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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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Nr ZT03

OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W URZĘDZIE PATENTOWYM
ZNAKACH TOWAROWYCH

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

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 470379
(220) 2004 05 01
(310) 397 40 311.9
(320) 1997 08 22
(330) DE
(731) X-Technology Swiss GmbH, Wollerau, CH
(540) X-Socks
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, w szczególności odzież sportowa i pończochy.
(210) 471398
(220) 2004 05 01
(731) IPSEN PHARMA GmbH, Ettlingen, DE
(540) BUSCOPAN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, weterynaryjne
i higieniczne.
(210) 477341
(220) 2017 10 05
(731) HELIO SPÓŁKA AKCYJNA, Zaborów
(540) najpierw masa, później... ciacho
(510), (511) 30 masy do ciast.
477808
(220) 2017 10 17
STOWARZYSZENIE POLSKA WÓDKA - POLISH VODKA
ASSOCIATION, Warszawa
(540) PŁYWAM BEZ PROMILI
(510), (511) 16 materiały promocyjne drukowane, 32 woda,
soki, napoje bezalkoholowe, 35 organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, usługi reklamowe i marketingowe, dystrybucja materiałów promocyjnych, opracowywanie kampanii promocyjnych, usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu
i promocji, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych,
usługi promocyjne i reklamowe mające na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie bezpiecznego
i zdrowego stylu życia, badania i analizy rynkowe, przetwarzanie, gromadzenie, utrzymywanie i aktualizacja danych
w komputerowych bazach danych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, zbieranie danych statystycznych, 41 usługi edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa
i zdrowego stylu życia, organizowanie społecznych imprez
sportowych i kulturalnych, organizowanie gier i konkursów
o charakterze edukacyjnym, organizacja i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, publikacje
promocyjne on-line, publikowanie materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych.
(210)
(731)

(210) 483357
(220) 2018 03 11
(731) ZAMORSKI RAFAŁ, Tarnów
(540) Rentifer
(510), (511) 35 zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.

486101
(220) 2018 05 19
PMT TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) Masmer

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 01.15.15, 29.01.12
(510), (511) 29 tłuszcze jadalne, oleje i tłuszcze, tłuszcze
do gotowania, oleje i tłuszcze jadalne, masło, masło klarowane, masło mieszane, masło z ziołami, oleje jadalne,
margaryna, miksy tłuszczowe, nabiał i substytuty nabiału,
mleko, mleko skondensowane, mleko odtłuszczone, mleko
o różnych smakach, napoje sporządzone z mleka, napoje
na bazie mleka, napoje przyrządzone z mleka lub zawierające mleko, mleko w proszku, jogurty, jogurty smakowe,
jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, przekąski ziemniaczane, przekąski z owoców, kandyzowane przekąski owocowe,
przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie ziemniaków,
ser twarogowy, ser miękki, biały ser, ser cheddar, ser mieszany, przetworzony ser, ser pleśniowy, ser owczy, sery topione, sery dojrzewające, substytuty serów, paluszki serowe,
dipy serowe, ser typu twarogowego, ser z przyprawami, ser
z ziołami, ser o niskiej zawartości tłuszczu, enzymy mlekowe
do celów spożywczych, napoje mleczne, napoje z jogurtu,
napoje z produktów mlecznych, napoje na bazie jogurtu,
mrożone owoce, pasty spożywcze wytworzone z mięsa, galaretki mięsne, buliony mięsne, konserwy mięsne, warzywa
konserwowane, warzywa gotowane, warzywa suszone, warzywa marynowane, warzywa przetworzone, warzywa preparowane, warzywa mrożone, mieszanki warzywne, przeciery warzywne, sałatki warzywne, pasztet warzywny, galaretki,
dżemy, pasty owocowe i warzywne, owoce przetworzone,
30 przyprawy spożywcze, kasze spożywcze, lody spożywcze, makarony mączne spożywcze, ciastka owsiane spożywcze, artykuły spożywcze ze zbóż, lody spożywcze i lód,
przetwory spożywcze na bazie ziaren, wyciskane produkty
spożywcze z pszenicy, batony spożywcze na bazie zbóż,
produkty spożywcze z owsa, gotowe produkty spożywcze
w postaci sosów, produkty spożywcze na bazie owsa, lód,
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, zagęszczacze
warzywne, pasty warzywne [sosy], przyprawy do makaronu na bazie warzyw, wyroby piekarnicze, mrożone wyroby
piekarnicze, piekarnicze wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze zawierające owoce, wyroby piekarnicze z warzywami
i rybami, wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, wyroby cukiernicze z mąki, chrupiące pieczywo, chleb,
chleb bezdrożdżowy, chleb żytni, nadziewany chleb, chleb
razowy, chleb chrupki, chleb bezglutenowy, chleb z przyprawami, chleb i bułki, tosty z chleba, mieszanki do chleba,
przekąski sezamowe, przekąski z kukurydzy, przekąski wykonane z ryżu, przekąski na bazie ryżu, przekąski z produktów
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zbożowych, przekąski na bazie zbóż, przekąski wytwarzane z muesli, przekąski na bazie tortilli, przekąski z pieczywa
chrupkiego, przekąski słone na bazie mąki, przekąski wykonane z mąki zbożowej, przekąski wykonane z mąki sojowej,
przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych,
przekąski składające się głównie z chleba, przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski składające się
głównie ze zboża, przekąski składające się głównie z ryżu,
przekąski składające się głównie z makaronu, przekąski zbożowe o smaku sera, gotowe przekąski na bazie zbóż, sos
serowy, chrupki serowe [przekąski], krakersy o smaku sera,
sosy, mięsne sosy, sosy pomidorowe, sosy zagęszczone, sosy
owocowe, sosy pikantne, słone sosy, sosy sałatkowe, gotowe
sosy, sosy w proszku, sosy do makaronów, sosy do ryżu, sosy
do gotowania, sosy do pizzy, sosy w puszkach, słodkie sosy
do deserów na bazie mleka i żółtek (custard), sosy do sałatek
do celów spożywczych, sosy do mięsa z grilla, sosy na bazie pomidorów, sosy do sałatek, sosy sałatkowe [dressingi],
makarony, makaron gryczany, makaron spożywczy, suszony
makaron, makaron pełnoziarnisty, makarony mączne spożywcze, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, gotowe
potrawy na bazie makaronu, makarony w postaci płatów, gotowe dania z makaronu, ryż, ryż pełnoziarnisty, ryż prażony,
mieszanki ryżu, krakersy ryżowe, chipsy ryżowe, chrupki ryżowe, kasze, kasza gryczana, kasze spożywcze, kasza manna,
batony zbożowe, chrupki zbożowe, płatki zbożowe, preparaty zbożowe, zbożowe artykuły śniadaniowe, ciasta, ciastka,
ciasteczka, kruche ciasto, mieszanki ciasta, ciasto francuskie,
ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, ciasto na pizzę, aromaty
do ciast, enzymy do ciast, desery mrożone, ciasta mrożone,
wyroby cukiernicze mrożone, mrożone produkty z ciasta
nadziewane warzywami, mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem, przyprawy do żywności, preparaty węglowodanowe do żywności, zagęszczacze naturalne do gotowania
żywności, środki zagęszczające do gotowania żywności.
486166
(220) 2018 05 22
TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Moje Vegas
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, gry telebingo, gier na automatach,
loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych,
organizowanie i prowadzenie gier hazardowych w systemie
on-line w sieci informatycznej, prowadzenie salonów gier
na automatach, organizowanie i prowadzenie gier na automatach w sieci Internet, usługi w zakresie sportu i rekreacji,
organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie wyścigów konnych, obsługa urządzeń sportowych,
nauka jazdy konnej, organizowanie imprez piknikowo - festynowych (wystawy, jarmarki, konkursy), imprezy dla dzieci,
jazda konna, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych programów, rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń
do gier losowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub
edukacji rozrywka (widowiska), organizacja i prowadzenie
koncertów, organizowanie konkursów, pokazy praktycznego
kształcenia, nauczanie, organizowanie obozów sportowych,
organizowanie wydarzeń z dziedziny kultury lub edukacji,
organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie
sportu i kultury, publikowanie, edycja i dystrybucja książek,
wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków i elektronicznych
mediów, obsługa publikacji elektronicznych on-line, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, publikacja książek
elektronicznych i czasopism on-line. usługi publikacji elek-
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tronicznej, publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu
z usługami świadczonymi on-line.
486399
(220) 2018 05 26
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W ŁOWICZU, Łowicz
(540) Księżak SER TYPU SZWAJCARSKIEGO
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 29 wyroby z mleka: sery, sery twarde, sery
dojrzewające.
487915
(220) 2018 07 06
SAD SANDOMIERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrce Panieńskie
(540) jabCo2 musujące Jabłko Arbuz

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 19.07.25, 05.07.13, 05.07.22
(510), (511) 29 owoce konserwowane, 31 owoce świeże,
32 owoce (soki-).
(210) 490351
(220) 2018 09 09
(731) MATUSZEWSKI ROBERT ENERGOMAT, Cupel
(540) OZONFIX

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 5 preparat zawierający ozonidy oligomeryczne
(polinadtlenki kwasów tłuszczowych), posiadający właściwości silnie utleniające do celów medycznych.
490437
(220) 2018 09 12
WILKOWSKA-WOLICKA AGNIESZKA AWW DESIGN,
Suchy Las
(540) Mooia

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 27.05.04
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria damska, męska i dziecięca, biżuteria osobista, w tym amulety
(biżuteria), biżuteria w postaci koralików, bransoletki z metali
szlachetnych, bransoletki z kamieni naturalnych, bransoletki z kamieni półszlachetnych, bransoletki z pierścionkiem,
broszki ozdobne, kamienie jubilerskie, kamienie półszlachetne, kolczyki, kolie, łańcuszki, medaliony (biżuteria), naszyjniki, obrączki, pierścionki, spinki do mankietów, wisiorki,
zawieszki (biżuteria), zegary, zegarki, 18 etui na klucze, etui
na karty kredytowe, kosmetyczki, organizery podróżne, parasole, parasolki, plecaki, portfele, portmonetki, torby, torebki,
walizki, 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy ze skóry i imitacji skóry, akcesoria i dodatki do odzieży, apaszki, bandany
na szyję, bielizna osobista, chustki, kołnierze, nakrycia głowy, paski, rękawiczki, rajstopy, skarpety, szale, szaliki, wyroby
pończosznicze.
490517
(220) 2018 09 13
EKOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) EM EMTRACK

(210)
(731)

16.01.06, 07.15.05, 21.01.15, 26.07.25, 27.05.01, 27.05.17,
29.01.15
(510), (511) 9 programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], 35 zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, optymalizacja stron
internetowych, komputerowe zarządzanie plikami, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych
baz danych, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, oprogramowanie
jako usługa, projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, hosting stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, dostarczanie informacji o technologii
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony
internetowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii
informacyjnej, konwersja danych i programów komputerowych [inna niż konwersja fizyczna], konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, odzyskiwanie danych
komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych,
tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, wynajem sprzętu do przetwarzania danych.
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490683
(220) 2018 09 18
FRANCZEWSKA KRUPA ADRIANNA, KRUPA MARIUSZ
FRANCZEWSKA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA CYWILNA,
Lublin
(540) F FRANCZEWSKA NIERUCHOMOŚCI
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 27.05.21, 26.04.02, 26.04.09, 26.11.05, 26.11.08,
26.11.13
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu
budynków, agencje lub pośrednictwo w dzierżawie lub wynajmie gruntu, usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie
wynajmu gruntów.
490706
(220) 2018 09 18
BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Paproć
(540) POLAND VODKA PURE POLISH PREMIUM QUALITY

(210)
(731)

(531)

(531) 24.05.07, 03.07.01, 24.01.09, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 wódka,która spełnia wymogi określone
w specyfikacji technicznej oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego Polska wódka/Polish/vodka.
490795
(220) 2018 09 21
BRELECTON SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Brelecton Systems
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, pomiarowe,
kontrolne (inspekcyjne), produkcja urządzeń laboratoryjnych
do wytwarzania oraz obróbki warstw organicznych i nieorganicznych, produkcja urządzeń do wytwarzania materiałów organicznych i nieorganicznych, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa
analiza i usługi badawcze.
(210)
(731)

490800
(220) 2018 09 21
BRELECTON SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) BRELECTON

(210)
(731)

(531)

29.01.06, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.01.03,
26.01.19, 26.07.25
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, pomiarowe,
kontrolne (inspekcyjne), produkcja urządzeń laboratoryjnych
do wytwarzania oraz obróbki warstw organicznych i nie-
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organicznych, produkcja urządzeń do wytwarzania materiałów organicznych i nieorganicznych, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa
analiza i usługi badawcze.
(210) 490802
(220) 2018 09 21
(731) WALMARK a.s., Třinec, CZ
(540) MARSJANKI PROimun
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, witaminy, preparaty zawierające minerały i pierwiastki śladowe, preparaty
higieniczne do celów medycznych, odżywcze suplementy
diety do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, środki odkażające, lecznicze środki do czyszczenia
zębów i syropy, herbata ziołowa i ekstrakty do celów leczniczych, lecznicze dodatki do żywności, preparaty odżywcze lub dietetyczne do celów leczniczych do użycia jako
codzienne suplementy diety w postaci artykułów spożywczych w proszku lub oddzielnych mieszanek, zawierających
w szczególności mleko w proszku lub białko zwierzęce lub
białko roślinne, także z witaminami lub minerałami lub pierwiastkami śladowymi lub dodatkiem cukru, preparaty białkowe lub żywność do celów leczniczych, produkty wzbogacone w witaminy i minerały w postaci koncentratów do użytku
medycznego jako suplementy diety, suplementy diety.
490864
(220) 2018 09 24
ZAJĄC RYSZARD INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA, Gdańsk
(540) ART VEIN RYSZARD ZAJĄC

