zachowania kondycji fizycznej, 45 usługi pośrednictwa w zawieraniu znajomości przez
Internet, umożliwianie samoprezentacji w celu nawiązania
kontaktów towarzyskich (social networking) w Internecie.

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi udzielania informacji
o działalności gospodarczej, specjalistyczne doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej, 36 pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego,
maklerstwo, maklerstwo ubezpieczeniowe i giełdowe, zarządzanie finansami, wyceny finansowe, ubezpieczenia, usługi
bankowe, usługi w zakresie nieruchomości, finansowe doradztwo, informacje finansowe, operacje finansowe, usługi
finansowe, tworzenie funduszy inwestycyjnych, usługi funduszy zabezpieczających, banki z dostępem bezpośrednim
przez internet lub telefon, informacje bankowe, operacje
bankowe, usługi banków oszczędnościowych, bankowość
hipoteczna.
492606
(220) 2018 11 13
BISEK KAROLINA KANCELARIA PRAWNO-KSIĘGOWA,
Wrocław
(540) B KAROLINA BISEK
KANCELARIA PRAWNO-KSIĘGOWA

(210)
(731)

Nr ZT52/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.25
(510), (511) 35 księgowość, rachunkowość, usługi podatkowe, przygotowywanie zeznań podatkowych, audyt przedsiębiorstw, audyt finansowy, audyt sprawozdań finansowych,
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
zarządzanie biznesowe restauracjami, zarządzanie restauracjami dla osób trzecich, 36 analizy finansowe, doradztwo
w sprawach finansowych, usługi likwidacji przedsiębiorstw,
usługi związane z upadłością, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], szkolenie w zakresie podatków,
szkolenie w zakresie rachunkowości, 42 usługi projektowania
w zakresie restauracji, planowanie [projektowanie] restauracji, 45 usługi pomocy w sprawach spornych, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, alternatywne
rozwiązywanie sporów, badania prawne, usługi w zakresie
doradztwa prawnego, usługi prawne, porady prawne i zastępstwo procesowe.
492607
(220) 2018 11 13
TATRY APART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) TATRY APART
(210)
(731)

(531) 25.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
492609
(220) 2018 11 13
GBD AROMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GBD AROMATY
(210)
(731)
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(210) 492612
(220) 2018 11 13
(731) BARGIEŁ DAMIAN MATSEN, Chocznia
(540) MATSEN
(510), (511) 10 materace przeciwodleżynowe, materace
położnicze, materace do celów medycznych, materace ortopedyczne do użytku medycznego, 20 materace, materace
piankowe, materace ogniotrwałe, materace łóżkowe, materace sprężynowe, materace kempingowe, nakładki na materace, podstawy pod materace, piankowe materace kempingowe, materace z lateksu, wierzchnie nakładki na materace,
materace sprężynowe do łóżek, łóżka, materace, poduszki,
pościel - oprócz bielizny pościelowej, sprężynowa podstawa materaca (box spring), łóżka zawierające materac z wkładem sprężynowym, 24 pościel, pokrycie na materace, koce
(podkłady) na materace, dopasowane pokrowce na materac,
ochronne pokrowce (narzuty) na materace i meble.
(210) 492615
(220) 2018 11 13
(731) TRZECIAK MONIKA, Warszawa
(540) SAME PEREŁKI

(531) 11.07.03, 17.02.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie sprzedaży zabawek, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone on-line w zakresie sprzedaży torebek, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sklepów detalicznych
on-line obejmująca odzież, usługi sklepów detalicznych
on-line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży
odzieżowej.
492621
(220) 2018 11 13
KANCELARIA PRAWNA CONTRA LEGEM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) SOFOS
(210)
(731)

(531) 26.13.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 oleje do konserwacji żywności, substancje
chemiczne do konserwowania żywności, 5 odżywcze suplementy diety, żywność dla niemowląt, 29 ekstrakty mięsne, mięso i wędliny, oleje spożywcze, 30 aromaty do ciast,
inne niż olejki eteryczne, aromaty spożywcze inne niż olejki
eteryczne, dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne.

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 doradztwo inwestycyjne.
(210)
(731)

492622
(220) 2018 11 13
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE DOMESTA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk
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(540) MATARNIA OFFICE PARK
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi w zakresie nieruchomości oraz wynajmowanie, wypożyczanie i leasing w zakresie wymienionych usług,
43 zapewnienie czasowego wynajmu powlerzchni biurowej.
(210) 492624
(220) 2018 11 13
(731) WIŚLAK PRZEMYSŁAW PASEDO, Zawiercie
(540) PASEDO Garage door components

Nr ZT52/2018

przesuwne, barierki metalowe, budowlane konstrukcje metalowe, w tym szkielety ramowe, wiaty i zadaszenia metalowe, lekkie budowle i ściany metalowe, uszczelki niemetalowe i materiały uszczelniające niemetalowe na bazie gumy,
kauczuku i innych tworzyw sztucznych do bram, drzwi
i okien, niemetalowe materiały izolacyjne do bram, drzwi
i okien, niemetalowe materiały wypełniające do bram, drzwi
i okien, 40 obróbka metali, spawanie i lutowanie, przeróbka
plastyczna metali, powlekanie metali w celach dekoracyjnych lub antykorozyjnych, w tym cynkowanie ogniowe.
492627
(220) 2018 11 13
BDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) BDO
(210)
(731)

(531) 26.04.09, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 bramy metalowe zwłaszcza garażowe i przemysłowe, w tym segmentowe roletowe i unoszone, drzwi
i okna metalowe, skrzydła drzwi metalowe, ościeżnice metalowe oraz ich elementy do drzwi, bram i okien, zamki drzwiowe nieelektryczne, okładziny dla budownictwa i boazerie
metalowe, prowadnice dla segmentów bram, rolki jezdne
metalowe, osie i ich uchwyty, sprężyny, panele do bram
segmentowych i roletowych, w tym wypełnione izolacją,
ogrodzenia metalowe, w tym słupki i przęsła ogrodzeniowe,
furtki, bramy do ogrodzeń, w tym przesuwne, barierki metalowe, budowlane konstrukcje metalowe, w tym szkielety
ramowe, wiaty i zadaszenia metalowe, lekkie budowle i ściany metalowe, 7 mechanizmy napędowe, zwłaszcza do bram
i drzwi, w tym napędzane silnikami elektrycznymi, hydrauliczne i pneumatyczne, mechanizmy jezdne dla segmentów
bram oraz ich części składowe, 9 zamki do drzwi i zamknięcia
drzwiowe elektryczne, urządzenia zdalnego sterowania zamykaniem drzwi i bram, urządzenia automatycznego zabezpieczenia ruchu bram, alarmy antywłamaniowe, 17 uszczelki
niemetalowe i materiały uszczelniające niemetalowe na bazie gumy, kauczuku i innych tworzyw sztucznych do bram,
drzwi i okien, niemetalowe materiały izolacyjne do bram,
drzwi i okien, niemetalowe materiały wypełniające do bram,
drzwi i okien, 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
mechanizmy napędowe, zwłaszcza do bram i drzwi, w tym
napędzane silnikami elektrycznymi, hydrauliczne i pneumatyczne, mechanizmy jezdne dla segmentów bram oraz
ich części składowe, okładziny drewniane i z imitacji drewna,
okładziny niemetalowe dla budownictwa, płyty drzwiowe
niemetalowe, drewniane i z imitacji drewna elementy ogrodzeń, daszki niemetalowe dla budownictwa, betonowe elementy budowlane, niemetalowe materiały budowlane i elementy konstrukcyjne dla budownictwa, żaluzje zewnętrzne
niemetalowe, zamki do drzwi i zamknięcia drzwiowe elektryczne, urządzenia zdalnego sterowania zamykaniem drzwi
i bram, urządzenia automatycznego zabezpieczenia ruchu
bram, alarmy antywłamaniowe, bramy metalowe zwłaszcza garażowe i przemysłowe, w tym segmentowe roletowe
i unoszone, drzwi i okna metalowe, skrzydła drzwi metalowe, ościeżnice metalowe oraz ich elementy do drzwi, bram
i okien, zamki drzwiowe nieelektryczne, okładziny dla budownictwa i boazerie metalowe, prowadnice dla segmentów bram, rolki jezdne metalowe, osie i ich uchwyty, sprężyny, panele do bram segmentowych i roletowych, w tym
wypełnione izolacją, ogrodzenia metalowe, w tym słupki
i przęsła ogrodzeniowe, furtki, bramy do ogrodzeń, w tym

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, artykuły biurowe za wyjątkiem mebli, bloki do pisania,
notatniki, kalendarze, czasopisma odnoszące się do księgowości i finansów, periodyki odnoszące się do księgowości
i finansów, informatory odnoszące się do księgowości i finansów, książki odnoszące się do księgowości i finansów,
41 publikowanie książek, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, pisanie tekstów innych niż reklamowe, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, instruktaże, pokazy
kształcenia praktycznego, nauczanie, nauczanie korespondencyjne oraz za pośrednictwem Internetu, organizacja
i prowadzenie szkoleń, konferencji, sympozjów, seminariów,
zjazdów, informacja o edukacji.
492628
(220) 2018 11 13
MEDICAL CONTINENCE CENTERS SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) Medical Continence Centers
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 laboratoria medyczne, badania naukowe
do celów medycznych, przechowywanie dokumentacji
medycznej w postaci elektronicznej, badania biologiczne,
badania kliniczne i badania medyczne, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku
z technologią medyczną, 44 usługi medyczne, konsultacje
medyczne, poradnictwo medyczne, usługi informacji medycznej, usługi oceny medycznej, usługi opieki medycznej,
usługi klinik medycznych, usługi obrazowania medycznego,
prowadzenie placówek medycznych, wynajem urządzeń
medycznych, wykonywanie badań medycznych, badanie
leków w celach medycznych, usługi analiz medycznych
do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez
laboratoria medyczne, usługi doradcze dotyczące aparatury
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i przyrządów medycznych, usługi doradcze i informacyjne
dotyczące produktów medycznych, wypożyczanie sprzętu
medycznego i służącego ochronie zdrowia.
492629
(220) 2018 11 13
APLITT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) rabbiT

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów
komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, chmura obliczeniowa, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania i rozbudowy systemu komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, opracowywanie
oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania,
opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób
trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjne, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki.
(210) 492651
(220) 2018 11 14
(731) WILCZAK TOMASZ ENIGMA ROOM, Warszawa
(540) enigma room
(510), (511) 41 zapewnianie gier.
(210) 492652
(220) 2018 11 14
(731) GAJEK MAGDALENA AGNIESZKA BLEND PR, Poznań
(540) Blend PR
(510), (511) 35 agencja public relations, agencja komunikacji,
agencja reklamowa, agencja marketingowa, usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne i public relations, doradztwo
w zakresie public relations, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych.
(210) 492656
(731) JEOL LTD., Tokio, JP
(540)

51

(531) 26.13.25
(510), (511) 9 wykrywacze [detektory].
(210) 492670
(220) 2018 11 14
(731) Unilever N.V., Rotterdam, NL
(540) LIPTON BOMBAY BAZAAR
(510), (511) 30 herbata i produkty herbaciane, ekstrakty
herbaty, napoje gazowane i niegazowane na bazie herbaty, herbata mrożona, herbata i mrożone mieszanki herbaciane w proszku, herbata ziołowa i napary nie do celów
medycznych.
(210) 492671
(220) 2018 11 14
(731) KUREK ZYGMUNT ZUZCAR, Zielona Góra
(540) ZUZCAR

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.03, 27.05.21, 26.01.19
(510), (511) 12 zderzaki samochodowe, nadwozia samochodowe, zapalniczki samochodowe, resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, fotele samochodowe, siedzenia
samochodowe, podwozia samochodowe, przednie szyby
samochodowe, samochodowe skrzynie biegów, łańcuchy
samochodowe [jazda], szyby tylne samochodowe, samochodowe bagażniki dachowe, zasłony [ekrany przeciwsłoneczne] samochodowe, pokrowce na siedzenia samochodowe [kształtowane lub dopasowane].
(210) 492688
(220) 2018 11 14
(731) JURSZA MACIEJ ANDRZEJ, Lniska
(540) MMPJ T TRANSPORT

(531)

29.01.14, 27.05.01, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.21, 01.05.01,
01.05.02, 01.05.12
(510), (511) 39 transport, fracht (przewóz towarów), usługi
rozładunku towarów, składowanie towarów.