(210)
(731)

7

490865
(220) 2018 09 24
ZAJĄC RYSZARD INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA, Gdańsk
(540) BaBiana KOSMETOLOGIA. MEDYCYNA ESTETYCZNA.
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 29.01.13, 05.03.13
(510), (511) 35 reklama, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek reklamowych, druków, prospektów i broszur,
usługi marketingowe, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 41 szkolenia, nauczanie
i usługi edukacyjne w zakresie medycyny, usług kosmetycznych, kosmetologii, stomatologii, chirurgii, chirurgii naczyniowej, fizjoterapii, fizykoterapii, onkologii, trychologii, dietetyki,
masażu, opieki pielęgniarskiej, opieki i pomocy medycznej
oraz zdrowotnej, organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, publikowanie
książek oraz tekstów, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy
szkoleniowe związane z medycyną, 44 usługi medyczne,
badania medyczne, chirurgia, chirurgia plastyczna, chirurgia
naczyniowa, usługi kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi
dentystyczne i stomatologiczne, fizjoterapia i fizykoterapia,
szpitale, kliniki, usługi poradnictwa medycznego, gabinety
oraz przychodnie medyczne, salony piękności, masaże, medyczna opieka pielęgniarska, opieki medyczna i zdrowotna,
pomoc medyczna, medycyna estetyczna, usługi trychologii,
usługi medyczne w dziedzinie onkologii, usługi z zakresu
dietetyki, porady w zakresie dietetyki, żywienia i zdrowia,
usługi dietetyków.
490866
(220) 2018 09 24
SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) symezet
(510), (511) 5 leki i preparaty farmaceutyczne, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, preparaty witaminowe, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety,
dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, preparaty odżywcze i witaminowe do celów
medycznych i leczniczych, probiotyki, prebiotyki, napoje
do celów leczniczych, zioła lecznicze, preparaty wspomagające leczenie, podnoszące odporność organizmu, wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy,
środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały
opatrunkowe.
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12,
26.11.03, 26.11.05, 26.11.13
(510), (511) 35 reklama, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek reklamowych, druków, prospektów i broszur,
usługi marketingowe, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 41 szkolenia, nauczanie
i usługi edukacyjne w zakresie medycyny, usług kosmetycznych, kosmetologii, stomatologii, chirurgii, chirurgii naczyniowej, fizjoterapii, fizykoterapii, onkologii, trychologii, dietetyki,
masażu, opieki pielęgniarskiej, opieki i pomocy medycznej
oraz zdrowotnej, organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, publikowanie
książek oraz tekstów, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy
szkoleniowe związane z medycyną, 44 usługi medyczne,
badania medyczne, chirurgia, chirurgia plastyczna, chirurgia
naczyniowa, usługi kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi
dentystyczne i stomatologiczne, fizjoterapia i fizykoterapia,
szpitale, kliniki, usługi poradnictwa medycznego, gabinety
oraz przychodnie medyczne, salony piękności, masaże, medyczna opieka pielęgniarska, opieki medyczna i zdrowotna,
pomoc medyczna, medycyna estetyczna, usługi trychologii,
usługi medyczne w dziedzinie onkologii, usługi z zakresu
dietetyki, porady w zakresie dietetyki, żywienia i zdrowia,
usługi dietetyków.

490993
(220) 2018 09 26
FINISHPARKIET FABRYKA PARKIETU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Nowe Miasto Lubawskie
(540) FINISHDESKA XXL
(510), (511) 19 podłogi drewniane, deski podłogowe, podłogowe płyty parkietowe, drewniane płytki podłogowe,
podłogowe płytki niemetalowe, niemetalowe panele podłogowe, niemetalowe płyty podłogowe, podłogi z drewna,
drewniane podłogi parkietowe, deski podłogowe [drewniane], niemetalowe listwy podłogowe, tkaniny na warstwy
izolujące pod podłogi, parkiety, parkiety i płyty parkietowe,
podłogi parkietowe, parkiety wykonane z drewna, deski, deski drewniane, drewniane deski sufitowe, drewniane deski tarasowe, niemetalowe deski poszycia ściany, okładziny drew(210)
(731)
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niane, panele drewniane, płytki drewniane, płyty z drewna,
boazerie z drewna, drewniane pokrycia podłogowe, drewniane listwy profilowe, listwy przypodłogowe niemetalowe,
niemetalowe listwy boazeryjne, listwy do lamperii.
490994
(220) 2018 09 26
FINISHPARKIET FABRYKA PARKIETU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Nowe Miasto Lubawskie
(540) FINISHJODŁA ANGIELSKA
(510), (511) 19 podłogi drewniane, deski podłogowe, podłogowe płyty parkietowe, drewniane płytki podłogowe,
podłogowe płytki niemetalowe, niemetalowe panele podłogowe, niemetalowe płyty podłogowe, podłogi z drewna,
drewniane podłogi parkietowe, deski podłogowe |drewniane], niemetalowe listwy podłogowe, tkaniny na warstwy
izolujące pod podłogi, parkiety, parkiety i płyty parkietowe,
podłogi parkietowe, parkiety wykonane z drewna, deski, deski drewniane, drewniane deski sufitowe, drewniane deski tarasowe, niemetalowe deski poszycia ściany, okładziny drewniane, panele drewniane, płytki drewniane, płyty z drewna,
boazerie z drewna, drewniane pokrycia podłogowe, drewniane listwy profilowe, listwy przypodłogowe niemetalowe,
niemetalowe listwy boazeryjne, listwy do lamperii.
(210)
(731)

490995
(220) 2018 09 26
FINISHPARKIET FABRYKA PARKIETU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Nowe Miasto Lubawskie
(540) FINISHJODŁA FRANCUSKA
(510), (511) 19 podłogi drewniane, deski podłogowe, podłogowe płyty parkietowe, drewniane płytki podłogowe,
podłogowe płytki niemetalowe, niemetalowe panele podłogowe, niemetalowe płyty podłogowe, podłogi z drewna,
drewniane podłogi parkietowe, deski podłogowe [drewniane], niemetalowe listwy podłogowe, tkaniny na warstwy
izolujące pod podłogi, parkiety, parkiety i płyty parkietowe,
podłogi parkietowe, parkiety wykonane z drewna, deski, deski drewniane, drewniane deski sufitowe, drewniane deski tarasowe, niemetalowe deski poszycia ściany, okładziny drewniane, panele drewniane, płytki drewniane, płyty z drewna,
boazerie z drewna, drewniane pokrycia podłogowe, drewniane listwy profilowe, listwy przypodłogowe niemetalowe,
niemetalowe listwy boazeryjne, listwy do lamperii.
(210)
(731)

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

491020
(220) 2018 09 26
1890207
(320) 2018 03 26
(330) CA
Tweed Inc., Smiths Falls, CA
Hi.

(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 35 rozwój działalności gospodarczych w branży
opieki zdrowotnej, branży marihuany i w branży zaawansowanych technologii, zarządzanie nimi prowadzenie ich, porady i informacje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami,
nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, marketing, mianowicie
marketing bezpośredni w zakresie towarów i usług innych
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osób, usługi marketingowe w zakresie organizowania dystrybucji produktów innych osób oraz marketing cyfrowy
w zakresie towarów i usług innych osób za pośrednictwem
stron internetowych, poczty elektronicznej, aplikacji i sieci
społecznościowych, usługi konsultacyjne i doradcze dotyczące marihuany i konopi siewnych, sprzedaż i dystrybucja
marihuany leczniczej i leczniczych konopi siewnych, olejków
z konopi siewnych i ich pochodnych, sprzedaż konopi siewnych, marihuany i ich pochodnych, sprzedaż produktów i akcesoriów z marihuany, konopi siewnych i konopi, produktów
spożywczych, napojów, preparatów do higieny osobistej,
preparatów do pielęgnacji skóry, odzieży i akcesoriów odzieżowych, artykułów gospodarstwa domowego, materiałów
biurowych, druków i akcesoriów dla palaczy, marketing marihuany leczniczej poprzez zarządzanie programami pomocy
cenowej, sprzedaż i dystrybucję marihuany leczniczej oraz
zapewnianie programów pomocy cenowej w dziedzinie
marihuany leczniczej, sprzedaż i dystrybucja marihuany leczniczej i konopi leczniczych oraz sprzętu i produktów do podawania marihuany leczniczej i konopi leczniczych takich
jak fajki ręczne, fajki wodne, nargile, nebulizatory, urządzenia
rozpylające, waporyzatory doustne, spraye do jamy ustnej,
kapsułki żelowe, nasączane konopiami płyny, balsamy, olejki i kremy i plastry transdermalne, sprzedaż nebulizatorów,
urządzeń rozpylających, sprayów do jamy ustnej, kapsułek
żelowych, nasączanych konopiami płynów, balsamów, olejków i kremów i plastrów transdermalnych do produktów
i akcesoriów dla palaczy, mianowicie fajek, fajek elektronicznych, fajek ręcznych, fajek wodnych, nargili, waporyzatorów
doustnych, młynków do ziół, karteczek do młynków, wag
do ziół, zapalniczek, zapałek, popielniczek, bibułek papierosowych, maszyn do robienia papierosów, cygarniczek,
41 udostępnianie strony internetowej dostarczającej informacji dotyczących marihuany leczniczej, marihuany i konopi
siewnych, udostępnianie strony internetowej dotyczącej marihuany leczniczej i konopi siewnych, udostępnianie strony
internetowej zawierającej oceny, recenzje i opinie dotyczące
marihuany i produktów marihuany leczniczej, wskazań i skutków poszczególnych odmian marihuany, zalet stosowania
marihuany leczniczej, marihuany, konopi siewnych i badań
związanych z konopiami siewnym i marihuaną, edukacja medyczna i usługi dostarczania informacji dotyczących marihuany i konopi siewnych, usługi edukacyjne dotyczące marihuany, konopi siewnych i olejów z konopi, usługi edukacyjne
i usługi edukacyjne dla pacjentów, mianowicie dostarczanie
materiałów audio, wizualnych i drukowanych, seminariów,
warsztatów, zajęć i szkoleń dotyczących marihuany leczniczej, marihuany, konopi siewnych i olejów z konopi, pokazy
edukacyjne dotyczące uprawy roślin, warsztaty i seminaria
na temat ogrodnictwa, 44 uprawa i hodowla marihuany
leczniczej, marihuany, konopi siewnych, usługi ogrodnicze,
sadzenie roślin, ogrodnictwo, usługi szkółek roślin, wynajem
oranżerii i szklarni dla ogrodnictwa, usługi farmaceutyczne w zakresie marihuany leczniczej i konopi leczniczych,
usługi centrów odnowy biologicznej w zakresie konsultacji
lekarskich dla pacjentów stosujących marihuanę leczniczą,
poradnictwo medyczne w zakresie marihuany, konopi siewnych i olejów z konopi, udzielanie informacji medycznych,
usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie marihuany leczniczej i medycznych konopi siewnych, usługi konsultacyjne
w zakresie ogrodnictwa, marihuany leczniczej, marihuany,
konopi siewnych i olejów konopnych.
(210)
(731)

491024
(220) 2018 09 26
MEDIAEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) Media Expert - miliony prezentów, miliony
uśmiechów
(510), (511) 16 druki, maszyny do pisania i sprzęt biurowy,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, czasopisma i wydawnictwa periodyczne, gazety, 35 prowadzenie punktów
sprzedaży następujących towarów: urządzenia kuchenne
elektrotechniczne - pralki, prasownice elektryczne, otwieracze do puszek, roboty kuchenne elektryczne, suszarki i suszarko - wirówki do celów domowych, szatkownice do warzyw, ubijaczki elektryczne do użytku domowego, krajalnice
do chleba, malaksery, maselnice, maszynki do siekania, urządzenia o napędzie silnikowym do prania, czyszczenia i sprzątania pomieszczeń, maszynki do mięsa, miksery, młynki
elektryczne, wyciskacze soków, nożyczki elektryczne, odkurzacze do użytku domowego, rozdrabniarki do odpadów,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, nośniki danych nagrane i czyste, dyktafony,
kalkulatory, drukarki, monitory, dyskietki, dyski kompaktowe,
kasety, sprzęt przetwarzający dane, komputery i osprzęt
komputerowy, głośniki, mikrofony, aparaty telefoniczne, żelazka elektryczne, zapalniczki elektryczne samochodowe,
gry telewizyjne, programy komputerowe i oprogramowanie
komputerów, kasy sklepowe, sprzęt przełączający, transformujący, akumulatorowy, baterie, bezpieczniki, aparaty
i sprzęt fotograficzny, wyroby optyczne, okulary, urządzenia
elektryczne do ogrzewania przestrzeni, płynów, do gotowania, wentylacji, chłodzenia, suszenia, urządzenia i instalacje
klimatyzacyjne, elektryczne naczynia do gotowania, artykuły oświetleniowe, lampy gazowe i elektryczne, świeczniki,
abażury, żyrandole, klosze, obudowy, zwieszenia do lamp,
lampki choinkowe, latarki, żarówki: gazowe, elektryczne, gazowo - elektryczne kuchnie i osprzęt do nich, kuchenki mikrofalowe, szybkowary, ekspresy do kawy, kominki domowe,
grzejniki, termofory, klimatyzatory, frytkownice, opiekacze,
rożna, lodówki, zamrażarki, suszarki elektryczne do bielizny
i do włosów, wentylatory, okapy kuchenne, instalacje sanitarne, zapalniczki do gazu, rowery, meble, druki, maszyny
do pisania i sprzęt biurowy, materiały szkoleniowe i instruktażowe, czasopisma i wydawnictwa periodyczne, gazety,
franszyza w zakresie prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej, usługi także w sieci on- line w zakresie: reklamy,
promocji sprzedaży, informacji handlowej, pokazów towarów, badania rynku, doradztwa w prowadzeniu, zarządzaniu
i organizacji działalności gospodarczej i zaopatrzenia, usługi
w zakresie: administrowania działalnością handlową, dystrybucji materiałów promocyjnych i reklamowych, projektowania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu reklam w środkach
masowego przekazu i w komputerowej sieci globalnej, aktualizacji materiałów reklamowych, badania rynku, usługi telemarketingowe, pośrednictwa biznesowego i wspomagające
w zawieraniu i realizacji transakcji, przetwarzanie danych i zarządzanie nimi, badania i oceny biznesu, prowadzenie baz
danych związanych z działalnością handlową i magazynowaniem, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kongresów i zjazdów, wypożyczanie kaset wideo i nagrań dźwiękowych, usługi w zakresie rekreacji, rozrywki, zabawy.
491051
(220) 2018 09 27
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) PLAY NEXT
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania
(210)
(731)