(220) 2018 11 14
(210) 492689
(220) 2018 11 14
(731) JURSZA MACIEJ ANDRZEJ, Lniska
(540) MMPJ L LOGISTYKA
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(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.21
(510), (511) 39 spedycja, logistyka transportu, pośrednictwo
frachtowe, informacja o transporcie.
492694
(220) 2018 11 15
PPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno
(540) WÓDKA JEDNORODNA TORUŃSKIE WÓDKI
GATUNKOWE T 1884 ZIEMNIAK ŻYTO PSZENICA
JĘCZMIEŃ Destylaty rolnicze 5-kolumnowy aparat
rektyfikacyjny Woda głębinowa
(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 25.01.15, 25.01.19, 26.11.07,
26.11.08, 24.13.04, 05.09.03, 05.07.02, 05.07.03, 03.03.01,
03.03.17, 24.01.05, 26.01.04, 24.09.02
(510), (511) 33 wódka.
492698
(220) 2018 11 15
SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ TOSTA,
Bydgoszcz
(540) TOSTA

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 26.11.08, 26.11.12, 03.01.01, 03.01.20,
03.01.22, 03.01.23, 03.01.24, 23.01.01, 08.01.25, 24.09.02
(510), (511) 30 mąka, preparaty zbożowe, chleb, ciastka, bułka tarta, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, słodycze,
31 ziarna, pasza dla zwierząt, 40 przetwarzanie surowców
spożywczych.
(210) 492699
(220) 2018 11 15
(731) Unilever N.V., Rotterdam, NL
(540) NICE BY NATURE
(510), (511) 30 lody, lody wodne, sorbety, mrożone wyroby
cukiernicze.
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(210) 492702
(220) 2018 11 15
(731) Zentiva Group, a.s., Praga, CZ
(540) ZENTASTA
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
(210) 492703
(220) 2018 11 15
(731) Zentiva Group, a.s., Praga, CZ
(540) ZENTORVIN
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
(210) 492753
(220) 2018 11 16
(731) DILLING ELŻBIETA DILTEX, Warszawa
(540) SHAkEing

(531) 11.03.01, 11.03.02, 11.03.06, 24.09.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 kremy czekoladowe, mrożone kremy budyniowe, wyroby piekarnicze zawierające kremy, ciasta, lody,
sosy owocowe, 32 napoje owocowe, koncentraty soków
owocowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
usługi związane z restauracjami i barami oraz usługi gastronomiczne, prowadzenie kawiarni, kafeterii i innych lokali lub obiektów zajmujących się dostarczaniem żywności, napojów i koktajli mlecznych gotowych do spożycia,
przyrządzanie i dostarczanie żywności, napojów i koktajli
mlecznych.
492757
(220) 2018 11 16
WADOWSKI BARTOSZ SALES NETWORK,
Dąbrowa Górnicza
(540) kwiaty NA WARSZTACIE PRACOWNIA FLORYSTYCZNA
(210)
(731)

(531)

05.05.20, 05.05.21, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.13
(510), (511) 31 kwiaty, kwiaty suszone do dekoracji, rośliny,
rośliny suszone do dekoracji, wieńce z kwiatów naturalnych,
zioła ogrodowe świeże, krzewy, krzewy róż, 35 wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, dekoracja wystaw
sklepowych, pokazy towarów, projektowanie materiałów reklamowych, reklama, 39 dostarczanie kwiatów, dostarczanie
towarów zamówionych korespondencyjnie, dostawa towarów, pakowanie prezentów, pakowanie towarów.
(210)
(310)
(731)

492766
(220) 2018 11 16
88055644
(320) 2018 07 27
(330) US
Citigroup Inc., New York, US
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(540) CITI REWARDS+
(510), (511) 35 promocja sprzedaży kont z kartami kredytowymi, oraz promocja sprzedaży towarów i usług osób
trzecich za pomocą programów lojalnościowych, zwrotów
i motywacyjnych w odniesieniu do kart kredytowych, promocja sprzedaży towarów i usług stron trzecich poprzez
zapewnianie punktów zakupowych za używanie kart kredytowych jako część programów lojalnościowych, zwrotów i motywacyjnych, usługi nieobjęte pierwszeństwem:
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, publikowanie materiałów reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej,
zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi
lub promocyjnymi, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościowych,
usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie informacji handlowej, usługi organizowania targów i wystaw
handlowych, przetwarzanie danych do celów administracyjnych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, analizy i badania dotyczące działalności
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej, usługi handlu elektronicznego, mianowicie
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów
w zakresie wyboru nabywanych towarów, 36 usługi w zakresie kart kredytowych, usługi nieobjęte pierwszeństwem:
usługi finansowe, monetarne i bankowe, bankowość domowa [home banking], usługi ubezpieczeniowe, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, obsługa
płatności, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi
leasingowe, usługi kredytów finansowych, finansowanie
pożyczek, usługi w zakresie informacji kredytowej, inwestycje finansowe, karty bankowe, karty debetowe i usługi
elektronicznych kart płatniczych, usługi elektronicznych
kart płatniczych, przetwarzanie płatności za pomocą kart
kredytowych, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, usługi finansowych baz
danych, udzielanie informacji dotyczących transakcji dokonywanych za pomocą kart kredytowych, wypożyczanie,
wynajmowanie i dzierżawa sprzętu do przetwarzania kart
finansowych, usługi związane z rachunkami bankowymi
i rachunkami oszczędnościowymi, usługi informacyjne
związane z bankowością, usługi w zakresie informacji kredytowej, usługi informacji i doradztwa finansowego, usługi
informacji finansowych związanych z zagubionymi kartami
kredytowymi.
492773
(220) 2018 11 17
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI
PRZY ULICY HRYNIEWICKIEGO 6 W GDYNI, Gdynia
(540) SEA TOWERS
(510), (511) 36 usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami, pośrednictwo, obrót i doradztwo w sprawach majątku nieruchomego, wynajem budynków, lokali
mieszkalnych, biurowych, usługowych, rekreacyjno-wypoczynkowych, doradztwo w sprawach finansowych i kredytowych związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości, 43 usługi związane z prowadzeniem hoteli, restauracji,
baru, kawiarni, wynajmowaniem sal na posiedzenia, przyjęcia, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe
zakwaterowanie.
(210)
(731)
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492774
(220) 2018 11 16
LUBOMIRSKI-LANCKOROŃSKI JAN EUGENIUSZ,
Warszawa
(540) Lubomirski FESTIVAL
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie festiwali w celach kulturalnych, organizowanie wydarzeń muzycznych, organizacja
imprez kulturalnych i artystycznych.
492777
(220) 2018 11 16
PE INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) m

(210)
(731)

(531) 02.01.15, 02.01.23, 27.05.21, 29.01.15
(510), (511) 3 detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, oleje czyszczące, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający], pasty
do skór, płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej,
powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania,
preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego,
preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania,
preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach
produkcyjnych, preparaty do polerowania, preparaty do prania,
preparaty do prania chemicznego, preparaty do wywabiania
plam, rdza (preparaty do usuwania -), roztwory do szorowania,
suche szampony, szampony, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa
domowego, środki do konserwacji skóry [pasty], terpeny [olejki
eteryczne], wybielacze stosowane w pralnictwie, zestawy kosmetyków, detergenty (płyny, żele, proszki, piany) do mycia karoserii, detergenty (płyny, żele, proszki, piany) do mycia naczep,
detergenty (płyny, żele, proszki, piany) do mycia lub prania tapicerki, detergenty (płyny, żele, proszki, piany) do mycia lub prania
dywaników samochodowych, detergenty (płyny, żele, proszki,
piany) do mycia lub prania tkanin we wnętrzach samochodów,
woski do polerowania karoserii, płyny do polerowania karoserii,
detergenty (płyny, żele, proszki, piany) do czyszczenia szyb, detergenty (płyny, żele, proszki, piany) do czyszczenia reflektorów,
detergenty (płyny, żele, proszki, piany) do czyszczenia luster, detergenty (płyny, żele, proszki, piany) do części samochodowych,
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37 czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów, dezynfekcja, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, konserwacja, czyszczenie, reperacja skór, mycie, mycie
pojazdów, polerowanie pojazdów, pranie na sucho, renowacja
powłok cynowych, smarowanie pojazdów, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie przed korozją.
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(210) 492783
(220) 2018 11 16
(731) KOZICKI BARTOSZ, Rzeszów
(540) WIN BALL

492778
(220) 2018 11 16
KOZIK ALEKSANDER, JAROS MARCIN KOJAR
SPÓŁKA CYWILNA, Lędziny
(540) MEMY IMPREZOWA GRA KARCIANA DLA
OKROPNYCH LUDZI, KTÓRZY WIEDZĄ JAK SIĘ
DOBRZE BAWIĆ
(210)
(731)

(531) 05.13.01, 21.03.01, 01.01.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 28 gra planszowa.
(210) 492785
(220) 2018 11 18
(731) SZCZUTKOWSKI JAKUB KAROL, Kieźliny
(540) AB Apartment Brokers

(531)

26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.12,
27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 29.01.12
(510), (511) 28 karty do gry, gry planszowe.
492781
(220) 2018 11 16
LANCET INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) B52

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 27.07.01, 27.07.17
(510), (511) 41 nocne kluby, dyskoteki, klubowe usługi,
43 bary szybkiej obsługi, kawiarnie, kafeterie, restauracje,
usługi barowe.
492782
(220) 2018 11 16
DOROCHOWICZ BARTŁOMIEJ SILVER HAZE
SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA, Skroniów
(540) Conflict SHOP

(210)
(731)

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w związku
z odzieżą, akcesoriami i dodatkami odzieżowymi za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci
Internet.

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 26.04.01, 26.04.08, 26.04.11,
26.04.18
(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, opraco-
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wywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów
dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy
do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów związanych
z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych,
przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji
personelu, przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama
korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja
personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta, sprzedaż detaliczna środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne zestawienia, stenografia, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych
abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace
biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi
agencji importowo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi handlu
detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych
do pobrania, usługi handlu detalicznego online w zakresie
muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego
online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi 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 rekla-
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mowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem
dystrybutorów automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów
reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą
w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie handlowe
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności
gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni
strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
36 administrowanie domami czynszowymi, agencje kredytowe, agencje nieruchomości, agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe, bankowość hipoteczna, bankowość
online, depozyty kosztowności, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
doradztwo w zakresie długów, dzierżawa gospodarstw rolnych, emisja bonów wartościowych, emisja czeków podróżnych, emisja kart kredytowych, faktoring, finansowa wycena
drewna na pniu, finansowe izby rozrachunkowe, fundusze
inwestycyjne wzajemne, gwarantowanie ubezpieczeń
na życie, handel walutami i wymiana walut, informacja
o ubezpieczeniach, informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, maklerstwo,
notowania giełdowe, organizacja zbiórek, organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo ubezpieczeniowe,
pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie pozwoleń na emisję dwutlenku węgla, powiernictwo,
pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, przetwarzanie płatności dokonanych
za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności
dokonanych za pomocą kart kredytowych, sponsorowanie finansowe, szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], transakcje finansowe, transfer elektroniczny
środków pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie
rabatów w uczestniczących obiektach innych osób poprzez
wykorzystanie karty członkowskiej, usługi aktuarialne, usługi banków oszczędnościowych, usługi depozytów sejfowych, usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, usługi
finansowania, usługi funduszy zapomogowych, usługi
gwarancyjne, usługi gwarantowania ubezpieczeń morskich, usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów,
usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, usługi
gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, weryfikacja czeków,
wycena antyków, wycena biżuterii, wycena dzieł sztuki, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wycena finansowa wełny, wycena nieruchomości, wycena zbiorów numizmatycznych, wycena znaczków, wyceny
finansowe w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, wyceny fiskalne, wynajem biur do coworkingu, wynajem
mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie finansami, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób
trzecich, zarządzanie nieruchomością, zbiórki funduszy
na cele dobroczynne.
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492793
(220) 2018 11 19
PROWLY.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Prowly

(210)
(731)
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wanie, tynkowanie, usługi doradztwa budowlanego, konsultacje budowlane, usługi hydrauliczne, montaż drzwi i okien,
uszczelnianie budynków, izolowanie budynków, rozbiórka
budynków, usługi hydrauliczne.
492813
(220) 2018 11 19
ZALWERT-ZAJĄC MAGDALENA HARE MANAGEMENT,
Wrocław
(540) OrtoDent

(210)
(731)
(531) 27.05.01, 03.07.05, 03.07.19, 03.07.24, 29.01.12
(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.

(531)

29.01.13, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 26.04.22, 26.11.01,
26.11.08, 26.11.10, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11,
27.05.24
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi ortodontyczne,
usługi dentystyczne.

(210) 492798
(220) 2018 11 19
(731) SAVENCIA SA, Viroflay, FR
(540) MR. PIZZER

(210) 492816
(220) 2018 11 19
(731) CARUSO SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy
(540) MY POCKET

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 ser na bazie tłuszczu roślinnego.
(210) 492801
(220) 2018 11 19
(731) GOEBEL KRZYSZTOF FASADEX, Mińsk Mazowiecki
(540) Fasadex Profile elewacyjne

(531)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 elementy
niemetalowe.

wykończeniowe

budowlane

492803
(220) 2018 11 19
SPECTEC TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zalasewo
(540) Veernado
(210)
(731)

27.05.01, 27.05.09, 09.03.19, 29.01.12, 26.05.01, 26.11.05,
26.11.11, 26.11.12
(510), (511) 35 zarządzanie programem rabatowym w celu
umożliwienia uczestnikom uzyskania obniżek na towary
i usługi przez korzystanie z rabatowych kart członkowskich,
promowanie sprzedaży dla osób trzecich świadczone poprzez dystrybucje oraz administrowanie kartami użytkowników uprzywilejowanych, marketing towarów i usług osób
trzecich poprzez dystrybucję kuponów, doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów,
administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów.
(210) 492822
(220) 2018 11 19
(731) SAWA JOANNA, Warszawa
(540) PAKA ZWIERZAKA

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 rowery, części rowerowe.
(210) 492805
(220) 2018 11 19
(731) MELON KAMIL MELKAM-BUD, Warszawa
(540) Melkam-Bud Firma remontowo-budowlana
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, budownictwo, konserwacja budynków
i pomieszczeń, remonty, konsultacje budowlane, murarstwo,
malowanie, nadzór budowlany, rozbiórka budynków, tapeto-

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 19.01.03, 03.01.06, 03.01.08,
03.01.16, 03.01.24
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna artykułów dla zwierząt
- pożywienia, zabawek, preparatów do pielęgnacji, książek
o tematyce dotyczącej zwierząt.
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(210) 492824
(220) 2018 11 19
(731) PIWOWAR KRZYSZTOF, Dargomyśl
(540) Piwowar
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(540) Sobik GWARANCJA JAKOŚCI Serek Biały DOSKONAŁY
NA GRILLA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 miód pitny, wino, cydr.
(210) 492829
(220) 2018 11 19
(731) SAWA JOANNA, Warszawa
(540) paka zwierzaka
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna artykułów dla zwierząt
- pożywienia, zabawek, preparatów do pielęgnacji, książek
o tematyce dotyczącej zwierząt.
(210) 492832
(220) 2018 11 19
(731) SAWA JOANNA, Warszawa
(540) PAKA ZWIERZAKA

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 03.04.02, 03.04.26, 06.01.02, 06.01.04, 07.01.19,
07.01.24, 05.01.01, 05.01.08, 05.01.10, 05.01.16, 07.01.18,
08.03.01, 01.15.15, 01.15.24, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.15,
26.01.18, 26.01.19, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.10,
26.04.13, 26.04.15, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 29 ser, biały ser, ser wędzony.
492845
(220) 2018 11 20
SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała
(540) Sobik GWARANCJA JAKOŚCI Serek Wędzony
(210)
(731)

(531)

03.01.06, 03.01.08, 03.01.16, 03.01.24, 19.01.03, 27.05.01,
27.05.09
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna artykułów dla zwierząt
- pożywienia, zabawek, preparatów do pielęgnacji, książek
o tematyce dotyczącej zwierząt.
(210) 492836
(220) 2018 11 20
(731) STRAMIK JACEK JERZY, Koszalin
(540) Smucikoń
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
usługi wydawnicze i reporterskie.
492837
(220) 2018 11 20
AUTO RENT INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ, Kraków
(540) tutti tours

(210)
(731)

(531)

01.15.15, 01.15.24, 03.04.02, 03.04.26, 05.01.01, 05.01.08,
05.01.10, 05.01.16, 06.01.02, 06.01.04, 19.01.01, 19.01.08,
07.01.19, 07.01.24, 08.03.01, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.15,
26.01.18, 26.01.19, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.10,
26.04.13, 26.04.15, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01,
27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 29 ser, biały ser, ser wędzony.
492850
(220) 2018 11 20
ISL INNOWACYJNE SYSTEMY LOGISTYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) iSL
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 39 usługi kierowców, wypożyczanie pojazdów,
transport samochodowy, organizowanie wycieczek, zwiedzanie turystyczne.
(210)
(731)

492843
(220) 2018 11 20
SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.23, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne,
7 urządzenia do przenoszenia i transportu, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, 9 panele sterowania wind,
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urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, kontrolery, 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu,
37 usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja,
39 pakowanie i składowanie towarów, 42 usługi projektowania, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania
komputerowego.
(210) 492851
(220) 2018 11 20
(731) ZAKRZEWSKI MARCIN PROSTUDIO, Kielce
(540) ProStudio
(510), (511) 35 projektowanie materiałów reklamowych,
produkcja filmów reklamowych, 41 fotografia, fotoreportaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], produkcja filmów, innych
niż reklamowe, usługi reporterskie, montaż taśm wideo.
(210) 492854
(220) 2018 11 20
(731) DERESZYŃSKI KRZYSZTOF, Bladowo
(540) Z OKAZJI TWOICH OKIEN I DRZWI
(510), (511) 6 drzwi aluminiowe, drzwi metalowe, framugi drzwi metalowe, metalowe drzwi przesuwne, metalowe
drzwi zwijane, metalowe obramowania drzwi, metalowe
drzwi ogrodowe, zewnętrzne drzwi metalowe, aluminiowe
drzwi ogrodowe, przechylne drzwi metalowe, metalowe
drzwi bezpieczeństwa, metalowe drzwi przeciwpożarowe,
metalowe drzwi izolujące, drzwi wahadłowe metalowe, futryny drzwiowe metalowe, ościeżnice drzwiowe metalowe,
drzwi i okna metalowe, drzwi i bramy żaluzjowe metalowe,
metalowe okucia do drzwi, okna aluminiowe, okna metalowe, okna skrzynkowe metalowe, okna dachowe metalowe,
metalowe świetliki, rozumiane jako okna, metalowe okna
podnoszone, okna ścienne z metalu, okna pancerne posiadające ramy metalowe, oszklone drzwi metalowe, 19 drzwi
niemetalowe, drzwi przesuwne, niemetalowe, niemetalowe
drzwi obrotowe, drzwi oszklone, niemetalowe, zewnętrzne
drzwi, niemetalowe, drzwi wahadłowe niemetalowe, drzwi
wewnętrzne, niemetalowe, futryny drzwiowe niemetalowe.
492870
(220) 2018 11 20
INSTYTUT KOGNITYWISTYKI M. BENNEWICZ
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) Certyfikowany Kognitywny Coach Mentor
Superwizor Edukator Trener Tutor

(210)
(731)