9

dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych,
audio i video, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne,
grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy komputerowe, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy
telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu
i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy
video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach, urządzenia do nagrywania,
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu
satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego,
urządzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne
i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym
dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe
zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór
zapisywanych programów (Personal Video Recorder - osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe umożliwiające
użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, anteny radiowe
i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, komputery
przenośne, dyski twarde, dyski twarde przenośne, ładowarki
do telefonów komórkowych, komputerów, laptopów, notebooków i tabletów, pendrive’y, powerbanki, komputerowe urządzenia peryferyjne, muzyka, treści audio, wideo i obrazy
do pobrania, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu
i globalnych sieci komunikacyjnych, urządzenia do transmisji
strumieniowej, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych,
oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie telekomunikacyjne, oprogramowanie do aplikacji Internetowych, oprogramowanie do transmisji strumieniowej mediów, oprogramowanie użytkowe
do urządzeń komórkowych, pakiety oprogramowania komputerowego, platformy oprogramowania komputerowego,
mobilne aplikacje, narzędzia do tworzenia oprogramowania
i aplikacji mobilnych, aplikacje komputerowe do pobrania,
aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do transmisji danych, sprzęt do strumieniowego przesyłania treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu
i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie, mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, DVD i płyt
wideo high-definition, telewizory, dekodery, urządzenia
do odbioru lub nadawania telewizji mobilnej, telewizji rozsiewczej naziemnej, urządzenia do odbioru lub nadawania telewizji internetowej, w tym telewizji naziemnej, satelitarnej,
kablowej, mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami
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komputerowymi do noszenia na sobie, komputerowe urządzenia peryferyjne ubieralne do noszenia na ciele, komputery
do noszenia na ciele lub w ubraniach, urządzenia telekomunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, cyfrowe elektroniczne urządzenia komunikacyjne do noszenia na ciele lub
w ubraniach, komputerowe oprogramowanie użytkowe
do urządzeń komputerowych do noszenia na sobie, przenośne odtwarzacze mediów do noszenia na ciele lub w ubraniach, smartfony do noszenia na ciele lub w ubraniach, sprzęt
audio do noszenia na sobie, urządzenia komunikacyjne do noszenia w postaci zegarków na rękę, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtualnej,
zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, słuchawki
do gier z wirtualną rzeczywistością, oprogramowanie antywirusowe, urządzenia do lokalizacji pojazdów, elektryczne urządzenia do lokalizacji obiektów, optyczne urządzenia do lokalizacji obiektów, urządzenia lokalizacyjne działające na podczerwień, sprzęt komputerowy do transmisji danych lokalizacyjnych, sprzęt komputerowy do przetwarzania danych lokalizacyjnych, sprzęt komputerowy do rozpowszechniania danych lokalizacyjnych, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne i do namierzania celu, etui na smartfony, etui
na telefony komórkowe, etui do tabletów, etui na płyty DVD,
etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, etui na przenośne odtwarzacze mediów, etui na laptopy, etui na sprzęt komputerowy i telefonii komórkowej, folie ochronne dostosowane
do smartfonów, folie ochronne przystosowane do ekranów
komputerowych, osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, ochraniacze na ekran do smartfonów
ze szkła hartowanego, ochraniacze na ekran do sprzętu komputerowego ze szkła hartowanego, ochraniacze na ekran
do sprzętu telefonii komórkowej ze szkła hartowanego, 35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, agencje reklamowe, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi
w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych,
ofert sprzedaży i próbek reklamowych, usługi rejestrowania,
kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań
odbiorcy, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
public relations, prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży
aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla sprzedaży towarów tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu,
oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, nagrane płyty wideo
i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy komputerowe, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe,
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania
i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego
w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna
aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia służące
do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sy-
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gnału telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki
telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału,
urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe
zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder
i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych
i dźwiękowych - rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych programów (Personal Video Recorder - osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe umożliwiające użytkownikom
telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, komputery przenośne,
dyski twarde, dyski twarde przenośne, ładowarki do telefonów
komórkowych, komputerów, laptopów, notebooków i tabletów, pendrive’y, powerbanki, komputerowe urządzenia peryferyjne, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania,
oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści
multimedialnych za pośrednictwem Internetu i globalnych
sieci komunikacyjnych, urządzenia do transmisji strumieniowej, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla
streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie telekomunikacyjne, oprogramowanie do aplikacji Internetowych, oprogramowanie do transmisji strumieniowej mediów, oprogramowanie użytkowe do urządzeń komórkowych,
mobilne aplikacje, narzędzia do tworzenia oprogramowania
i aplikacji mobilnych, aplikacje komputerowe do pobrania,
aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do transmisji danych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, sprzęt do strumieniowego przesyłania treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie, mediów,
cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, DVD
i płyt wideo high-definition, telewizory, dekodery, urządzenia
do odbioru lub nadawania telewizji mobilnej, telewizji rozsiewczej naziemnej, urządzenia do odbioru lub nadawania telewizji internetowej, w tym telewizji naziemnej, satelitarnej,
kablowej, mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami
komputerowymi do noszenia na sobie, komputerowe urządzenia peryferyjne ubieralne do noszenia na ciele, komputery
do noszenia na ciele lub w ubraniach, urządzenia telekomunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, cyfrowe elektroniczne urządzenia komunikacyjne do noszenia na ciele lub
w ubraniach, komputerowe oprogramowanie użytkowe
do urządzeń komputerowych do noszenia na sobie, przenośne odtwarzacze mediów do noszenia na ciele lub w ubraniach, smartfony do noszenia na ciele lub w ubraniach, sprzęt
audio do noszenia na sobie, urządzenia komunikacyjne do noszenia w postaci zegarków na rękę, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtualnej,
zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, słuchawki
do gier z wirtualną rzeczywistością, oprogramowanie antywirusowe, urządzenia do lokalizacji pojazdów, elektryczne urządzenia do lokalizacji obiektów, optyczne urządzenia do lokalizacji obiektów, urządzenia lokalizacyjne działające na podczerwień, sprzęt komputerowy do transmisji danych lokaliza-
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cyjnych, sprzęt komputerowy do przetwarzania danych lokalizacyjnych, sprzęt komputerowy do rozpowszechniania danych lokalizacyjnych, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne i do namierzania celu, etui na smartfony, etui
na telefony komórkowe, etui do tabletów, etui na płyty DVD,
etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, etui na przenośne odtwarzacze mediów, etui na laptopy, etui na sprzęt komputerowy i telefonii komórkowej, folie ochronne dostosowane
do smartfonów, folie ochronne przystosowane do ekranów
komputerowych, osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, ochraniacze na ekran do smartfonów
ze szkła hartowanego, ochraniacze na ekran do sprzętu komputerowego ze szkła hartowanego, ochraniacze na ekran
do sprzętu telefonii komórkowej ze szkła hartowanego,, usługi
pośrednictwa przy zawieraniu umów kupna i sprzedaży
na rzecz osób trzecich, usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, 38 usługi telekomunikacyjne,
usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu
Internetu, usługi pobierania i wysyłania poczty elektronicznej,
natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych,
usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej i graficznej
w sieciach telekomunikacyjnych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług,
Komunikacja za pośrednictwem wirtualnych sieci prywatnych
[VPN], udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem
telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu
telefonicznego, przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, programów informacyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi
przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru
spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji
i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki
i konkursów, usługi umożliwiania dostępu do stron WWW
za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, wynajem urządzeń do telefonii komórkowej, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału
cyfrowego i analogowego, telewizja kablowa, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej, przesyłanie oprogramowania do rozrywki interaktywnej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting), usługi w zakresie
nadawania programów telewizyjnych świadczone online
z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, usługi nadawcze dla urządzeń mobilnych, usługi telewizji mobilnej, usługi wideo na życzenie
za pomocą przekazu satelitarnego, komputerowego, naziemnego, kablowego, światłowodowego, nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu,
nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem
Internetu i innych sieci łącznościowych, usługi dotyczące
transmisji i dostarczania treści audiowizualnych i multimedialnych za pomocą Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie,
wideotransmisja, przekazywanie i dostarczanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, usługi informacyjne i doradcze
dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, wypożyczanie telefonów komórkowych i smartfonów, 41 edukacja, informacje o edukacji, wypożyczanie filmów kinowych,
usługi gier świadczone on-line, informacja o imprezach roz-
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rywkowych, instruktaże, organizowanie i obsługa konferencji,
organizowanie konkursów, publikowanie książek, wypożyczanie książek, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nauczanie,
organizowanie i prowadzenia warsztatów, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikowanie elektroniczne on-line
nie do pobrania, publikowanie tekstów, pisanie tekstów, publikowanie tekstów inne niż teksty reklamowe, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki, informacje o wypoczynku, usługi rozrywkowe i edukacyjne: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja
filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów
telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie
rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp do wyżej wymienionych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji
o rozrywce, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach
sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów
telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie
odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi
rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video,
dźwięku i obrazu w postaci plików dostępnych ze stron WWW
poprzez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego,
filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, udostępnianie filmów, programów telewizyjnych i informacyjnych, przeglądów oraz rekomendacji dotyczących
filmów i programów telewizyjnych, udostępnianie strony internetowej oferującej programy telewizyjne, filmy i treści multimedialne oraz informacyjne, przeglądy i rekomendacje dotyczące programów telewizyjnych, filmów i treści multimedialnych, wypożyczanie nagrań wideo, nagrań multimedialnych,
udostępnianie informacji, recenzji i spersonalizowanych rekomendacji w dziedzinie rozrywki, wypożyczanie książek związanych z oprogramowaniem komputerowym, dostarczanie
informacji, opinii i rekomendacji dotyczących filmów i programów telewizyjnych, usługi w zakresie gier w rzeczywistości
wirtualnej świadczone online z sieci komputerowej, usługi rozrywki w rzeczywistości wirtualnej, 42 usługi techniczne związane z prowadzeniem portali internetowych i komunikacyjnych, w tym dostępnych bezpośrednio w telefonie komórkowym oraz w systemie telewizji interaktywnej, projektowanie
oprogramowania komputerowego, opracowywanie interaktywnego oprogramowania multimedialnego, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, instalowanie oprogramowania
komputerowego, usługi kalibracji związane z oprogramowaniem komputerowym, rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem komputerowym [pomoc techniczna], usługi pomocy technicznej związane z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, usługi pomocy technicznej związane
z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, projektowanie oprogramowania do smartfonów, aktualizacja oprogramowania do smartfonów, opracowywanie rozwiązań aplikacji
oprogramowania komputerowego, usługi doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego, wynajmowanie oprogramowania dla dostępów do Internetu, usługi techniczne
w zakresie pobierania oprogramowania, projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowa-
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nia komputerowego, usługi techniczne związane z dostarczaniem programów telewizyjnych i filmów bez pobierania, opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania antywirusowego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów,
wynajem sprzętu komputerowego i informatycznego.
491052
(220) 2018 09 27
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) PLAY NEXT
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11,
27.05.17, 26.04.02, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie
telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu,
oprogramowanie do gier, czyste i zapisane magnetyczne
nośniki danych, audio i video, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu,
programy komputerowe, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe,
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania
w komputerach, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna
i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego,
urządzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder
i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej,
zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę
do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych programów (Personal Video Recorder - osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji
oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych
kanałów telewizyjnych, programy komputerowe do obsługi
interaktywnej telewizji, anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery
cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów,
cyfrowe czytniki książek, tablety, komputery przenośne,
dyski twarde, dyski twarde przenośne, ładowarki do telefonów komórkowych, komputerów, laptopów, notebooków
i tabletów, pendrive’y, powerbanki, komputerowe urządzenia peryferyjne, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego
i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i globalnych sieci komunikacyjnych, urządzenia do transmisji
strumieniowej, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multime-
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dialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania
i rekomendowania treści multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie telekomunikacyjne,
oprogramowanie do aplikacji Internetowych, oprogramowanie do transmisji strumieniowej mediów, oprogramowanie użytkowe do urządzeń komórkowych, pakiety oprogramowania komputerowego, platformy oprogramowania
komputerowego, mobilne aplikacje, narzędzia do tworzenia
oprogramowania i aplikacji mobilnych, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, aplikacje do pobrania
do użytku z telefonami komórkowymi, pobieralne aplikacje
na telefony komórkowe do transmisji danych, sprzęt do strumieniowego przesyłania treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie, mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, DVD i płyt wideo high-definition, telewizory, dekodery, urządzenia do odbioru lub nadawania telewizji mobilnej, telewizji rozsiewczej naziemnej,
urządzenia do odbioru lub nadawania telewizji internetowej, w tym telewizji naziemnej, satelitarnej, kablowej, mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi
do noszenia na sobie, komputerowe urządzenia peryferyjne
ubieralne do noszenia na ciele, komputery do noszenia
na ciele lub w ubraniach, urządzenia telekomunikacyjne
do noszenia na ciele lub w ubraniach, cyfrowe elektroniczne urządzenia komunikacyjne do noszenia na ciele lub
w ubraniach, komputerowe oprogramowanie użytkowe
do urządzeń komputerowych do noszenia na sobie, przenośne odtwarzacze mediów do noszenia na ciele lub w ubraniach, smartfony do noszenia na ciele lub w ubraniach,
sprzęt audio do noszenia na sobie, urządzenia komunikacyjne do noszenia w postaci zegarków na rękę, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtualnej, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością, oprogramowanie antywirusowe, urządzenia do lokalizacji pojazdów,
elektryczne urządzenia do lokalizacji obiektów, optyczne
urządzenia do lokalizacji obiektów, urządzenia lokalizacyjne
działające na podczerwień, sprzęt komputerowy do transmisji danych lokalizacyjnych, sprzęt komputerowy do przetwarzania danych lokalizacyjnych, sprzęt komputerowy
do rozpowszechniania danych lokalizacyjnych, urządzenia
nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne i do namierzania celu, etui na smartfony, etui na telefony komórkowe, etui
do tabletów, etui na płyty DVD, etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, etui na przenośne odtwarzacze mediów, etui
na laptopy, etui na sprzęt komputerowy i telefonii komórkowej, folie ochronne dostosowane do smartfonów, folie
ochronne przystosowane do ekranów komputerowych,
osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie folii,
ochraniacze na ekran do smartfonów ze szkła hartowanego,
ochraniacze na ekran do sprzętu komputerowego ze szkła
hartowanego, ochraniacze na ekran do sprzętu telefonii komórkowej ze szkła hartowanego, 35 reklama, organizacja
kampanii reklamowych, agencje reklamowe, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni
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reklamowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, public relations, prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla sprzedaży towarów tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio
i video, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy komputerowe,
publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu
i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach, urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie
analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału
telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego
i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki
telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału,
urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe
zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów
telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych programów (Personal Video Recorder - osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe umożliwiające
użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy
komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, anteny
radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego,
kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, komputery przenośne, dyski twarde, dyski twarde
przenośne, ładowarki do telefonów komórkowych, komputerów, laptopów, notebooków i tabletów, pendrive’y, powerbanki, komputerowe urządzenia peryferyjne, muzyka,
treści audio, wideo i obrazy do pobrania, oprogramowanie
dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych
za pośrednictwem Internetu i globalnych sieci komunikacyjnych, urządzenia do transmisji strumieniowej, systemy
dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla streamingu
audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie telekomunikacyjne, oprogramowanie do aplikacji Internetowych, oprogramowanie do transmisji strumieniowej mediów, oprogramowanie użytkowe do urządzeń komórkowych, mobilne aplikacje, narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, aplikacje komputerowe
do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje
mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, aplikacje do pobrania do użytku
z telefonami komórkowymi, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do transmisji danych, oprogramowanie
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do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści
multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, sprzęt
do strumieniowego przesyłania treści audiowizualnych
i multimedialnych za pośrednictwem Internetu i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie, mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, DVD i płyt wideo
high-definition, telewizory, dekodery, urządzenia do odbioru lub nadawania telewizji mobilnej, telewizji rozsiewczej
naziemnej, urządzenia do odbioru lub nadawania telewizji
internetowej, w tym telewizji naziemnej, satelitarnej, kablowej, mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, komputerowe urządzenia peryferyjne ubieralne do noszenia na ciele, komputery
do noszenia na ciele lub w ubraniach, urządzenia telekomunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, cyfrowe
elektroniczne urządzenia komunikacyjne do noszenia
na ciele lub w ubraniach, komputerowe oprogramowanie
użytkowe do urządzeń komputerowych do noszenia na sobie, przenośne odtwarzacze mediów do noszenia na ciele
lub w ubraniach, smartfony do noszenia na ciele lub w ubraniach, sprzęt audio do noszenia na sobie, urządzenia komunikacyjne do noszenia w postaci zegarków na rękę, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtualnej, zestawy na głowę do rzeczywistości
wirtualnej, słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością,
oprogramowanie antywirusowe, urządzenia do lokalizacji
pojazdów, elektryczne urządzenia do lokalizacji obiektów,
optyczne urządzenia do lokalizacji obiektów, urządzenia lokalizacyjne działające na podczerwień, sprzęt komputerowy
do transmisji danych lokalizacyjnych, sprzęt komputerowy
do przetwarzania danych lokalizacyjnych, sprzęt komputerowy do rozpowszechniania danych lokalizacyjnych, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne i do namierzania celu, etui na smartfony, etui na telefony komórkowe, etui do tabletów, etui na płyty DVD, etui na cyfrowe
odtwarzacze mediów, etui na przenośne odtwarzacze mediów, etui na laptopy, etui na sprzęt komputerowy i telefonii
komórkowej, folie ochronne dostosowane do smartfonów,
folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, ochraniacze na ekran do smartfonów ze szkła hartowanego, ochraniacze na ekran do sprzętu komputerowego ze szkła hartowanego, ochraniacze na ekran do sprzętu
telefonii komórkowej ze szkła hartowanego, usługi pośrednictwa przy zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz
osób trzecich, usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży
na rzecz osób trzecich, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
w zakresie telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi pobierania i wysyłania poczty elektronicznej,
natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej
i graficznej w sieciach telekomunikacyjnych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, Komunikacja za pośrednictwem wirtualnych
sieci prywatnych [VPN], udostępnianie stron internetowych
za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio
na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych,
Internetu, dostarczanie pakietów informacji, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, programów informacyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji
z interaktywnym udziałem widzów, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu
programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji
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telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów,
usługi umożliwiania dostępu do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal
telewizyjny, wynajem urządzeń do telefonii komórkowej,
wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, telewizja kablowa, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie użytkownikom
dostępu do globalnej sieci komputerowej, przesyłanie oprogramowania do rozrywki interaktywnej, transmitowanie
bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting), usługi w zakresie nadawania programów telewizyjnych świadczone
online z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, usługi nadawcze dla
urządzeń mobilnych, usługi telewizji mobilnej, usługi wideo
na życzenie za pomocą przekazu satelitarnego, komputerowego, naziemnego, kablowego, światłowodowego, nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, usługi dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych i multimedialnych za pomocą Internetu,
usługi transmisji wideo na żądanie, wideotransmisja, przekazywanie i dostarczanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, usługi informacyjne i doradcze dotyczące
którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, wypożyczanie
telefonów komórkowych i smartfonów,, 41 edukacja, informacje o edukacji, wypożyczanie filmów kinowych, usługi
gier świadczone on-line, informacja o imprezach rozrywkowych, instruktaże, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie konkursów, publikowanie książek, wypożyczanie książek, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nauczanie,
organizowanie i prowadzenia warsztatów, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów, pisanie tekstów,
publikowanie tekstów inne niż teksty reklamowe, usługi
komponowania układu graficznego publikacji, inne niż
do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki, informacje o wypoczynku, usługi rozrywkowe i edukacyjne: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji
radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym
udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp
do wyżej wymienionych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce,
programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie
odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi
rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video,
dźwięku i obrazu w postaci plików dostępnych ze stron
WWW poprzez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, udostępnianie filmów, programów
telewizyjnych i informacyjnych, przeglądów oraz rekomendacji dotyczących filmów i programów telewizyjnych, udo-
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stępnianie strony internetowej oferującej programy telewizyjne, filmy i treści multimedialne oraz informacyjne, przeglądy i rekomendacje dotyczące programów telewizyjnych,
filmów i treści multimedialnych, wypożyczanie nagrań wideo, nagrań multimedialnych, udostępnianie informacji, recenzji i spersonalizowanych rekomendacji w dziedzinie rozrywki, wypożyczanie książek związanych z oprogramowaniem komputerowym, dostarczanie informacji, opinii i rekomendacji dotyczących filmów i programów telewizyjnych,
usługi w zakresie gier w rzeczywistości wirtualnej świadczone online z sieci komputerowej, usługi rozrywki w rzeczywistości wirtualnej, 42 usługi techniczne związane z prowadzeniem portali internetowych i komunikacyjnych, w tym
dostępnych bezpośrednio w telefonie komórkowym oraz
w systemie telewizji interaktywnej, projektowanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie interaktywnego oprogramowania multimedialnego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, instalowanie oprogramowania
komputerowego, usługi kalibracji związane z oprogramowaniem komputerowym, rozwiązywanie problemów
z oprogramowaniem komputerowym [pomoc techniczna],
usługi pomocy technicznej związane z oprogramowaniem
komputerowym i aplikacjami, usługi pomocy technicznej
związane z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, projektowanie oprogramowania do smartfonów, aktualizacja oprogramowania do smartfonów, opracowywanie
rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, usługi doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego,
wynajmowanie oprogramowania dla dostępów do Internetu, usługi techniczne w zakresie pobierania oprogramowania, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
w dziedzinie aplikacji mobilnych tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach, hosting, oprogramowanie jako usługa
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
usługi techniczne związane z dostarczaniem programów
telewizyjnych i filmów bez pobierania, opracowywanie
oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania antywirusowego, usługi
w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajem
sprzętu komputerowego i informatycznego.
491061
(220) 2018 09 27
9KONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) 9kont
(510), (511) 35 doradztwo podatkowe, biuro rachunkowe.