(531) 02.09.23, 27.05.01, 26.11.13, 29.01.01
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki], formularze [blankiety, druki], fotografie [wydrukowane], gazety, kalendarze, karty, katalogi, komiksy, książki, materiały piśmienne, materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], obrazy
[malarstwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, publikacje
drukowane, segregatory na luźne kartki, szablony [artykuły
piśmienne], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], torby papierowe, ulotki, zeszyty do pisania
lub rysowania, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
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zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów
handlowych i biznesowych, produkcja filmów reklamowych,
produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów
reklamowych, przeprowadzanie testów psychologicznych
w celu selekcji personelu, publikowanie tekstów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 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, 41 doradztwo
zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
pisanie scenariuszy, produkcja filmów innych niż reklamowe,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, publikowanie książek,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych
niż teksty reklamowe), sprawdziany edukacyjne, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi edukacyjne
świadczone przez szkoły, usługi gier oferowane w systemie
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie
sztuki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi studia
nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi trenerskie, usługi w zakresie opracowania graficznego inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie
oświaty [nauczanie], wyższe uczelnie [edukacja].
(210) 492871
(220) 2018 11 20
(731) Endemol Shine UK Limited, Londyn, GB
(540) ŚPIEWAJMY RAZEM. ALL TOGETHER NOW
(510), (511) 9 aplikacje mobilne do pobrania, komputerowe
oprogramowanie użytkowe, nagrania audio i wideo do pobrania, programy telewizyjne oraz nagrania wideo do pobrania, oprogramowanie do gier wideo i kartridże do gier,
oprogramowanie do gier komputerowych, oprogramowanie umożliwiające przesyłanie, publikowanie, pokazywanie,
wyświetlanie, oznaczanie, publikowanie za pośrednictwem
błoga, udostępnianie lub dostarczanie mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem Internetu lub innych
sieci komunikacyjnych, programy komputerowe do sprzętu
do gier wideo, nośniki do przechowywania danych z nagraniami dźwięku i obrazów, nagraniami muzycznymi, nagraniami przedstawień muzycznych, filmami, programami
telewizyjnymi i grami wideo, nagrania wideo i nagrania
dźwiękowe do pobrania (włącznie z programami telewizyjnymi), kontrolery, dżojstiki i karty pamięci do gier wideo,
oprogramowanie do gier przenośnych z wyświetlaczami
ciekłokrystalicznymi, gry internetowe do pobrania (oprogramowanie) do używania w telefonach komórkowych i za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie do dzwonków
do telefonów komórkowych, gier, wygaszaczy ekranu, logo,
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do przetwarzania treści innych audio i/lub wizualnych, takich jak: fotografie, (krótkie) filmy wideo i projekty graficzne
(grafiki), które to materiały są oferowane i/lub przekazywane
za pośrednictwem Internetu lub za pośrednictwem innych
środków elektronicznych, takich jak krótkie wiadomości tekstowe [SMS] lub numery telefonów komórkowych i mogą
być oglądane, zamawiane i/lub pobierane przez konsumentów i/lub użytkowników za pośrednictwem tychże środków,
do użytku na telefonach komórkowych lub innym sprzęcie
elektronicznym, takim jak komputery i smartfony, nośniki sygnałów dźwiękowych i/lub sygnałów wideo, nagrania wideo
do pobrania dostarczone z Internetu, podkładki pod myszy
komputerowe, futerały i etui na telefony komórkowe, smartfony i tablety, dopasowane, aplikacje na telefony komórkowe,
smartfony, tablety i inne urządzenia do komunikacji bezprzewodowej, 28 zabawki, gry, gry planszowe, puzzle, akcesoria
do zabawy, sprzęt to gier wideo, urządzenia i przyrządy
do gier komputerowych, karty do gry, gry karciane, plansze
do gier, urządzenia rozrywkowe przystosowane do używania z urządzeniami telewizyjnymi i ekranami telewizyjnymi,
elektroniczne urządzenia rozrywkowe do używania z urządzeniami telewizyjnymi i/lub odbiornikami telewizyjnymi,
gry komputerowe przystosowane do używania z odbiornikami telewizyjnymi, przenośne urządzenia rozrywkowe, automaty do gier na monety, 41 nauczanie, usługi edukacyjne
świadczone za pośrednictwem radia, programów telewizyjnych i filmów, usługi rozrywkowe, w tym opracowywanie,
kompilacja, produkcja i realizacja programów radiowych i telewizyjnych i/lub programów dostarczanych za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, produkcja i rozpowszechnianie nagrań audio i/lub wideo oraz programów radiowych
i telewizyjnych oraz filmów, dostarczanie cyfrowych nagrań
wideo i/lub audio, nie do pobrania, za pośrednictwem sieci
komputerowych takich jak Internet, dostarczanie elektronicznych obrazów oraz dzieł sztuki, nie do pobrania, online
z baz danych lub z Internetu, dostarczanie usług edukacyjnych świadczonych przez programy telewizyjne, imprezy
kulturalne, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
w tym spektakli i programów telewizyjnych produkowanych
przez osoby trzecie, kompilacja, produkcja i realizacja filmów,
przedstawień teatralnych, przedstawień estradowych i musicali, opracowywanie i kompilacja, organizacja przedstawień
objazdowych do celów rozrywkowych, interaktywna rozrywka telewizyjna, usługi rozrywkowe na żywo, organizowanie, produkcja i prezentacja przedstawień na żywo, występy
grup muzycznych na żywo, widowiska komediowe na żywo,
pokazy taneczne, muzyczne i modowe, wypożyczanie filmów i taśm wideo, hazard, usługi wydawnicze, publikacja
i wypożyczanie książek, gazet, czasopism i innych periodyków, wypożyczanie oprogramowania do gier komputerowych, wypożyczanie gier wideo, usługi gier hazardowych,
w tym za pośrednictwem Internetu, hazard on-line oraz gry
on-line, wszystkie wyżej wymienione usługi także dostarczane za pośrednictwem Internetu, sieci telefonii komórkowej
i/lub innych interaktywnych sieci multimedialnych.
(210) 492877
(220) 2018 11 20
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) Calcium Stav Total + D3
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne,
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne,
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty
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do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla
zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym,
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy,
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu,
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych,
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające,
wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania,
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki
uśmierzające.
(210) 492880
(220) 2018 11 20
(731) ĆWIKLIŃSKI GRZEGORZ, Konstancin-Jeziorna
(540) RUREX PRO
(510), (511) 3 preparaty do udrażniania rur, produkty
do udrażniania odpływów i zlewów.
(210) 492881
(220) 2018 11 20
(731) BISAGA MICHAŁ FILMOKRACJA, Warszawa
(540) FILMOKRACJA
(510), (511) 35 produkcja reklam, produkcja reklam telewizyjnych, produkcja reklam kinowych, produkcja reklam
radiowych, produkcja materiałów reklamowych i reklam,
produkcja wizualnych materiałów reklamowych, produkcja filmów reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych
do celów reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych
do celów marketingowych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, produkcja i dystrybucja reklam
radiowych i telewizyjnych, produkcja promocyjnych kaset
wideo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych, reklamy ki-
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nowe, reklamy radiowe i telewizyjne, 41 produkcja radiowa,
filmowa i telewizyjna, usługi w zakresie obróbki poprosukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, studia
filmowe, usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, produkcja filmów, usługi produkcji filmów, produkcja filmów telewizyjnych i kinowych, produkcja filmów dla
telewizji, produkcja przedstawień i filmów, produkcja filmów,
spektakli, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
produkcja programów radiowych lub programów telewizyjnych, produkcja przedstawień l programów radiowych i telewizyjnych, produkcja programów telewizji kablowej, produkcja programów dźwiękowych, produkcja nagrań wideo,
produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja nagrań muzycznych, produkcja
nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań audio i video
oraz usługi fotograficzne, produkcja nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, montaż lub nagrywanie
dźwięku i obrazu, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych,
filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi w zakresie nagrań,
usługi związane z produkcją rozrywki w formie filmów, usługi związane z produkcją rozrywki w postaci telewizji, usługi
związane z produkcją rozrywki w postaci materiałów wideo,
świadczenie usług w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie rozrywki kinematograficznej, realizowanie rozrywki w postaci nagrań dźwiękowych, udostępnianie obiektów i sprzętu kinematograficznego, udostępnianie
obiektów i sprzętu do realizacji filmów, usługi w zakresie produkcji muzycznej, produkcja muzyczna.
(210) 492882
(220) 2018 11 20
(731) ĆWIKLIŃSKI GRZEGORZ, Konstancin-Jeziorna
(540) RUREX PRO

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty do udrażniania rur, produkty
do udrażniania odpływów i zlewów.
(210) 492891
(220) 2018 11 21
(731) PACHOLCZYK TOMASZ ACTIV, Wrocław
(540) SAEYANG
(510), (511) 8 frezarki elektryczne do paznokci.
(210) 492895
(220) 2018 11 21
(731) PACHOLCZYK TOMASZ ACTIV, Wrocław
(540) marathon
(510), (511) 8 frezarki elektryczne do paznokci.
492897
(220) 2018 11 21
SZKOŁY SOKRATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) SZKOŁY SOKRATES

(210)
(731)

(531) 26.07.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi
w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie nauczania
języków obcych, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły,
usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych, usługi
nauczania języka angielskiego, świadczenie usług w zakresie
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szkół i kursów językowych, edukacja językowa, kursy językowe, nauczanie języków obcych, opracowywanie materiałów
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie indywidualnej nauki języków, organizowanie zajęć dydaktycznych, dostarczanie informacji edukacyjnych, usługi
doradcze w zakresie edukacji.
492899
(220) 2018 11 21
LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) AMERYKANKI MAX

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze,
czekoladki, pralinki, cukierki, kakao, wyroby cukiernicze, batoniki, ciasta, ciastka i wafle, lody, galaretki owocowe, napoje
na bazie czekolady i kakao.
(210) 492901
(220) 2018 11 21
(731) GÓRSKI SZYMON, Gruczno
(540) Gruczniak
(510), (511) 29 mięso i wędliny, frankfurterki, drób, dziczyzna, flaki, słonina, galarety mięsne, konserwy mięsne, mortadela, golonka, salceson, kaszanka, kiełbasy, kiełbasa swojska,
kiełbasy wędzone, gotowe posiłki gotowane składające się
całkowicie lub głównie z mięsa, mięso wędzone, mięso gotowane, mięso konserwowane, mięso mielone [mięso siekane],
podroby, wątroba, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec),
tłuszcze jadalne, pulpety, szynka, wieprzowina, wołowina,
nabiał i substytuty nabiału, produkty serowarskie, biały ser,
jogurty, kefir [napój mleczny], kwaśna śmietana, maślanka,
masło, mleko, miękkie dojrzałe sery, przetwory twarożkowe,
ser pleśniowy, ser wędzony, ser z przyprawami, sery dojrzewające, śmietana, starty ser, twaróg, serwatka, mleczne
produkty, jaja ptasie i produkty z jaj, 30 wypieki i wyroby
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, ciasta drożdżowe, ciasta czekoladowe, ciasta z bakaliami, ciasta z kremem, placki
[ciasta] z nadzieniem owocowym, lukrowane ciasta z owocami, ciasta z dyni, torty, bezy, chleb i bułki, bułeczki z dżemem,
bułeczki z owocami, bułki z cynamonem, bułki z nadzieniem,
chałwa, słodkie bułki, serniki, drożdżowe bułeczki, rogaliki,
pączki, kruche ciasto, babeczki, 32 napoje bezalkoholowe,
napoje owocowe i soki owocowe, napoje na bazie owoców
lub warzyw, napoje warzywne, gazowane soki owocowe,
lemoniada, woda mineralna, woda niegazowana, woda gazowana, woda aromatyzowana, wody o smaku owocowym,
piwo i produkty piwowarskie, korzenne piwa, piwo słodowe,
piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo pełne jasne, piwo
typu saison, imitacja piwa, piwa smakowe, drinki na bazie
piwa, ale [rodzaj piwa angielskiego], napoje na bazie piwa,
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porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], indyjskie piwa jasne ale (IPA), shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], piwa o małej
zawartości alkoholu, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), alkohole wysokoprocentowe, 41 usługi rozrywkowe,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie imprez
rozrywkowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie imprez sportowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie imprez rekreacyjnych, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych i artystycznych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
występów rozrywkowych na żywo, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie festiwali, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie festynów w celach rozrywkowych,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie imprez
muzycznych, organizowanie spotkań i konferencji, organizacja przyjęć, organizacja i przeprowadzanie degustacji piwa
do celów rozrywkowych, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), usługi cateringu zewnętrznego, organizacja przyjęć weselnych
[miejsca], organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje],
organizowanie bankietów, usługi barów i restauracji, usługi
barów piwnych, usługi kawiarni, usługi ogródków piwnych,
usługi degustacji piw (dostarczanie napojów), usługi świadczone przez bary bistro, usługi hoteli, hosteli i pensjonatów,
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne.
492905
(220) 2018 11 21
LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WW
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze,
czekoladki, pralinki, cukierki, kakao, wyroby cukiernicze, batoniki, ciasta, ciastka i wafle, lody, galaretki owocowe, napoje
na bazie czekolady i kakao.
492920
(220) 2018 11 21
LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) AMERYKANKI
(210)
(731)

61

492921
(220) 2018 11 21
MIA ROCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wisła
(540) Mia Rock
(510), (511) 25 apaszki [chustki], bandany na szyję, berety,
bielizna osobista, body [bielizna], bokserki, botki, buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, chustki [apaszki],
czapki [nakrycia głowy], długie luźne stroje, dzianina [odzież],
garnitury, getry [ochraniacze] zakładane na buty, kalosze
[wkładane na obuwie], kamizelki, kaptury [odzież], kąpielówki, kieszenie do odzieży, kombinezony, kombinezony [odzież],
kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami,
koszulki z krótkim rękawem, krawaty, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, majtki, majtki dziecięce
[odzież], nakrycia głowy, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie
plażowe, ocieplacze, odzież, odzież gotowa, odzież z imitacji
skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież], pantofle
domowe, pantofle kąpielowe, paski [odzież], pelerynki, pikowane kurtki [odzież], piżamy, podkoszulki bez rękawów,
podkoszulki sportowe, poncza, pończochy, pulowery, rajstopy, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały
kąpielowe, skarpetki, spódnice, spódnico-spodenki, stroje
na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szlafroki, śliniaki niepapierowe, śliniaki z rękawami, nie z papieru, wyprawki dziecięce [odzież], wyroby pończosznicze.
(210)
(731)

492923
(220) 2018 11 21
RATYŃSKI JAROSŁAW RATYŃSCY DENTAL CLINIC,
Warszawa
(540) Ratyńscy STOMATOLOGIA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18, 26.11.01, 26.11.08, 26.13.01
(510), (511) 10 implanty stomatologiczne, protezy stomatologiczne, 44 usługi dentystyczne, stomatologia zachowawcza, stomatologia dziecięca, profilaktyka stomatologiczna,
chirurgia plastyczna, usługi doradcze w zakresie zdrowia, stomatologia kosmetyczna, doradztwo związane ze stomatologią, usługi kliniki dentystycznej, protetyka stomatologiczna,
chirurgia stomatologiczna, usługi ortodontyczne, usługi periodontologiczne, usługi diagnostyki rentgenowskiej, stomatologia estetyczna, usługi implantologii stomatologicznej,
usługi medycyny estetycznej.
492925
(220) 2018 11 21
ORBICO BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) wellme
(210)
(731)

(531) 26.11.13, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze,
czekoladki, pralinki, cukierki, kakao, wyroby cukiernicze, batoniki, ciasta, ciastka i wafle, lody, galaretki owocowe, napoje
na bazie czekolady i kakao.

(531) 26.11.02, 26.11.06, 26.11.09, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej produktów
i artykułów kosmetycznych i pielęgnacyjnych, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów
w dziedzinie produktów i artykułów kosmetycznych oraz
pielęgnacyjnych, 41 usługi fitness klubów, usługi doradcze
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w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line, trening jogi, usługi edukacyjne dotyczące medytacji,
usługi w zakresie edukacji dietetycznej, 44 usługi w zakresie
higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi spa, usługi spa medycznych, usługi w zakresie hydroterapii, usługi w zakresie
krioterapii, masaż, usługi saun, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, udzielanie informacji na temat poradnictwa
dietetycznego i żywieniowego.
(210) 492927
(220) 2018 11 21
(731) MODZELEWSKI ADAM AJPA, Gdynia
(540) AJPA

(531) 26.03.23, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych
klasach, ozdoby choinkowe.
492933
(220) 2018 11 21
BRODOWSKI KAROL PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI
INWESTYCJI SAN-SYSTEM, Olecko
(540) San SYSTEM
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.12, 26.04.18, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi budowlane, 42 usługi projektowania.
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(531) 02.03.11, 02.03.16, 08.01.15, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 angielskie muffiny, aromaty do ciast, artykuły spożywcze ze zbóż, babeczki, baklava, bajgle, batoniki,
batoniki cukiernicze, batony czekoladowe, batony zbożowe
i energetyczne, biszkopty, bezy, brioszki, brownie, bułeczki słodkie, bułki, cappuccino, chałwa, chleb, ciasta, ciasta
czekoladowe, ciasta gotowe do pieczenia, ciasta mrożone, ciasta z kremem, ciasteczka, ciasto biszkoptowe, ciasto
do pieczenia ciastek, ciasto filo, ciasto francuskie, ciasto
kruche, ciasto na bazie jaj, ciasto na biszkopty, ciasto na bazie jaj, ciasto na słodkie wypieki, ciasto w proszku, cukier,
cukier biały, cukierki, cukierki bez cukru, czekolada, czekolada mleczna, czekolada bezmleczna, czekolada na polewy
lub posypki, czekoladki, czekoladowe fondue, czekoladowe ozdoby do ciast, desery czekoladowe, desery lodowe,
ekierki, enzymy do ciast, espresso, glukoza do celów kulinarnych, gofry, gotowane wyroby cukiernicze, gotowe
mieszanki do pieczenia, herbatniki, herbatniki z polewą
lukrową, jabłka w cieście, jabłka w słodkiej polewie, jadalne wafle, kakao, kakao w proszku, karmel, karmelki twarde
lukrowane, kawałki ciast, krakersy, kremy czekoladowe, kremy czekoladowe do smarowania, krówki czekoladowe, kruche ciasto, lizaki, lizaki mrożone, lodowe słodycze, lodowe
wyroby cukiernicze, lody spożywcze, lody włoskie, lukier,
lukier do ciast, lukry, magdalenki, mąka, mąka do pieczenia, makaroniki (ciastka), miękkie bułeczki, mieszanki mąki,
miód, mrożone ciasto na ciastka, mrożone kremy budyniowe, mrożone ciasto na brownie, mrożone płaty ciasta, mrożone wyroby piekarnicze, musy, musy czekoladowe, musy
deserowe, nadzienia na bazie czekolady, napoje czekoladowe, napoleonki, nieupieczone ciasto bez nadzienia, nugat,
owoce pod kruszonką, owsianka, pączki, papier jadalny, pasty czekoladowe, pianki, pierniczki, piernik, pisanki, placki,
polewy cukiernicze, polewy do lodów, polewy piankowe,
pralinki, precelki, preparaty aromatyczne do ciast, preparaty do produkcji słodyczy, preparaty do sporządzania tortów, preparaty z kakao, ptysie, puddingi w proszku, rogaliki,
sernik, słód do celów spożywczych, słodkie bułki, słodkie
dekoracje do ciast, słodkie bułeczki, słodycze lodowe, słodycze piankowe, spody do tarty, substytuty lodów, syrop
smakowy, szarlotka, tarty, tarty z jabłkami, tarty z melasą,
tosty francuskie, trufle czekoladowe, wafelki, wanilia, wiedeńskie wypieki, wata cukrowa, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze mrożone.
(210) 492943
(220) 2018 11 22
(731) BOGUCKI MARCIN, Wrocław
(540)

492942
(220) 2018 11 22
MĘŻYŃSKA MARTA NOCNE PIECZENIE PRACOWNIA
TORTÓW I MUFFIN ARTYSTYCZNYCH, Białystok
(540) Nocne Pieczenie Marty M
(210)
(731)

(531) 01.17.11, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie przedsiębiorstwem, administrowanie przedsiębiorstwem, czynności biurowe.
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492944
(220) 2018 11 22
MĘŻYŃSKA MARTA NOCNE PIECZENIE PRACOWNIA
TORTÓW I MUFFIN ARTYSTYCZNYCH, Białystok
(540) SŁODKI MUFFIN

(210)
(731)

(531) 15.03.09, 27.05.01
(510), (511) 30 angielskie muffiny, aromaty do ciast, artykuły spożywcze ze zbóż, babeczki, baklava, bajgle, batoniki, batoniki cukiernicze, batony czekoladowe, batony zbożowe i energetyczne, biszkopty, bezy, brioszki, brownie, bułeczki słodkie, bułki, cappuccino, chałwa,
chleb, ciasta, ciasta czekoladowe, ciasta gotowe do pieczenia, ciasta
mrożone, ciasta z kremem, ciasteczka, ciasto biszkoptowe, ciasto
do pieczenia ciastek, ciasto filo, ciasto francuskie, ciasto kruche, ciasto
na bazie jaj, ciasto na biszkopty, ciasto na bazie jaj, ciasto na słodkie
wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier biały, cukierki, cukierki bez
cukru, czekolada, czekolada mleczna, czekolada bezmleczna, czekolada na polewy lub posypki, czekoladki, czekoladowe fondue, czekoladowe ozdoby do ciast, desery czekoladowe, desery lodowe, ekierki,
enzymy do ciast, espresso, glukoza do celów kulinarnych, gofry, gotowane wyroby cukiernicze, gotowe mieszanki do pieczenia, herbatniki, herbatniki z polewą lukrową, jabłka w cieście, jabłka w słodkiej polewie, jadalne wafle, kakao, kakao w proszku, karmel, karmelki twarde
lukrowane, kawałki ciast, krakersy, kremy czekoladowe, kremy czekoladowe do smarowania, krówki czekoladowe, kruche ciasto, lizaki, lizaki mrożone, lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, lody spożywcze, lody włoskie, lukier, lukier do ciast, lukry, magdalenki, mąka,
mąka do pieczenia, makaroniki (ciastka), miękkie bułeczki, mieszanki
mąki, miód, mrożone ciasto na ciastka, mrożone kremy budyniowe,
mrożone ciasto na brownie, mrożone płaty ciasta, mrożone wyroby
piekarnicze, musy, musy czekoladowe, musy deserowe, nadzienia
na bazie czekolady, napoje czekoladowe, napoleonki, nieupieczone
ciasto bez nadzienia, nugat, owoce pod kruszonką, owsianka, pączki,
papier jadalny, pasty czekoladowe, pianki, pierniczki, piernik, pisanki,
placki, polewy cukiernicze, polewy do lodów, polewy piankowe, pralinki, precelki, preparaty aromatyczne do ciast, preparaty do produkcji
słodyczy, preparaty do sporządzania tortów, preparaty z kakao, ptysie, puddingi w proszku, rogaliki, sernik, słód do celów spożywczych,
słodkie bułki, słodkie dekoracje do ciast, słodkie bułeczki, słodycze
lodowe, słodycze piankowe, spody do tarty, substytuty lodów, syrop
smakowy, szarlotka, tarty, tarty z jabłkami, tarty z melasą, tosty francuskie, trufle czekoladowe, wafelki, wanilia, wiedeńskie wypieki, wata
cukrowa, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze mrożone.
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(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 wyroby alkoholowe.
(210) 492951
(220) 2018 11 22
(731) NOWOCIEL JAROSŁAW, Grzegorzewice
(540) BYCZA