(210)
(731)

491083
(220) 2018 09 28
SALES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Sales +
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.13.01, 26.01.01, 26.01.16
(510), (511) 35 organizacja programu lojalnościowego dla
partnerów biznesowych,organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i partnerów biznesowych.
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491104
(220) 2018 09 28
LZM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PARNIK Oryginalne Chińskie Pierogi

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.03, 28.03.99, 26.04.16, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 30 pierogi, 43 prowadzenie barów.
(210) 491121
(220) 2018 10 01
(731) MALITKA KONRAD, Ostrówiec
(540) vitaMicronised

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 1 artykuły spożywcze i suplementy odżywcze,
suplementy chemiczne wykorzystywane do produkcji witamin, stabilizatory do witamin, witaminy do użytku w produkcji farmaceutyków, witaminy do użytku w produkcji żywności,
5 suplementy żywnościowe, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla zwierząt, preparaty witaminowe, dodatki
witaminowe, preparaty zawierające witaminę k, suplementy
diety składające się z witamin, suplementy do celów medycznych, artykuły spożywcze do celów medycznych, dietetyczne, funkcjonalne i wzbogacane w substancje odżywcze,
suplementy do celów niemedycznych na bazie witamin,
składników mineralnych, mikroelementów, artykuły spożywcze dietetyczne, funkcjonalne i wzbogacane w substancje
odżywcze do celów niemedycznych na bazie witamin, składników mineralnych, mikroelementów, leki, produkty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, suplementy witaminowe, suplementy mineralne, suplementy
witaminowomineralne, żywność związana ze specjalną dietą
do celów medycznych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, napoje lecznicze, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, dietetyczne napoje do celów medycznych, tabletki wzbogacone w witaminy i minerały, suplementy diety,
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego,
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami
diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami
diety, reklamy, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi administracyjne, usługi pośrednictwa przy zakupie i sprzedaży m.in. suplementów olejów, tłuszczy, produktów spożywczych oraz
suplementów odżywczych, pośrednictwo przy nawiązaniu
kontaktów biznesowych, w tym kontakty między osobami fizycznymi, między firmami a osobami fizycznymi, oraz
między firmami, usługi w zakresie zarządzania i kierowania,
w tym wsparcie przy i/lub udział w działalności komercyjnej,
agencje importowo-eksportowe.
(210) 491151
(220) 2018 10 01
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TWÓJ WYBÓR

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.16, 24.13.23, 24.13.09, 29.01.14
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, na-
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grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe,
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły
papiernicze, fotografie. fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne,
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii,
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi,
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry
planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe,
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych
dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych,
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych
warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego,
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży,
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej,
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji
on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego, w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów
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innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów,
seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci
internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
(210) 491206
(220) 2018 10 02
(731) KACZOR MACIEJ, Kraków
(540) FLETCHER

(531) 24.15.01, 24.15.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe kanały odwadniające, metalowe
kanały odprowadzające, metalowe kanały odpływowe,
metalowe kanały drenażowe, metalowe kratki odpływowe,
metalowe materiały budowlane, metalowe pokrywy włazów, rynny metalowe do zbierania wody ściekowej, rynny
ściekowe metalowe, wyprodukowane elementy metalowe
do fundamentów budynków, kratownice [kładki] metalowe,
metalowe pokrywy na kanały, metalowe studzienki rewizyjne, pokrywy do włazów metalowe, prefabrykaty budowlane
z metalu, włazy metalowe, 11 instalacje sanitarne, instalacje
łazienkowe do celów sanitarnych, instalacje do celów sanitarnych, łazienkowe instalacje wodno - kanalizacyjne, osprzęt
sanitarny do przewodów wodociągowych, wyroby sanitarne
ze stali nierdzewnej, zlewozmywaki ze stali nierdzewnej.
491213
(220) 2018 10 02
GANDALF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) Gandalf.com.pl poszerzamy horyzonty
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filmów, płyt CD z muzyką, programów komputerowych, gier
komputerowych, sprzedaż detaliczna artykułów: e-gazety,
e-podręczniki, e-książki, e-książki audio, puzzle, literatura
obcojęzyczna, sprzedaż komputerów i sprzętu telekomunikacyjnego, sprzedaż artykułów papierniczych, sprzedaż gier
i zabawek, usługi reklamy na stronie internetowej, 39 pakowanie towarów i produktów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjne i/lub przez Internet drogą pocztową lub kurierską, składowanie przesyłek, magazynowanie,
dystrybucja paczek i przesyłek, składowanie towarów, 42 doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego.
491223
(220) 2018 10 03
JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) SOVETSKOJE ZOLOTOJE

(210)
(731)

(531) 01.01.05, 05.13.25, 25.01.25, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, napoje alkoholowe musujące i gazowane, wina owocowe, napoje alkoholowe smakowe i aromatyzowane.
491249
(220) 2018 10 04
PROPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BTS BUILD TO SUIT

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 02.01.03, 02.01.16, 02.01.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, 9 publikacje elektroniczne, publikacje w formie elektronicznej do pobrania, nagrane
pliki danych, w szczególności dźwiękowe, graficzne, filmowe
oraz tekstowe, gry komputerowe, produkty multimedialne,
w szczególności z postaci, audiobooków, e-booków, utworów muzycznych i słowno - muzycznych w dowolnych formatach, 16 książki, czasopisma, gazety, podręczniki, zakładki
od książek, fotografie, pudełka kartonowe lub papierowe,
artykuły biurowe [za wyjątkiem mebli], przybory do pisania,
przyciski do papieru, bloczki do pisania, broszury informacyjne, nalepki, notesy, notatniki, długopisy, ołówki, wieczne
pióra, okładki papierowe na dokumenty, segregatory, skoroszyty, kalendarze, karty pocztowe, 28 gry planszowe, gry
towarzyskie, karty do gry, zabawki, 35 sprzedaż detaliczna
książek, książek audio, gazet, podręczników, multimediów,

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi developerskie: w szczególności tworzenie, pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowlane, usługi
agencji nieruchomości, usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomości, usługi zarządzania i administrowania budynkami mieszkalnymi i biurowymi, doradztwo w sprawach nieruchomości, usługi agentów zajmujących się zarządzaniem
nieruchomościami i wynajmowaniem nieruchomości, usługi
wyceny nieruchomości, obiektów przemysłowych, budowli,
usługi dzierżawy majątku nieruchomego, usługi wynajmu
oraz leasingu nieruchomości, powierzchni usługowych, magazynowych i biurowych, obsługa budynków mieszkalnych
i biurowych, usługi organizowania finansowania zakupu
nieruchomości, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego
w zakresie nieruchomości, usługi inwestora zastępczego,
usługi kompanii holdingowej: zarządzanie przedsiębiorstwami, zarządzanie majątkiem, zarządzanie nieruchomościami,
zarządzanie finansami, tworzenie kapitału wspólnego, rozliczenia finansowe transakcji, udzielanie gwarancji finansowych, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie
nieruchomości, usługi finansowania nieruchomości, usługi
wyszukiwania nieruchomości na zlecenie osób trzecich,
usługi nabywania nieruchomości na rzecz osób trzecich,
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pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie
udziałów finansowych w nieruchomościach, timesharing
nieruchomości, nabywanie nieruchomości na rzecz osób
trzecich, organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie współwłasności nieruchomości, usługi doradztwa
inwestycyjnego w zakresie nieruchomości, usługi udzielania
informacji o powyższych usługach, 37 konserwacja nieruchomości, budowa nieruchomości, sprzątanie nieruchomości, wznoszenie budynków i nieruchomości, usługi w zakresie budowy i konserwacji, instalowanie oprzewodowania lub
okablowania, wyposażenie nieruchomości komercyjnych,
usługi w zakresie nadzoru budowlanego, usługi budowlane:
budowa nowych obiektów, wyposażanie w instalacje budowlane, przebudowy, remonty, naprawy, czyszczenie i odnawianie wnętrz, usługi budowlano - remontowe w zakresie
budynków, montaż rusztowań, izolowanie budynków, usługi
murarskie, wykonywanie instalacji elektrycznych w budynkach, wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych oraz
gazowych, instalowanie, naprawy i konserwacja dźwigów
osobowych i towarowych, wind oraz ruchomych schodów,
zakładanie stolarki budowlanej, tynkowanie, sztukatorstwo,
posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, malowanie, rozbiórka budynków, budownictwo przemysłowe,
instalacja, konserwacja i naprawy maszyn i pojazdów związanych z budownictwem, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, montaż i naprawy instalacji ogrzewania, zabezpieczanie przed korozją, wynajem maszyn budowlanych
i sprzętu budowlanego, w tym wynajem buldożerów, żurawi, koparek, 42 usługi w zakresie dekoracji i projektowania
wnętrz mieszkalnych, biur i pomieszczeń handlowych, usługi projektowania architektonicznego i budowlanego, nadzór wykonawczy (nadzór techniczny), usługi projektowania
budynków, konstrukcji budowlanych, usługi projektowania
konstrukcji metalowych, doradztwo budowlane i w zakresie
realizacji konstrukcji budowlanych.
491255
(220) 2018 10 04
ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Pszczyna
(540) Wienerki
(510), (511) 29 kabanosy, szynki, kiełbasy, kiełbasy suche,
kiełbasy podsuszane, wędzonki, pasztety, parówki, kiełbaski wiedeńskie, parówki wiedeńskie, wędliny, mortadele,
frankfurterki.
(210)
(731)

491258
(220) 2018 10 04
TNS DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) POMORSKIE CENTRUM MIĘSNE K &K
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu i/lub hurtowni z wyrobami mięsnymi i ich przetworami, zarządzanie działalnością
gospodarczą, doradztwo specjalistyczne handlowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, organizacja pokazów, targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, pokazy towarów, usługi pośrednictwa
handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi
marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne.
(210)
(731)

(210) 491285
(220) 2018 10 04
(731) MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) MURAPOL
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(531) 26.03.04, 26.04.05, 26.07.15, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 16 artykuły biurowe, artykuły papiernicze do pisania, broszury, chorągiewki papierowe, bony, czasopisma
branżowe, długopisy kolorowe, druki, dzieła sztuki oraz
figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, futerały na mapy, fotografie, kalendarze, koperty do użytku
biurowego, koszulki na dokumenty do użytku biurowego,
książki, mapy, makiety architektoniczne, ulotki, ulotki reklamowe, plany architektoniczne, plany, 19 sztuczny kamień,
ścianki działowe niemetalowe, pokrycia ścian niemetalowe,
płytki ścienne i okładziny niemetalowe dla budownictwa,
materiały budowlane niemetalowe, cegły, cegły silikatowe.
dachówki niemetalowe, krzemionka, materiały ogniotrwałe,
35 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowaniu
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych
do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, kosztorysowanie, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów mających zastosowanie w budownictwie do budowy domów
jak również gotowych konstrukcji obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary w wyspecjalizowanym sklepie i/lub
hurtowni lub przez Internet oraz wykorzystując zamówienie
korespondencyjne lub używając środków telekomunikacji,
usługi w zakresie prezentacji towarów do sprzedaży w sklepach, usługi promocyjne i marketingowe, usługi agencji
eksportowe i importowe, pomoc handlowa w zakresie
organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa również
świadczona w ramach umowy franchisingowej, 36 usługi
w zakresie: organizowania finansowania i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej,
analizy rynku nieruchomości, analizy finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi finansowe, obrót nieruchomościami
na rynku wtórnym, sprzedaż obiektów i lokali mieszkalnych
i niemieszkalnych, usługi w zakresie doradztwa ekonomiczno-finansowego w zakresie budownictwa, 37 usługi w zakresie: budownictwa oraz prowadzenia działalności developerskiej w dziedzinie budownictwa, nadzoru budowlanego,
realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi
polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych, usług remontowych w zakresie obiektów budowlanych, usług wykończeniowych,
usług instalacyjnych drzwi i okien, usług instalacyjnych
urządzeń klimatyzacyjnych, usług instalacyjnych systemów
wodno-kanalizacyjnych,naprawy obiektów budowlanych,
restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowania lokali mieszkaniowych
i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, budowania
obiektów kubaturowych, roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, prace
budowlano-wykończeniowe w zakresie wystroju wnętrz,
42 projektowanie instalacji budowlanych, infrastruktury,
dróg dojazdowych i placów, projektowanie ogólnobudowlane, projektowanie i dekoracja wnętrz, projektowanie
wstępne uwzględniające studia krajoznawcze i historyczne
w zakresie budownictwa i architektury, wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy inżynieryjne, geologiczne, urbanistyczne,
doradztwo budowlane, inwentaryzacja, projektowanie warunków wstępnych budowli, obsługa inżynierska kontraktów budowlanych, usługi w zakresie doradztwa technicznego w zakresie budownictwa.
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(210) 491286
(220) 2018 10 04
(731) MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540)

wanie ogólnobudowlane, projektowanie i dekoracja wnętrz,
projektowanie wstępne uwzględniające studia krajoznawcze
i historyczne w zakresie budownictwa i architektury, wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy inżynieryjne, geologiczne,
urbanistyczne, doradztwo budowlane, inwentaryzacja, projektowanie warunków wstępnych budowli, obsługa inżynierska kontraktów budowlanych, usługi w zakresie doradztwa technicznego w zakresie budownictwa.