(531) 03.04.04, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 wyroby alkoholowe.
(210) 492952
(220) 2018 11 22
(731) NOWOCIEL JAROSŁAW, Grzegorzewice
(540) ZAGŁOBA

(531) 09.07.05, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 wyroby alkoholowe.
(210) 492982
(220) 2018 11 22
(731) MAŁEK MAGDALENA, Bielsko-Biała
(540) applebag.eu

(210) 492948
(220) 2018 11 22
(731) NOWOCIEL JAROSŁAW, Grzegorzewice
(540) TRIUMF

(531)

05.03.13, 05.07.13, 05.07.23, 25.07.03, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.01
(510), (511) 18 sznurkowe siatki na zakupy, torby, torby uniwersalne, torby na zakupy, torby na ramię, tekstylne torby
na zakupy, torby ze sznurka na zakupy, torby na zakupy
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wielokrotnego użytku, torebki damskie, torebki męskie,
torebki na ramię, torebki do ręki, torebki do przewieszania przez ramię, uchwyty do noszenia toreb z zakupami,
25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca,
odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież wierzchnia dla kobiet i mężczyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt i chłopców, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa, odzież
wieczorowa, odzież treningowa, odzież do spania, sukienki,
suknie, t-shirty, koszulki, bluzki, spódnice, koszule, spodnie,
bielizna damska, męska i dziecięca, 35 sprzedaż odzieży, odzieży damskiej, odzieży męskiej, odzieży dziecięcej,
odzieży dziewczęcej, swetrów, topów, odzieży wierzchniej
dla kobiet i mężczyzn, odzieży wierzchniej dla dziewcząt
i chłopców, odzieży wierzchniej dla dzieci, odzieży sportowej, odzieży wieczorowej, odzieży treningowej, odzieży
do spania, sukienek, sukni, t-shirtów, koszulek, bluzek, spódnic, koszul, spodni, bielizny, sznurkowych siatek na zakupy,
toreb. toreb uniwersalnych, toreb na zakupy, toreb na ramię,
tekstylnych toreb na zakupy, toreb ze sznurka na zakupy,
toreb na zakupy wielokrotnego użytku, torebek damskich,
torebek męskich, torebek na ramię. torebek do ręki, torebek
do przewieszania przez ramię, uchwytów do noszenia toreb z zakupami.
492984
(220) 2018 11 22
MINT SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) EASY LEASY
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 marketing internetowy, organizowanie aukcji internetowych, pośrednictwo w kontraktach na kupno
i sprzedaż produktów, pośrednictwo w zakresie transakcji
handlowych i umów handlowych, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, wynajem maszyn biurowych, rozpowszechnianie reklam poprzez
Internet, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu,
usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, usługi w zakresie informacji
handlowych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach
internetowych, usługi handlowe online, w ramach których
sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, 36 pośrednictwo
w ubezpieczeniach samochodowych, pośrednictwo w usługach finansowych, pośrednictwo w zakresie zakupu na raty,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, udostępnianie informacji
finansowych za pośrednictwem strony internetowej, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej lub Internetu, usługi finansowe świadczone
za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, usługi informacyjne dotyczące finansów, świadczone on-line
z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi finansowe
świadczone przez telefon i za pośrednictw em globalnej sieci komputerowej lub Internetu, leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finansowanie leasingu samochodów, leasing finansowy (zakup ratalny), pożyczki na zakup
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leasingowy, świadczenie finansowych usług leasingowych,
finansowanie zakupów leasingowych samochodów, finansowanie zakupów na raty [leasing], finansowanie zakupów
w formie leasingu, udostępnianie funduszy na sprzedaż ratalną i leasing, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi
leasingowe, usługi w zakresie finansowania zakupów na raty
(leasing), 37 pośrednictwo w zakresie wymiany szyb w pojazdach, pośrednictwo w zakresie wymiany szyb przednich
w pojazdach, wynajem minikoparek, wynajem koparek, wynajem betoniarek, wynajem spychaczy, wynajem buldożerów, wynajem dźwigów, wynajem żurawi, wynajem narzędzi
budowlanych, wynajem desek rusztowaniowych, wynajem
urządzeń hydraulicznych, wynajem rynien zsypowych, wynajem sprzętu podnośnikowego, wynajem kompresorów
powietrza, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem maszyn budowlanych, wynajem ciężkiego sprzętu, wynajem
sprzętu do czyszczenia, wynajem pomp do odwadniania,
wynajem platform i rusztowań, wynajem urządzeń do czyszczenia, wynajem napowietrznych platform roboczych,
39 wynajem motocykli, wynajem przyczep, wynajem przyczep do przewozu samochodów, wynajem samochodów,
wynajem pojazdów użytkowych, kontraktowy wynajem
pojazdów, wynajem pojazdów silnikowych, wynajem pojazdów pasażerskich, wynajem pojazdów transportowych, wynajem samochodów elektrycznych, wynajem samochodów
ciężarowych, wynajem samochodów na wodór, wynajem
pojazdów z kierowcą, wypożyczanie i wynajem pojazdów,
wynajem ciężarówek i przyczep, wynajem pojazdów transportowych na umowę, usługi agencji rezerwującej wynajem
samochodów, wynajem traktorów, wynajem łodzi, wynajem
statków, wynajem autokarów, wynajem przyczep, wynajem
kontenerów, wynajem pojazdów użytkowych, wynajem samochodów ciężarowych, wynajem statków powietrznych,
wynajem wózków widłowych, wynajem segmentów magazynowych, wynajem automatycznych systemów parkingowych, wypożyczanie i wynajem samolotów, wynajem
pojazdów z kierowcą, wynajem ciężarówek i przyczep, wynajem silnikowych pojazdów lądowych, wynajem skuterów
do transportu, wynajem budynków przenośnych, 43 wynajem budynków przenośnych.
(210) 492985
(220) 2018 11 22
(731) SAWKA BARTŁOMIEJ MIJUBA SUSHI, Częstochowa
(540) MIJUBA SUSHI BAR

(531) 11.01.06, 26.04.02, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 30 sushi, 43 usługi restauracji sprzedających
sushi.
492986
(220) 2018 11 22
MINT SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) EASY LEASY

(210)
(731)
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(531) 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 35 marketing internetowy, organizowanie aukcji internetowych, pośrednictwo w kontraktach na kupno
i sprzedaż produktów, pośrednictwo w zakresie transakcji
handlowych i umów handlowych, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, wynajem maszyn biurowych, rozpowszechnianie reklam poprzez
Internet, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu,
usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, usługi w zakresie informacji
handlowych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach
internetowych, usługi handlowe online, w ramach których
sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, 36 pośrednictwo
w ubezpieczeniach samochodowych, pośrednictwo w usługach finansowych, pośrednictwo w zakresie zakupu na raty,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, udostępnianie informacji
finansowych za pośrednictwem strony internetowej, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej lub Internetu, usługi finansowe świadczone
za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, usługi informacyjne dotyczące finansów, świadczone on-line
z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi finansowe
świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej lub Internetu, leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finansowanie leasingu samochodów, leasing finansowy (zakup ratalny), pożyczki na zakup
leasingowy, świadczenie finansowych usług leasingowych,
finansowanie zakupów leasingowych samochodów, finansowanie zakupów na raty [leasing], finansowanie zakupów
w formie leasingu, udostępnianie funduszy na sprzedaż ratalną i leasing, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi
leasingowe, usługi w zakresie finansowania zakupów na raty
(leasing), 37 pośrednictwo w zakresie wymiany szyb w pojazdach, pośrednictwo w zakresie wymiany szyb przednich
w pojazdach, wynajem minikoparek, wynajem koparek, wynajem betoniarek, wynajem spychaczy, wynajem buldożerów, wynajem dźwigów, wynajem żurawi, wynajem narzędzi
budowlanych, wynajem desek rusztowaniowych, wynajem
urządzeń hydraulicznych, wynajem rynien zsypowych, wynajem sprzętu podnośnikowego, wynajem kompresorów
powietrza, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem ma-
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szyn budowlanych, wynajem ciężkiego sprzętu, wynajem
sprzętu do czyszczenia, wynajem pomp do odwadniania,
wynajem platform i rusztowań, wynajem urządzeń do czyszczenia, wynajem napowietrznych platform roboczych,
39 wynajem motocykli, wynajem przyczep, wynajem przyczep do przewozu samochodów, wynajem samochodów,
wynajem pojazdów użytkowych, kontraktowy wynajem
pojazdów, wynajem pojazdów silnikowych, wynajem pojazdów pasażerskich, wynajem pojazdów transportowych, wynajem samochodów elektrycznych, wynajem samochodów
ciężarowych, wynajem samochodów na wodór, wynajem
pojazdów z kierowcą, wypożyczanie i wynajem pojazdów,
wynajem ciężarówek i przyczep, wynajem pojazdów transportowych na umowę, usługi agencji rezerwującej wynajem
samochodów, wynajem traktorów, wynajem łodzi, wynajem
statków, wynajem autokarów, wynajem przyczep, wynajem
kontenerów, wynajem pojazdów użytkowych, wynajem samochodów ciężarowych, wynajem statków powietrznych,
wynajem wózków widłowych, wynajem segmentów magazynowych, wynajem automatycznych systemów parkingowych, wypożyczanie i wynajem samolotów, wynajem
pojazdów z kierowcą, wynajem ciężarówek i przyczep, wynajem silnikowych pojazdów lądowych, wynajem skuterów
do transportu, wynajem budynków przenośnych, 43 wynajem budynków przenośnych.
(210) 492987
(220) 2018 11 22
(731) KOWALEWSKI PAWEŁ, Łomianki
(540) Think.King ThinkKing
(510), (511) 41 szkolenia.
(210) 492989
(220) 2018 11 22
(731) KOBYLARZ KATARZYNA CRAZY POCKET, Kraków
(540) crazy POCKET

(531) 26.11.02, 26.11.06, 26.11.07, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 25 odzież.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

491546, 492535, 492609

3

490433, 490999, 491233, 491273, 491575, 491577, 491580, 491626, 491697, 491975, 491993, 492101, 492102,
492535, 492777, 492877, 492880, 492882

4

474497, 491546, 492528, 492530

5

470015, 488229, 488230, 488231, 488233, 490325, 490328, 490433, 490845, 490959, 491273, 491485, 491490,
491626, 491692, 491697, 491857, 491970, 491975, 492101, 492102, 492535, 492577, 492609, 492702, 492703,
492877

6

483533, 483568, 489658, 489664, 491428, 491546, 492624, 492850, 492854

7

484511, 490647, 491546, 492224, 492492, 492493, 492558, 492624, 492850

8

492492, 492493, 492891, 492895

9

479677, 482436, 484511, 485712, 485717, 489866, 490162, 490163, 491152, 491240, 491266, 491302, 491505,
491546, 491584, 491658, 491953, 492003, 492011, 492193, 492194, 492217, 492219, 492521, 492624, 492656,
492850, 492871

10

492187, 492612, 492923

11

482436, 483533, 483568, 488537, 489658, 489664, 490647, 491546, 492292, 492492, 492493, 492517

12

474497, 482436, 486635, 486638, 491658, 491681, 492219, 492224, 492295, 492671, 492803

14

485712, 485717

16

485712, 485717, 489866, 490333, 490447, 491037, 491152, 491240, 491505, 491883, 491953, 491975, 492253,
492255, 492627, 492870

17

491546, 491881, 491882, 491884, 492624

18

465014, 465016, 485712, 485717, 492982

19

490572, 491428, 492801, 492854

20

491546, 492492, 492493, 492612, 492850

21

491975, 492492, 492493

24

492612

25

465014, 465016, 481266, 485712, 485717, 488784, 488785, 490447, 491037, 491152, 491769, 492003, 492011,
492187, 492219, 492921, 492927, 492982, 492989

26

485712, 485717

28

485712, 485717, 491686, 492778, 492783, 492871, 492927

29

481328, 487260, 488229, 488230, 488231, 488233, 490101, 490854, 491626, 491822, 491851, 492492, 492493,
492609, 492798, 492843, 492845, 492901

30

490101, 490192, 490333, 490845, 490854, 491391, 491485, 491490, 491560, 491822, 491857, 491994, 492253,
492255, 492492, 492493, 492609, 492670, 492698, 492699, 492753, 492899, 492901, 492905, 492920, 492942,
492944, 492985

31

487260, 490854, 491692, 491726, 492066, 492698, 492757

32

485712, 485717, 488049, 489385, 490101, 490854, 491485, 491490, 491515, 491575, 491577, 491580, 491726,
492492, 492493, 492753, 492901

33

490335, 490854, 491726, 491738, 491739, 491741, 491742, 491743, 491744, 491746, 491747, 491748, 491749,
492694, 492824, 492901, 492948, 492951, 492952

34

491637
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35

465014, 465016, 479677, 481266, 481328, 482436, 484511, 489866, 490068, 490101, 490192, 490260, 490333,
491240, 491266, 491273, 491302, 491346, 491380, 491382, 491386, 491389, 491390, 491428, 491485, 491490,
491505, 491546, 491584, 491626, 491658, 491681, 491683, 491690, 491697, 491726, 491733, 491751, 491761,
491953, 491998, 492003, 492005, 492011, 492193, 492194, 492217, 492221, 492223, 492224, 492253, 492255,
492491, 492492, 492493, 492521, 492528, 492530, 492575, 492605, 492606, 492607, 492615, 492622, 492624,
492652, 492757, 492766, 492782, 492785, 492793, 492816, 492822, 492829, 492832, 492851, 492870, 492881,
492925, 492943, 492982, 492984, 492986

36

479677, 481200, 486338, 491003, 491382, 491428, 491505, 491658, 491681, 491817, 491998, 492005, 492129,
492235, 492238, 492605, 492606, 492621, 492622, 492766, 492773, 492785, 492984, 492986

37

479677, 486338, 488535, 490068, 491003, 491386, 491428, 491658, 491681, 491817, 491996, 492129, 492528,
492530, 492558, 492777, 492805, 492850, 492933, 492984, 492986

38

489866, 491240, 491266, 491302, 491584, 491658, 492575, 492793

39

490162, 490163, 491273, 491428, 491505, 491658, 491681, 491697, 491996, 492491, 492688, 492689, 492757,
492837, 492850, 492984, 492986

40

492624, 492698

41

481200, 481266, 482436, 484352, 485712, 485717, 489866, 490322, 490325, 490328, 490372, 490424, 490447,
490568, 491037, 491152, 491240, 491266, 491380, 491389, 491505, 491575, 491577, 491580, 491584, 491658,
491726, 491817, 491883, 491953, 492003, 492011, 492066, 492253, 492255, 492295, 492491, 492521, 492575,
492606, 492627, 492651, 492774, 492781, 492836, 492851, 492870, 492871, 492881, 492897, 492901, 492925,
492987

42

483533, 483568, 486338, 488535, 489658, 489664, 489866, 490068, 490162, 490163, 490325, 490328, 490568,
491266, 491273, 491428, 491505, 491584, 491658, 491697, 491996, 492129, 492606, 492628, 492629, 492793,
492850, 492933

43

481200, 490192, 491346, 491380, 491381, 491385, 491575, 491577, 491580, 491726, 492295, 492491, 492492,
492493, 492602, 492607, 492622, 492753, 492773, 492781, 492901, 492984, 492985, 492986

44

484505, 490260, 490325, 490328, 490568, 490999, 491390, 491575, 491577, 491580, 491726, 491996, 492575,
492628, 492813, 492923, 492925

45

483533, 483568, 489658, 489664, 491505, 491996, 492575, 492606

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

AA MEN CARBON CARE
AB Apartment Brokers
ADAM MICKIEWICZ
AJPA
ALEKSANDER FREDRO
ALPHACLEAR SYSTEM ANTYSMOGOWY
AMERYKANKI MAX
AMERYKANKI
Angelo
applebag.eu
ARCYCIĘCIE fryzjer & manicure
ARIA
ARTEO PASSION FOR DESIGN
Avetpharma. Naturalne wsparcie w walce
z cukrem!
AZ Mieszkanie od A do Z
B KAROLINA BISEK KANCELARIA
PRAWNO-KSIĘGOWA
B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA
B52
Bakaleo NATURALNIE I ZDROWO
BDO
Bieszczadzka Kolejka Wąskotorowa
Bike Atelier
Blend PR
Bonjour MADAME
BP BULWARY PRASKIE
BP BULWARY PRASKIE
Brain Friendly English
BROGHIES
BRZOZÓW ZDRÓJ
BT Lime ZAOPATRZENIE GASTRONOMII
ZAMOWMONINA@GMAIL.COM 2012
BYCZA
Calcium Stav Total + D3
cda Centrum Dystrybucji Automatyki
CENTER OF GRAVITY
CENTRUM FEMINA
Certyfikowany Kognitywny Coach
Mentor Superwizor Edukator Trener Tutor
Chocokiss
CITI REWARDS+
CITIDIRECT BE
CITIDIRECT EB
COFFEE ART MASTERS BARISTA BY PASSION

491993
492785
491749
492927
491739
492517
492899
492920
491490
492982
484505
492605
490572

Conflict SHOP
crazy POCKET
czysta zasadowa redoxowana mineralizowana
strukturyzowana ZdrowoPij.pl
DexaPico mama dała,
bo na kaszel szybko działa
DWOREK PARKOWY
e
EASY LEASY
EASY LEASY
Energa
Energa
enigma room
EUBELAC
eufonie
event 360
Fasadex Profile elewacyjne
fastplast
FILMOKRACJA
FINCH LOCKERBIE
FIRDS
FREDRO
G invest
GBD AROMATY
GEP general electric parts
GETHERO
Gruczniak
HALO SENIOR
HCA to czyste powietrze
HELLO ZDROWIE
HENRYK SIENKIEWICZ
HERMON
ICETECH
iSL
JULIUSZ SŁOWACKI
K KORDEGARDA
kmb kopalnia materiałów budowlanych
Kora
KORYB foodservice
KRAKOWSKI KREDENS BISTRO CAFE
Kramary KRAMARZ POLSKA
KRÓWKI ZATORSKIE
KT kompania teatralna
KUPA ŚMIECHU

492782
492989

491970
486338
492606
483533
492781
491851
492627
492491
492219
492652
490260
491998
492005
490372
491994
489385
491346
492951
492877
484511
481200
492577
492870
490192
492766
492238
492235
492253

492292
490959
491381
490322
492984
492986
486635
486638
492651
488230
490447
482436
492801
490433
492881
491003
491751
491738
491382
492609
491733
492521
492901
492217
489658
492575
491748
491761
490647
492850
491742
491037
491386
491240
487260
492602
489664
490333
491389
491686
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kwiaty NA WARSZTACIE
PRACOWNIA FLORYSTYCZNA
L’IDÉAL
LABORATOIRE L’IDÉAL PARISIEN
Lato z radiem
LATOPIC
Leader Tango Original project
by Agnieszka Maria Gasperini
LEŚNA PERŁA
LICENCJA KRAMARZ POLSKA
LIPTON BOMBAY BAZAAR
LP Luksus Piękna
PROFESJONALNY SALON URODY
LUBAR
Lubomirski FESTIVAL
M MISJA ELEKTROMOBILNOŚĆ.PL
m
Manhattan THE ENGLISH ACADEMY
marathon
Mari-Lill
MATARNIA OFFICE PARK
MATSEN
Medical Continence Centers
Melkam-Bud Firma remontowo-budowlana
MEMO
MEMY IMPREZOWA GRA KARCIANA
DLA OKROPNYCH LUDZI,
KTÓRZY WIEDZĄ JAK SIĘ DOBRZE BAWIĆ
Mewa
Mężczyzna nie wymięka
Mia Rock
MICKIEWICZ
mięciuchne
MIJUBA SUSHI BAR
MIKOŁAJ REJ
miłość jest wszystkim
MK Stara Winna Góra
mmm
MMPJ L LOGISTYKA
MMPJ T TRANSPORT
MR. PIZZER
MY POCKET
NADWARCIAŃSKIE SPECJAŁY
NAPOLLO. NA PEWNO, NA PRZYSZŁOŚĆ.
NICE BY NATURE
Nocne Pieczenie Marty M
OLE SOLE!
OrtoDent
P PARKCUBE
P PARKCUBE
PAKA ZWIERZAKA
paka zwierzaka

2

492757
491273
491697
489866
491626
491883
491385
483568
492670
490999
491428
492774
491658
492777
490424
492895
488784
492622
492612
492628
492805
492187

492778
492528
470015
492921
491747
491975
492985
491744
491584
491726
484352
492689
492688
492798
492816
490101
492129
492699
492942
490845
492813
490162
490163
492822
492829

69
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PAKA ZWIERZAKA
PAŁAC BAGATELA
PAMMedica
Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne
PASEDO Garage door components
PAUF Pocztowa Agencja Usług Finansowych
Grupa Poczty Polskiej
PEFexpert
PGK KOSZALIN
PIĘKNE ANIOŁY STOWARZYSZENIE
piffko
Piwowar
PM PETROMAN
polka by OCEANIC POLISH
NATURAL EXTRACTS
POLKA MASTALERZ 1974
polka POLISH NATURAL EXTRACTS
POL-WAR
PREMIUM ROSA HERBI baby
PRESTO
presto
ProStudio
Prowly
PRZYSTANEK KAWA
PRZYSTANEK KAWA
Przystanek mBank
ptpip PRACOWNIA TESTÓW
PSYCHOLOGICZNYCH I PEDAGOGICZNYCH
PTS RABKA
PTS RABKA
PTS
Q quadrature
Q
Q
Qui
R Regina di Acqua
R Regina di Acqua
rabbiT
RAJSKA
Ratyńscy STOMATOLOGIA
REGINA DI ACQUA
REJ
Repomper
ROCLEAN
Rose fashion wedding style
RUREX PRO
RUREX PRO
SAEYANG
SAME PEREŁKI
San SYSTEM
SB SIDORENKO BOXING
SCOUT BRIDGE