(531) 26.03.04, 26.04.05, 26.07.15, 29.01.12
(510), (511) 16 artykuły biurowe, artykuły papiernicze do pisania, broszury, chorągiewki papierowe, bony, czasopisma
branżowe, długopisy kolorowe, druki, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, futerały
na mapy, fotografie, kalendarze, koperty do użytku biurowego, koszulki na dokumenty do użytku biurowego, książki,
mapy, makiety architektoniczne, ulotki, ulotki reklamowe,
plany architektoniczne, plany, 19 sztuczny kamień, ścianki
działowe niemetalowe, pokrycia ścian niemetalowe, płytki
ścienne i okładziny niemetalowe dla budownictwa, materiały
budowlane niemetalowe, cegły, cegły silikatowe, dachówki
niemetalowe, krzemionka, materiały ogniotrwałe, 35 usługi
w zakresie: organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowaniu obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, kosztorysowanie, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów mających zastosowanie
w budownictwie do budowy domów jak również gotowych
konstrukcji obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary
w wyspecjalizowanym sklepie i/lub hurtowni lub przez Internet oraz wykorzystując zamówienie korespondencyjne lub
używając środków telekomunikacji, usługi w zakresie prezentacji towarów do sprzedaży w sklepach, usługi promocyjne
i marketingowe, usługi agencji eksportowe i importowe,
pomoc handlowa w zakresie organizowania i prowadzenia
przedsiębiorstwa również świadczona w ramach umowy
franchisingowej, 36 usługi w zakresie: organizowania finansowania i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych
do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, pośrednictwo
w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, analizy rynku nieruchomości, analizy
finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi finansowe, obrót
nieruchomościami na rynku wtórnym, sprzedaż obiektów
i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi w zakresie
doradztwa ekonomiczno-finansowego w zakresie budownictwa, 37 usługi w zakresie: budownictwa oraz prowadzenia działalności developerskiej w dziedzinie budownictwa,
nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych,
usług remontowych w zakresie obiektów budowlanych,
usług wykończeniowych, usług instalacyjnych drzwi i okien,
usług instalacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, usług instalacyjnych systemów wodno-kanalizacyjnych, naprawy
obiektów budowlanych, restauracji budynków, konserwacji
obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowania lokali
mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, budowania obiektów kubaturowych, roboty ziemne
oraz wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, prace budowlano-wykończeniowe w zakresie wystroju wnętrz, 42 projektowanie architektoniczne w zakresie
budowli i ich otoczenia, projektowanie instalacji budowlanych, infrastruktury, dróg dojazdowych i placów, projekto-

(210) 491300
(220) 2018 10 05
(731) GUŚCIORA LEOPOLD IRPOL, Lublin
(540) IRPOL

(531) 14.07.16, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 7 aeratory do trawników [maszyny], dmuchawy
do śniegu, dmuchawy powietrzne, elektryczne narzędzia
ogrodnicze, generatory prądu, glebogryzarki, kosiarki do trawy [maszyny], kosiarki żyłko we do użytku ogrodniczego,
maszyny do mycia ciśnieniowego, mechaniczne narzędzia
rolnicze, narzędzia elektryczne, narzędzia mechaniczne,
narzędzia napędzane silnikowo, narzędzia ogrodnicze [maszyny], narzędzia pneumatyczne, narzędzia rolnicze inne niż
narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, nożyce do żywopłotów [maszyny], nożyce ogrodnicze [inne niż ręczne], nożyce ogrodnicze [maszyny], odśnieżarki, opryskiwacze upraw,
piły [maszyny], piły ręczne silnikowe, piły ręczne, elektryczne, roboty koszące, rozdrabniacze, zamiatarki do trawników
[maszyny], zamiatarki drogowe, 8 kosy, narzędzia ogrodnicze
(sterowane ręcznie), narzędzia ręczne, nożyce ogrodnicze,
piły do cięcia gałęzi, podkaszarki ręczne, ręczne narzędzia
rolnicze, 12 motocykle, motorowery, skutery [pojazdy], traktory do trawników, traktory ogrodnicze, 37 konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja i naprawy maszyn i narzędzi ogrodniczych i rolniczych.
(210) 491360
(220) 2018 10 08
(731) TRZCIŃSKI KRZYSZTOF, Rzeszów
(540) TSL

(531) 24.15.01, 26.13.25, 26.03.23, 27.05.01, 27.05.23, 29.01.14
(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towarów.
(210) 491374
(220) 2018 10 08
(731) KUPAJ SZYMON JACEK, Piaseczno
(540) FARADA
(510), (511) 12 samochody autonomiczne, silniki elektryczne do pojazdów lądowych, rowery elektryczne, pojazdy
elektryczne, drony cywilne, drony wojskowe, drony wyposażone w kamerę, hulajnogi (pojazdy), łodzie, motocykle, motorowery, pojazdy [skutery] śnieżne. pojazdy do poruszania
się drogą lądową, powietrzną, wodną lub kolejową. pojazdy
do poruszania się po wodzie, pojazdy zdalnie sterowane,
inne niż zabawki, pontony, samochody autonomiczne, samochody bez kierowcy [samochody autonomiczne], statki
kosmiczne, sterowce, zdalnie sterowane pojazdy do inspekcji
podwodnych.

Nr ZT03/2019
(210)
(731)

(540)
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491393
(220) 2018 10 08
RANIŚ WALDEMAR, RANIŚ BARTŁOMIEJ,
RANIŚ DANUTA, RANIŚ ELŻBIETA PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE AGRO-RAMI RANIŚ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA CYWILNA, Kościelna Wieś

(531) 01.15.09, 01.15.23, 21.03.21, 26.03.04, 26.07.03, 29.01.15
(510), (511) 35 administrowanie sprzedażą, analiza rynku,
analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, badania
w zakresie wyszukiwania informacji handlowych, dostarczanie
biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji dotyczących
produktów rolniczych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji gospodarczych i handlowych online, elektroniczne przetwarzanie zamówień, gromadzenie informacji
dla firm, gromadzenie informacji handlowych, informacja handlowa, informacje i porady handlowe dla konsumentów w zakresie wyboru produktów i usług, komputerowe zarządzanie
bazami danych, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, opracowywanie informacji handlowych, opracowywanie
informatorów handlowych, organizacja i przeprowadzanie aukcji i aukcji odwrotnych za pośrednictwem komputera i sieci
telekomunikacyjnych, organizowanie aukcji internetowych,
organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych,
pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu
towarów, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług,
na rzecz innych, promowanie towarów i usług osób trzecich
za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, publikacja treści reklamowych, reklama online za pośrednictwem
komputerowej sieci komunikacyjnej, reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedawców,
rozpowszechnianie informacji handlowych. udostępnianie
informacji handlowych, udostępnianie miejsca na stronach
internetowych na reklamę towarów i usług, udostępnianie
online przewodników reklamowych zawierających towary
i usługi osób trzecich prowadzących handel online w Internecie, usługi aukcyjne dotyczące rolnictwa, usługi aukcyjne
online za pośrednictwem Internetu, usługi handlowe online,
w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję,
a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, usługi pośrednictwa w handlu, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów i usług w zakresie rolnictwa, usługi reklamowe,
w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi w zakresie porównywania cen, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie
sprzedażą i bazą klientów, 38 zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu do treści,
stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu do elektronicznego rynku [portalu] w sieciach komputerowych, udostępnianie komputerowej bazy danych, udostępnianie on-line
interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, zapewnianie dostępu
do baz danych online, udostępnianie online elektronicznych
tablic informacyjnych w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem lub bazami danych.
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491394
(220) 2018 10 08
RANIŚ WALDEMAR, RANIŚ BARTŁOMIEJ,
RANIŚ DANUTA, RANIŚ ELŻBIETA PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE AGRO-RAMI RANIŚ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA CYWILNA, Kościelna Wieś
(540) AGRONOMO
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 administrowanie sprzedażą, analiza rynku,
analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, badania
w zakresie wyszukiwania informacji handlowych, dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych
za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji dotyczących produktów rolniczych za pośrednictwem Internetu,
dostarczanie informacji gospodarczych i handlowych online, elektroniczne przetwarzanie zamówień, gromadzenie
informacji dla firm, gromadzenie informacji handlowych,
informacja handlowa, informacje i porady handlowe dla
konsumentów w zakresie wyboru produktów i usług, komputerowe zarządzanie bazami danych, negocjowanie umów
kupna i sprzedaży towarów, opracowywanie informacji
handlowych, opracowywanie informatorów handlowych,
organizacja i przeprowadzanie aukcji i aukcji odwrotnych
za pośrednictwem komputera i sieci telekomunikacyjnych,
organizowanie aukcji internetowych, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, pośredniczenie
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz
innych, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, publikacja treści reklamowych, reklama online za pośrednictwem
komputerowej sieci komunikacyjnej, reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając klientom wygodne
oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedawców,
rozpowszechnianie informacji handlowych. udostępnianie
informacji handlowych, udostępnianie miejsca na stronach
internetowych na reklamę towarów i usług, udostępnianie
online przewodników reklamowych zawierających towary
i usługi osób trzecich prowadzących handel online w Internecie, usługi aukcyjne dotyczące rolnictwa, usługi aukcyjne
online za pośrednictwem Internetu, usługi handlowe online,
w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu,
usługi pośrednictwa w handlu, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe, w szczególności
w zakresie promocji towarów i usług w zakresie rolnictwa,
usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi w zakresie porównywania cen, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, 38 zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie
dostępu do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie
dostępu do elektronicznego rynku [portalu] w sieciach komputerowych, udostępnianie komputerowej bazy danych,
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej,
zapewnianie dostępu do baz danych online, udostępnianie
online elektronicznych tablic informacyjnych w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów,
udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem
lub bazami danych.
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491400
(220) 2018 10 08
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPLETACJI I MONTAŻU
SYSTEMÓW AUTOMATYKI CARBOAUTOMATYKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Tychy
(540) CA CARBOAUTOMATYKA

(210)
(731)

(531) 14.05.02, 14.05.12, 26.01.16, 26.02.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 urządzenia pneumatyczne do czyszczenia
zbiorników, koksowe baterie filtrów powietrza do układów
pneumatycznych, 9 urządzenia elektroniczno-energetyczne służące do rozruchu i regulacji obrotów silników elektrycznych, rozdzielnice elektryczne przeciwwybuchowe
ognioszczelne wysokiego napięcia, wyłączniki elektryczne
przeciwwybuchowe ognioszczelne, skrzynki instalacyjne,
przyciskowe, wskaźnikowe zwykłe i przeciwwybuchowe
do instalacji elektrycznych zasilających, sterowniczych,
teletechnicznych, rozdzielnice teletechniczne, szafy badaniowe i zasilające, tablice instalacyjne elektryczne przepustowe, sygnalizacyjne, zasilające, systemy wyłączników
awaryjnych z układem deszyfracji, systemy do automatycznej regulacji ciężaru właściwego i poziomu cieczy w zbiornikach, wagi tensometryczne hakowe, wagonowe (kolejowe),
samochodowe, przenośnikowe, detektory gazów i gazomierze dla tlenu, metanu, dwutlenku węgla, tlenku węgla,
siarkowodoru, stoły do kontroli metanomierzy, zapalarki
do robót strzelniczych w zakładach górniczych, wskaźniki
rezystancji obwodów strzałowych i ładowarki do nich, telefony szybowe, uniwersalne wyłączniki bramkowe, czujniki
ciśnienia zwykłe i przeciwwybuchowe, tamy wentylacyjne
kopalniane wraz z systemem automatycznego sterowania, 11 lampy przemysłowe zwykłe i przeciwwybuchowe,
37 usługi montażowe dołowe i powierzchniowe w zakresie
elektryfikacji, mechanizacji, automatyzacji, łączności i monitoringu ciągłego pracy maszyn, związane z technologią
wydobycia i przeróbki kopalin oraz bezpieczeństwa pracy,
41 prowadzenie kursów szkoleniowych specjalistycznych
z zakresu eksploatacji urządzeń elektrycznych, automatyki
i telekomunikacji w zakładach górniczych.

Nr ZT03/2019

żuteria], biżuteria na ciało, biżuteria, zegary i zegarki, biżuteria ze srebra wysokiej próby, 18 torby na odzież sportową,
podróżne (torby -), torby turystyczne, torby, torby podróżne, torby podróżne [podręczne], niewielkie torby podróżne, torby do pracy, torby na ramię, torby z imitacji skóry,
torby ze sztucznego futra, torby wykonane ze skóry, torby
podróżne wykonane ze skóry, 25 obuwie damskie, obuwie
codzienne, obuwie sportowe, obuwie plażowe, obuwie
przeciwdeszczowe, obuwie dla kobiet, obuwie męskie
i damskie, obuwie inne niż sportowe, chusty [odzież], golfy [odzież], odzież dziana, dzianina [odzież], topy [odzież],
sztormiaki [odzież], odzież futrzana, swetry [odzież], odzież
sportowa, odzież codzienna, odzież rekreacyjna, kaptury
[odzież], odzież dżinsowa, halki [odzież], odzież nieprzemakalna, odzie skórzana, kombinezony [odzież], paski [odzież],
kurtki [odzież], szorty [odzież], szaliki [odzież], odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież wodoodporna, odzież
przeciwdeszczowa, odzież haftowana, futra [odzież], odzież
damska, odzież tkana, body [odzież], rękawiczki [odzież],
odzież wiatroszczelna, odzież wełniana, odzież lniana,
odzież jedwabna, odzież dziewczęca, odzież kaszmirowa,
galowa odzież wieczorowa, odzież do biegania, odzież
do spania, okrycia wierzchnie [odzież], paski skórzane
[odzież], kurtki pikowane [odzież], pikowane kurtki [odzież],
odzież ze skóry, nieprzemakalna odzież wierzchnia, rękawiczki jako odzież, skóra (odzież ze -), kurtki jako odzież
sportowa, odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla
kobiet, odzież skórzana dla motocyklistów, duże luźne kaptury [odzież], odzież z imitacji skóry, odzież męska, damska
i dziecięca.
491436
(220) 2018 10 09
ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Pszczyna
(540) Henryk Kania H. Kania RODZINNA TRADYCJA OD
POKOLEŃ Szynka Ojca Ręcznie wiązana Wędzona
mieszanką drzew, w tym owocowego Receptura
od pokoleń

(210)
(731)

(210) 491416
(220) 2018 10 08
(731) SKRZYPCZAK SANDRA, Radom
(540) BezAle

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria, łańcuszki [biżuteria], medaliony
[biżuteria], biżuteria damska, naszyjniki [biżuteria], biżuteria
szlachetna, sztuczna biżuteria, biżuteria osobista, pierścionki [biżuteria], pery [biżuteria], krzyżyki [biżuteria], bransoletki [biżuteria], biżuteria platynowa, zawieszki [biżuteria],
broszki [biżuteria], wyroby jubilerskie [biżuteria], broszki ozdobne [biżuteria], biżuteria z diamentami, biżuteria
ze złota, biżuteria ze złotem, bransoletki identyfikacyjne [bi-

(531)

02.01.11, 08.05.01, 25.01.15, 25.01.01, 24.03.18, 27.05.01,
27.05.13, 29.01.15
(510), (511) 29 wędzonki, wędliny, szynki, kiełbasy, kabanosy,
kiełbasy podsuszane, kiełbasy suche, mięsne przekąski, parówki, serdelki.
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491437
(220) 2018 10 09
ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Pszczyna
(540) Henryk Kania MISTRZ MASARSKI Z PSZCZYNY
KIEŁBASA ŚLĄSKA smacznie i wygodnie Mistrzowie
biesiadowania PATELNIA GRILL PIEKARNIK

(210)
(731)
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(540) LOL

(531) 24.09.03, 26.13.01, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.03
(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.

(531)

02.01.11, 08.05.02, 11.01.04, 09.03.05, 25.01.01, 25.01.15,
27.05.01, 29.01.15, 11.01.09, 11.03.18
(510), (511) 29 wędliny, kiełbasy, kiełbasy suche, kiełbasy
podsuszane, kabanosy, przekąski mięsne, wędzonki.
491454
(220) 2018 10 09
MAZUR B., MAŁACHOWSKI M., FICYGOWSKI P. STILL
ACADEMY OF OSTEOPATHY SPÓŁKA CYWILNA,
Warszawa
(540) STILL ACADEMY OF OSTEOPATHY

(210)
(731)

(531) 03.07.17, 24.01.15, 24.01.20, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt,
usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
491455
(220) 2018 10 09
MAZUR B., MAŁACHOWSKI M., FICYGOWSKI P. STILL
ACADEMY OF OSTEOPATHY SPÓŁKA CYWILNA,
Warszawa
(540) STILL ACADEMY OF OSTEOPATHY
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt,
usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(210)
(731)

(210)
(731)

491518
(220) 2018 10 11
MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA SPÓŁKA
AKCYJNA, Lublin

(210) 491573
(220) 2018 10 13
(731) LEŚNIAK MACIEJ JUMPCITY, Gdynia
(540) ROBIĘ SALTO
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi
informacyjne i doradcze związane z organizowaniem i obsługą jarmarków, 41 usługi nauczania i kształcenia praktycznego, instruktaż w zakresie gimnastyki i ćwiczeń fizycznych,
organizowanie zajęć sportowych, organizowanie imprez
sportowych, organizowanie zawodów sportowych, 44 usługi poprawiania i utrzymania kondycji fizycznej (rehabilitacja).
491579
(220) 2018 10 13
SARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) polecony
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 02.09.20, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży towarów - artykułów spożywczych, kosmetyków, artykułów higienicznych,
chemii gospodarczej: mydła, pasty do zębów, szczoteczki
do zębów, preparaty do wc, żele pod prysznic, preparaty
do czyszczenia kuchni, płyny do naczyń, preparaty do zmywarki, preparaty do czyszczenia łazienki, preparaty do czyszczenia i konserwacji podłogi, preparaty do prania, kapsułki
do prania, odplamiacze, płyny do płukania, proszki do prania,
żele do prania, produkty do mycia szyb, ręczniki papierowe,
rękawiczki, worki na śmieci, serwetki, wykałaczki, kleje, tacki
na grilla, plastikowe sztućce, plastikowe kubeczki, usługi marketingowe, usługi reklamowe.
491714
(220) 2018 10 17
JAKUBIUK ANNA PPHU MÓJ STYL SPÓŁKA CYWILNA,
Bielsk Podlaski
(540) predo
(210)
(731)
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(531) 27.05.01
(510), (511) 25 buty, buty sportowe, buty sznurowane, espadryle, kalosze, obuwie, obcasy do obuwia, obuwie sportowe,
odzież, dzianina, nakrycia głowy, 35 prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, 39 transport samochodowy
towarów.
(210) 491732
(220) 2018 10 18
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Chyłka zaginięcie
(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 zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja
dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym 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 odtwarza-
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czach 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 komputerowe, 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
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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, 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.
491778
(220) 2018 10 19
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) DANNY
(510), (511) 9 automaty i roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, 38 usługi teleinformatyczne
asystenta głosowego wykorzystywanego w komunikacji
z klientami.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
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491779
(220) 2018 10 19
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa

(531) 26.02.01, 26.01.01, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie
telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu,
oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, programy komputerowe, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy
video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie
cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku,
obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej
i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura służąca
do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego
i światłowodowego, urządzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne
i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia
do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające
dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku
twardym umożliwiająca wybór zapisywanych programów
(Personal Video Recorder - osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji
oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych
kanałów telewizyjnych, oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie komputerowe przeznaczone dla rozrywki interaktywnej, oprogramowanie do komputerów osobistych
przeznaczone dla rozrywki interaktywnej, oprogramowanie
rozrywki interaktywnej do rozgrywania gier komputerowych, do pobrania, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, oprogramowanie symulacyjne [rozrywka], oprogramowanie typu sztuczna inteligencja, urządzenia sztucznej
inteligencji, automaty i roboty humanoidalne wyposażone
w sztuczną inteligencję, komputerowe oprogramowanie
do chatbotów do symulowania rozmów, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji cyfrowej, czytniki
książek, tablety, komputery przenośne, dyski twarde, dyski
twarde przenośne, ładowarki do telefonów komórkowych,
komputerów, laptopów, notebooków i tabletów, pendrive’y,
powerbanki, komputerowe urządzenia peryferyjne, muzyka,
treści audio, wideo i obrazy do pobrania, oprogramowanie
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dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych
za pośrednictwem Internetu i globalnych sieci komunikacyjnych, urządzenia do transmisji strumieniowej, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie telekomunikacyjne, oprogramowanie do aplikacji Internetowych, oprogramowanie do transmisji strumieniowej
mediów, oprogramowanie użytkowe do urządzeń komórkowych, pakiety oprogramowania komputerowego, platformy
oprogramowania komputerowego, mobilne aplikacje, narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych,
aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania
na smartfony, aplikacje mobilne do pobrania do użytku
z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, aplikacje
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do transmisji danych,
sprzęt do strumieniowego przesyłania treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu i sieci
globalnej komunikacji, a mianowicie, mediów, cyfrowych
urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, DVD i płyt wideo
high-definition, telewizory, dekodery, urządzenia do odbioru
lub nadawania telewizji mobilnej, telewizji rozsiewczej naziemnej, urządzenia do odbioru lub nadawania telewizji internetowej, w tym telewizji naziemnej, satelitarnej, kablowej,
mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, komputerowe urządzenia peryferyjne ubieralne do noszenia na ciele, komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, urządzenia telekomunikacyjne
do noszenia na ciele lub w ubraniach, cyfrowe elektroniczne
urządzenia komunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, komputerowe oprogramowanie użytkowe do urządzeń komputerowych do noszenia na sobie, przenośne odtwarzacze mediów do noszenia na ciele lub w ubraniach,
smartfony do noszenia na ciele lub w ubraniach, sprzęt audio
do noszenia na sobie, urządzenia komunikacyjne do noszenia w postaci zegarków na rękę, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtualnej,
zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, słuchawki
do gier z wirtualną rzeczywistością, oprogramowanie antywirusowe, urządzenia do lokalizacji pojazdów, elektryczne
urządzenia do lokalizacji obiektów, optyczne urządzenia
do lokalizacji obiektów, urządzenia lokalizacyjne działające
na podczerwień, sprzęt komputerowy do transmisji danych
lokalizacyjnych, sprzęt komputerowy do przetwarzania danych lokalizacyjnych, sprzęt komputerowy do rozpowszechniania danych lokalizacyjnych, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne i do namierzania celu, etui
na smartfony, etui na telefony komórkowe, etui do tabletów,
etui na płyty DVD, etui na cyfrowe odtwarzacze mediów,
etui na przenośne odtwarzacze mediów, etui na laptopy, etui
na sprzęt komputerowy i telefonii komórkowej, folie ochronne dostosowane do smartfonów, folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, ochraniacze na ekran
do smartfonów ze szkła hartowanego, ochraniacze na ekran
do sprzętu komputerowego ze szkła hartowanego, ochraniacze na ekran do sprzętu telefonii komórkowej ze szkła hartowanego, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie
telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi pobierania i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi
przesyłania informacji głosowej, tekstowej i graficznej w sieciach telekomunikacyjnych, usługi informacyjne i doradcze
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dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, komunikacja za pomocą środków elektronicznych, usługi chatroomów, komunikacja za pośrednictwem wirtualnych sieci
prywatnych [VPN], udostępnianie stron internetowych
za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio
na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych,
Internetu, dostarczanie pakietów informacji, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, programów informacyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji
z interaktywnym udziałem widzów, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów
które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji
interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi teleinformatyczne asystenta głosowego wykorzystywanego
w komunikacji z klientami, transmisja zaszyfrowanych komunikatów, usługi konsultacyjne dotyczące komunikacji danych, dostarczanie informacji komunikacyjnych, usługi w zakresie komunikacji interaktywnej, świadczenie usług w zakresie protokołu aplikacji bezprzewodowych, w tym usług
wykorzystujących bezpieczny kanał komunikacji, transmisja
krótkich wiadomości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, transmisja elektroniczna komunikatów pisemnych, komunikacja elektroniczna za pośrednictwem pokojów rozmów [chatroomów], linii chatowych
i forów internetowych, usługi umożliwiania dostępu do stron
WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez
interaktywny portal telewizyjny, wynajem urządzeń do telefonii komórkowej, wynajem sprzętu komputerowego i informatycznego, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania
sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych
i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, telewizja kablowa, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting), usługi
w zakresie nadawania programów telewizyjnych świadczone online z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, usługi nadawcze dla
urządzeń mobilnych, usługi telewizji mobilnej, usługi wideo
na życzenie za pomocą przekazu satelitarnego, komputerowego, naziemnego, kablowego, światłowodowego, nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, nadawanie audio, wideo i multimedialne
za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych,
usługi dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych i multimedialnych za pomocą Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, wideotransmisja, przekazywanie i dostarczanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie,
usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek
z wyżej wymienionych usług, 41 edukacja, informacje o edukacji, wypożyczanie filmów kinowych, usługi gier świadczone on-line, informacja o imprezach rozrywkowych, instruktaże, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie konkursów, publikowanie książek, wypożyczanie książek, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nauczanie, organizowanie
i prowadzenia warsztatów, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów, pisanie tekstów, publikowanie
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tekstów inne niż teksty reklamowe, usługi komponowania
układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki, informacje o wypoczynku, wypożyczanie telefonów komórkowych i smartfonów,
usługi rozrywkowe i edukacyjne: organizacja rozrywkowych
widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów
telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia,
telewizji, Internetu, dostęp do wyżej wymienionych usług
edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, rozrywka interaktywna, rozrywka interaktywna online, zapewnianie rozrywki online, usługi
w zakresie organizacji rozrywki, usługi doradztwa w zakresie
rozrywki, usługi doradztwa w zakresie rozrywki, usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku
i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, programach
radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie
ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi rozrywkowe
polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików dostępnych ze stron WWW poprzez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, udostępnianie filmów, programów telewizyjnych i informacyjnych, przeglądów oraz rekomendacji dotyczących
filmów i programów telewizyjnych, udostępnianie strony internetowej oferującej programy telewizyjne, filmy i treści
multimedialne oraz informacyjne, przeglądy i rekomendacje
dotyczące programów telewizyjnych, filmów i treści multimedialnych, wypożyczanie nagrań wideo, nagrań multimedialnych, udostępnianie informacji, recenzji i spersonalizowanych rekomendacji w dziedzinie rozrywki, wypożyczanie
książek związanych z oprogramowaniem komputerowym,
dostarczanie informacji, opinii i rekomendacji dotyczących
filmów i programów telewizyjnych, usługi w zakresie gier
w rzeczywistości wirtualnej świadczone online z sieci komputerowej, usługi rozrywki w rzeczywistości wirtualnej.
(210) 491792
(220) 2018 10 19
(731) SAŁACKI ADAM CATIER, Toruń
(540) Babella

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 25 bielizna, bielizna damska, bielizna nocna,
bielizna funkcjonalna, body [bielizna], halki [bielizna], bielizna termoaktywna, gorsety [bielizna damska], bielizna dla
mężczyzn, bielizna wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie],
majtki, slipy męskie, figi damskie, bokserki, skarpetki, skarpety
wewnętrzne do obuwia [stopki], podkoszulki, podkolanówki,
podkoszulki z długimi rękawami, podkoszulki bez rękawów,
podkoszulki sportowe, rajstopy, pończochy, kąpielówki,
płaszcze kąpielowe, kostiumy kąpielowe, szorty kąpielowe,
bikini, szorty, stringi, koszule nocne, piżamy, szlafroki, podwiązki, bluzki, t-shirty.
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491803
(220) 2018 10 19
ULTRAFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Konin
(540) M MAKKARA