492832
491380
490568
492624
491505
491266
491996
491817
491515
492824
474497
492101
490854
492102
491769
491391
492221
492223
492851
492793
492492
492493
479677
491953
491881
491882
491884
488535
465014
465016
491390
491580
491575
492629
490335
492923
491577
491741
492558
492535
488785
492880
492882
492891
492615
492933
481266
490068
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SCOUT
SEA TOWERS
SHAkEing
SIENKIEWICZ
silny Polak
SILNY POLAK
skan car
SŁODKI MUFFIN
SŁOWACKI
Smucikoń
Sobik GWARANCJA JAKOŚCI Serek Biały
DOSKONAŁY NA GRILLA
Sobik GWARANCJA JAKOŚCI Serek Wędzony
SOFOS
soosch
SUSZKA
SWIMER
SZKOŁY SOKRATES
ŚPIEWAJMY RAZEM. ALL TOGETHER NOW
Świat Oka Centrum Okulistyczne
Świat Oka Centrum okulistyczne
TATRY APART
TeaSha
TERAPIA ŚLUZEM ŚLIMAKA
Think.King ThinkKing
TOSTA
TRIUMF
TropiDog the power of nature
in everyday feeding

492224
492773
492753
491746
491683
491690
491681
492944
491743
492836

tutti tours
U-BETER
UrinaryMet
VACO
Veernado
VERSO
VIRGINIA
Vobro Caramelli
wellme
WĘDLINY SWOJSKI STRAGAN Polski Smak
WHEEL STAND PRO
WHEELSTANDPRO
WIN BALL
WIXAPOL
WÓDKA JEDNORODNA TORUŃSKIE WÓDKI
GATUNKOWE T 1884 ZIEMNIAK ŻYTO
PSZENICA JĘCZMIEŃ
Destylaty rolnicze 5-kolumnowy aparat
rektyfikacyjny Woda głębinowa
WW
YOUNG MULTI
Young Multi
Z OKAZJI TWOICH OKIEN I DRZWI
ZAGŁOBA
ZENTASTA
ZENTORVIN
ZIARENKA SMAKU
ZIELENIEC SKI ARENA
ZUZCAR

492837
488229
491692
488537
492803
491637
491302
491560
492925
481328
492194
492193
492783
485712

492843
492845
492621
488049
491857
491546
492897
492871
490325
490328
492607
491485
491233
492987
492698
492948
492066

492694
492905
492003
492011
492854
492952
492702
492703
491822
492295
492671

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.
1244751

1248065
1359151
1373925
1399615
1437429
1437436
1437474
1437499
1437504
1437511
1437527
1437529
1437552
1437631
1437671
1437672
1437708

1437713
1437729
1437814
1437819
1437830
1437833
1437850

abm MAKINE KOMPLE BILEME TEKNOLOJISI
ZMLERI COMPLETE SOLUTIONS OF GRINDING
TECHNOLOGY (2018 11 16)
CFE: 14.07.06, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
7
PEM SH (2018 11 06)
6
RILLE (2017 04 27, 2017 04 12)
12
NutriPerfect (2018 11 16)
5
ASSC (2018 11 16)
25
STEEL & JELLY (2018 08 13)
CFE: 01.01.02, 03.07.06, 24.01.09,
25
24.17.25, 27.05.01
Flint GRENKI (2018 04 05, 2018 02 13)
CFE: 25.01.15, 26.01.05, 26.04.18, 27.05.09
30
PHYTO ARGENT (2018 09 03, 2018 03 05) 3
(2018 05 16, 2017 11 22)
CFE: 25.07.01, 26.13.25
25,
TESS (2018 10 01)
CFE: 27.05.02
30
APPIA (2018 08 28,
20, 35, 37, 42
2018 04 27)
LAST DAY ON EARTH
9, 16, 41, 42
(2018 05 15, 2017 11 16)
DESRUES (2018 10 18)
14, 26
(2018 10 31)
CFE: 28.03.00
40
RESIDEO (2018 07 25,
9, 11, 38, 42, 44
2018 02 27)
(2018 09 07)
CFE: 28.03.00
30
Sennics (2018 06 27)
1
KIDWAY SELECTION D EXPERTS (2018 05 24,
2018 01 16)
CFE: 24.17.01, 26.01.01,
14, 16, 28
27.05.01, 29.01.15
Let’s BBQ (2018 03 09, 2017 09 12)
CFE: 11.01.04, 27.05.09
4, 6, 8, 11, 16, 21, 25,
29, 30, 31
PASSIFOLIA (2018 10 18, 2018 05 31)
21
(2018 09 07)
CFE: 01.05.08, 03.07.01
19
SEMIR (2018 09 04)
18, 24, 25
OBDSTAR (2018 09 07)
CFE: 24.15.07, 27.05.01
9
QST STEEP (2018 10 08, 2018 04 13)
25, 28
(2018 09 04)
CFE: 28.03.00
37

1437853
1437878
1437889
1437910
1437930
1437945
1437951
1437955
1437958
1437959
1437972
1437976
1437982
1437996
1438001
1438006
1438008
1438009
1438049
1438084
1438110
1438119

LIVROCIA (2018 09 04)
CFE: 24.17.25, 27.05.10, 28.03.00
25
(2018 09 04)
CFE: 26.01.02, 28.03.00
12
ZHONGLUXINGANG (2018 09 07)
CFE: 28.03.00
35
DONGKANG (2018 09 07)
CFE: 01.05.08, 03.07.01
19
(2018 09 07)
CFE: 28.03.00
39
GOCCIDA (2018 09 04)
CFE: 26.13.25, 28.03.00
7
LIU YAN BREW (2018 09 07)
CFE: 02.03.01, 26.01.03, 28.03.00
30, 33
FRISCH MLLER (2018 09 28)
CFE: 27.05.01, 28.05.00
30
(2018 09 04)
CFE: 28.03.00
42
MODERN (2018 09 04)
CFE: 27.05.01
34
DHF TECH (2018 09 04)
CFE: 27.05.01
17
(2018 09 28)
CFE: 28.05.00
32, 33
(2018 09 04)
CFE: 28.03.00
42
DONGKANG (2018 09 07)
CFE: 28.03.00
40
(2018 09 04)
CFE: 28.03.00
35
HAIKERUILIN (2018 10 31)
CFE: 28.03.00
4
(2018 10 31)
CFE: 28.03.00
4
(2018 10 31)
CFE: 28.03.00
1
ACT FOR FOOD (2018 09 07, 2018 09 06)
CFE: 26.01.05, 27.05.09
35
BALLANTINE’S PASSION
33
(2018 11 09, 2018 07 19)
SENATOR INTERNATIONAL (2018 09 06)
CFE: 24.15.02, 27.05.11
35, 36, 39
Utair (2018 07 13)
CFE: 27.05.01, 29.01.04
9, 12, 16, 25, 35, 36,
39

72
1438141
1438192
1438202
1438208
1438216
1438239
1438240

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
U (2018 07 12)
CFE: 26.04.05, 27.05.17,
9, 12, 16, 25,
29.01.12
35, 36, 39
PANDA (2018 09 07)
CFE: 27.05.01
13
MOTORHELL (2018 10 19,
12, 25, 35, 37,
41
2018 04 20)
YOUseries (2018 09 15, 2018 07 31)
7, 8
COMPAG Ein Unternehmen der brantnerGruppe (2018 01 08, 2017 12 07)
CFE: 24.15.07, 27.05.10, 29.01.12
37, 39, 40
JARDIN CAF CLAIR
30
(2018 10 16)
(2018 09 13)
CFE: 02.09.14, 26.01.03, 26.11.12
41

1438278
1438301
1438304
1438320
1438339
1438367
1438398
1438440
1438444

Nr ZT52/2018

SARINA (2018 09 28)
29
(2018 09 07)
CFE: 03.02.13
24
altapharma (2018 07 17, 2018 01 19)
CFE: 04.02.01, 05.03.13, 26.01.03,
3, 5, 10,
27.05.01
11, 35
Z ZURICH (2018 08 14, 2018 02 16)
CFE: 26.01.03, 27.05.01
42
THRILL (2018 10 31, 2018 10 31)
10
Fe moi fondre (2018 04 09)
3
FILTERISM (2018 10 16, 2018 08 30)
11
LIQUID RETINA (2018 10 17, 2018 04 17)
9
Timmy Spirit (2018 09 07)
CFE: 27.05.02
18, 25

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

2

1

1437672,

1438009

3

1437474,

1438304,

1438367

4

1437713,

1438006,

1438008

5

1373925,

1438304

6

1248065,

1437713

7

1244751,

1437945,

8

1437713,

1438208

9

1437527,

1437631,

10

1438304,

1438339

11

1437631,

12

1359151,

1438208
1437830,

1438119,

1437713,

1438304,

1438398

1437878,

1438119,

1438141,

1438202

1437713,

1438119,

1438141

1437499,
1438202,

1437713,
1438444

1437819,

1437833,

1437853,

1437713,

1437951,

1437955,

1438239

1438049,

1438110,

1438119,

1438141,

13

1438192

14

1437529,

1437708

16

1437527,

1437708,

17

1437972

18

1437819,

1438444
1437910

19

1437814,

20

1437511

21

1437713,

1437729

24

1437819,

1438301

25

1399615,
1438119,

1437429,
1438141,

26

1437529

28

1437708,

1437833

29

1437713,

1438278
1437504,

1437671,

1437976,

1438084

30

1437436,

31

1437713

32

1437976

33

1437951,

34

1437959

35

1437511,
1438202,

1437889,
1438304

1438001,

36

1438110,

1438119,

1438141

37

1437511,

1437850,

1438202,

1438216

38

1437631
1438141,

39

1437930,

1438110,

1438119,

40

1437552,

1437996,

1438216

1438141,

1438216

1438440

74

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr ZT52/2018

2

1

41

1437527,

1438202,

1438240

42

1437511,

1437527,

1437631,

44

1437631

1437958,

1437982,

1438320

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.
485518
488176
488177
490273
488570

SFERA JOVEN, S.A.
2018 09 25
18, 25
ViaSat, Inc.
2018 11 13
9, 35, 38, 42
ViaSat, Inc.
2018 11 13
9, 35, 38, 42
WOJCIESKA DOROTA PROQUALITER
2018 11 27
43
GLINKA DAGMARA
2018 12 02
41

488079
488078
488279
488270
488242

MAKŁOWICZ ROBERT
2018 12 03
MAKŁOWICZ ROBERT
2018 12 03
VALAGRO S.P.A.
2018 12 10
Apple Inc.
2018 12 07
Jaguar Land Rover Limited
2018 12 10

30, 43
30, 43
1
9, 37, 38
9

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526a ustawy – Prawo własności przemysłowej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
1420001

Aiwa Co. Ltd
2018 12 10

9, 11
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