(210)
(731)

(531) 05.03.14, 26.04.02, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso i ekstrakty mięsne, przetwory mięsne,
konserwy mięsne, wyroby wędliniarskie, pasztety, pasztety mięsne, pasztety mięsne z warzywami i/lub przyprawami, tłuszcze do smarowania, smalec, smalec z czosnkiem
i/lub warzywami, drób, przetwory z drobiu, wędliny drobiowe, pasztety drobiowe, pasztety drobiowe z warzywami
i/lub grzybami i/lub przyprawami i/lub ziołami, dziczyzna,
pasztety z dziczyzny, ryby nieżywe, przetwory z ryb, pasztety rybne, pasty rybne, jaja, mleko i produkty z mleka, pasty do smarowania zawierające tłuszcz, wyroby kulinarne,
smakowe pasty z roślin strączkowych, pasty do smarowania
pieczywa, sałatki warzywne, sałatki owocowo-warzywne,
chrupki ziemniaczane, dania gotowe z warzyw, zupy, wyroby
garmażeryjne, przetwory warzywno-mięsne i mięsne, dania
gotowe warzywno-mięsne i mięsne.
492019
(220) 2018 10 25
MADEJ WRÓBEL MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda
Śląska
(540) Parówexy
(510), (511) 29 mięso i jego przetwory, mięso surowe, kiełbasy, wyroby wędliniarskie, w tym bekon i szynka, wędliny
surowe, wędzonki, kaszanki, pasztety, ekstrakty mięsne, konserwy mięsne, tłuszcze zwierzęce, dziczyzna, drób, wyroby
garmażeryjne mięsne, 35 usługi prowadzenia sklepów i hurtowni z wyrobami mięsnymi i wędliniarskimi, 40 ubój zwierząt, przetwórstwo mięsa, porcjowanie i paczkowanie mięsa,
wędzenie żywności, przetwórstwo rolno - spożywcze polegające na uboju żywca, przetwórstwie mięsa i wytwarzaniu
wyrobów mięsnych i wędliniarskich.
(210)
(731)

492039
(220) 2018 10 26
WOJTYNIAK PATRYCJA USA REDMONSTER
CALIFORNIA, Tychy
(540) VENOM
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.11.01, 03.11.24
(510), (511) 5 aerozole chłodzące do celów medycznych, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, białkowe suplementy diety, błonnik
pokarmowy, błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczna
żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczna żywność przystosowana dla niepełnosprawnych, dietetyczna
żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napary do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne słodziki do użytku
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane
do użytku weterynaryjnego, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do celów medycznych, dodatki dietetyczne w formie napojów, dodatki dietetyczne do użytku medycznego,
dodatki dietetyczne, dodatki do żywności do celów niemedycznych, dodatki homeopatyczne, dodatki odżywcze, dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, dodatki odżywcze
do celów weterynaryjnych, dodatki odżywcze do żywności
dla zwierząt, do celów medycznych, dodatki witaminowe,
dodatki witaminowe i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, doustne sole nawadniające, drażetki [lekarstwa], dwustronne taśmy klejące do użytku medycznego, ekstrakty
z kory do użytku medycznego, ekstrakty ziołowe do celów
medycznych, elektrolity do celów medycznych, enzymy
do celów farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych,
enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, enzymy trawienne, estry spożywcze do celów farmaceutycznych, estry
do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne płyny do skóry, farmaceutyczne
produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, glukoza do stosowania
jako dodatek do żywności do celów medycznych, herbata
lecznicza, herbata odchudzająca do celów medycznych, herbata z ziół do celów leczniczych, herbata ziołowa [napoje
lecznicze], herbaty ziołowe do celów leczniczych, kapsułki
na lekarstwa, kapsułki odchudzające, kapsułki z polimerów
na bazie dendrymerów, do produktów farmaceutycznych,
kapsułki z żeń-szeniem do celów medycznych, kapsułki żelatynowe na produkty farmaceutyczne, kapsułki ziołowe poprawiające sprawność seksualną u mężczyzn, koktajle białkowe, kolagen do celów medycznych, krem chłodzący [cold
cream] do użytku medycznego, kremy do ciała do użytku
farmaceutycznego, kremy do pielęgnacji skóry do użytku
medycznego, kremy lecznicze, kremy farmaceutyczne, kremy
uśmierzające ból, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze
balsamy, lecznicze dodatki do żywności, lecznicze napoje mineralne, lekarstwa, lekarstwa na zaburzenia jelitowe, lekarstwa przeciw zaparciom, liofilizowana żywność przystosowana do celów medycznych, liofilizowane mięso przystosowane do celów medycznych, mączka rybna do celów farmaceutycznych, mięso liofilizowane przystosowane do celów medycznych, mielone siemię lniane do użytku jako suplement
diety, mieszane preparaty witaminowe, mieszanki do picia
będące suplementami diety, mieszanki do picia w proszku
z dodatkami odżywczymi, mieszanki do picia w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym, mieszanki
na bazie mąki i mleka dla niemowląt, mikroelementy [preparaty z -] dla ludzi i zwierząt, mineralne preparaty spożywcze
do celów medycznych, mineralne suplementy diety dla ludzi,
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mineralne suplementy diety, mineralne suplementy diety dla
zwierząt, mineralne suplementy odżywcze, mleko w proszku
dla niemowląt, mleko w proszku [żywność dla niemowląt],
multiwitaminy, musujące przeciwbólowe preparaty farmaceutyczne, musujące tabletki witaminowe, napoje dietetyczne do celów leczniczych dla niemowląt, napoje dla niemowląt, napoje elektrolityczne do celów medycznych, napoje
na bazie soków owocowych dla cukrzyków przystosowane
do celów medycznych, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi,
napoje z mleka słodowego do celów medycznych, napoje
z sarsaparillą [lecznicze], napoje zastępujące elektrolity do celów medycznych, napoje ziołowe do użytku leczniczego, naturalne suplementy diety do leczenia klaustrofobii, nektary
owocowe dla cukrzyków przystosowane do celów medycznych, odchudzanie [preparaty medyczne do -], odżywcze
suplementy diety, plastry, plastry do celów medycznych, plastry do przylepiania, plastry do użytku medycznego, plastry
lecznicze, plastry lecznicze (samoprzylepne -), plastry, materiały opatrunkowe, płynne opatrunki w sprayu, preparaty albuminowe do celów medycznych, preparaty aminokwasowe
do użytku farmaceutycznego, preparaty aminokwasowe
do użytku medycznego, preparaty aminokwasowe do celów
weterynaryjnych, preparaty androgenowe, preparaty dietetyczne dla dzieci, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, preparaty dla niemowląt nie zawierające laktozy, preparaty glukozowe do celów medycznych, preparaty mineralne
do celów medycznych, preparaty multiwitaminowe, preparaty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, preparaty
pobudzające apetyt, preparaty stosowane jako dodatki
do żywności dla ludzi [lecznicze], preparaty witaminowe, preparaty witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, preparaty z potasem do celów farmaceutycznych, preparaty zawierające witaminę D, preparaty
zawierające witaminę B, preparaty zawierające witaminę C,
preparaty zawierające witaminę A, preparaty ziołowe do celów medycznych, preparaty zmniejszające apetyt, produkty
dietetyczne dla osób chorych, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne do celów medycznych, produkty żywnościowe dla niemowląt, proszki jako zamienniki posiłków, przeciwutleniające suplementy diety, przeciwutleniacze do użytku dietetycznego, puste kapsułki na środki farmaceutyczne,
pyłek pszczeli stosowany jako suplement diety, siemię lniane
do celów farmaceutycznych, skrobia do celów dietetycznych,
skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, skrobia do celów farmaceutycznych, słodziki dietetyczne do celów medycznych, słodziki sztuczne dostosowane dla diabetyków, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla
niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety dla zwierząt domowych, suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci
mieszanki napojów w proszku, suplementy diety dla zwierząt
domowych w postaci przekąsek, suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku
dietetycznego, suplementy diety składające się głównie
z magnezu, suplementy diety składające się głównie z żelaza,
suplementy diety składające się głównie z wapnia, suplementy diety składające się z aminokwasów, suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, suplementy diety składające się z witamin, suplementy diety sporządzone głównie
z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety stosowane w poście modyfikowanym,
suplementy diety w proszku zawierające zarodniki Ganoderma lucidum, suplementy diety z białkiem sojowym, suple-
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menty diety z cynkiem, suplementy diety z pszenicy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety
zawierające propolis, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy
diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety
zawierające enzymy, suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety
ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy diety
ze sproszkowanym białkiem, suplementy do karm do celów
weterynaryjnych, suplementy do pasz do celów weterynaryjnych, suplementy do żywności dla zwierząt (lecznicze), suplementy lecznicze do żywności dla zwierząt, suplementy mineralne do karmienia żywego inwentarza, suplementy mineralne do żywności, suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt
gospodarskich, suplementy odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów, suplementy odżywcze składające się
głównie z magnezu, suplementy odżywcze składające się
głównie z wapnia, suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, suplementy odżywcze składające się głównie
z żelaza, suplementy odżywcze ze skrobi przystosowane
do celów medycznych, suplementy prebiotyczne, suplementy witaminowe dla zwierząt, suplementy witaminowe do stosowania w dializie nerkowej, suplementy witaminowe i mineralne dla zwierząt domowych, suplementy witaminowe
w postaci plastrów, suplementy z siarą, suplementy z wapniem, suplementy ziołowe, suplementy ziołowe w płynie, suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe, tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki zawierające wapń jako suplementy diety, tabletki zmniejszające apetyt, taśmy spinające
[medyczne], tran, tran w kroplach, tran z wątroby dorsza
w kapsułkach, witaminy dla zwierząt, witaminy i preparaty witaminowe, witaminy prenatalne, żele do stosowania miejscowego do użytku medycznego i terapeutycznego, żelki witaminowe, żeń-szeń do użytku leczniczego, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność
dla diabetyków, żywność dla diet medycznych, żywność dla
niemowląt, 18 bagaż, bagaże podróżne, bagaż na kółkach,
małe plecaki, małe portmonetki, małe torby dla mężczyzn,
małe torebki kopertówki, kufry i torby podróżne, kufry i walizki, plecaki, plecaki dla alpinistów, plecaki dla wędrowników,
plecaki do noszenia niemowląt, plecaki [małe], plecaki na kółkach, plecaki sportowe, plecaki turystyczne, plecaki uczniowskie, plecaki wycieczkowe, podręczne torby do samolotu,
podróżne (kufry -), podróżne (torby -), podróżne torby
na ubranie, portfele, sportowe torby, walizki, walizki podróżne, torebki noszone na biodrach, torebki-paski, torebki-paski
na biodra, torebki, portmonetki i portfele, torebki-worki, torebki wykonane z imitacji skóry, torebki wykonane ze skóry,
torebki na ramię, torby sportowe, torby szkolne na książki, torby szkolne [z paskiem na ramię], torby turystyczne, torby uniwersalne, torby w kształcie walca, torby wodoodporne, torby
wykonane ze skóry, torby z imitacji skóry, torby zakupowe,
torby ze sznurka na zakupy, torby ze sztucznego futra, torby
na ubrania, torby na wyjazdy weekendowe, torby na zakupy,
torby na zakupy na dwóch kółkach, torby na zakupy na kółkach, torby na zakupy wielokrotnego użytku, torby na zakupy
wykonane ze skóry, torby na zakupy z doczepionymi kółkami,
torby naramienne dla dzieci, torby pamiątkowe, torby plażowe, torby płócienne, torby [pokrowce] na ubrania do podróży, torby podróżne [wyroby skórzane], torby podróżne wykonane z imitacji skóry, torby podróżne wykonane z tworzyw
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sztucznych, torby podróżne wykonane ze skóry, torby podróżne [podręczne], torby podróżne o małej objętości, torby
podróżne na kółkach, torby podróżne na buty, torby podróżne, torby podręczne na odzież sportową, torby podręczne
do samolotu, torby przenośne, torby na ramię, torby na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, torby na piesze wycieczki, torby na pieluchy, torby na pas i na biodra [nerki], torby na parasole, torby na odzież sportową, torby na obuwie, torby na nuty, torby na narzędzia, sprzedawane bez wyposażenia, torby na narzędzia [puste] motocyklowe, torby
na narzędzia (puste), torby na materiały do robienia na drutach, torby na książki, torby na kółkach, torby na jednodniowy
pobyt, torby na garnitury, koszule i sukienki, torby na garnitur,
torby na buty, torby na akcesoria do przewijania, torby myśliwskie, torby lekkoatletyczne, torby kurierskie, torby i portfele skórzane, torby gimnastyczne, szkolne (torby -), szkolne
(tornistry -), torby, torby alpinistyczne, torby biwakowe, torby
do noszenia niemowląt przez ramię, torby do pracy, 25 dolne
części ubrań [odzież], dresy ortalionowe, kimona, kimona
do karate, kimona japońskie, kominiarki, kominiarki narciarskie, komplety do biegania [odzież], komplety do joggingu
[odzież], komplety koszulek i spodenek, komplety narciarskie,
komplety odzieżowe ze spodenkami, komplety sportowe, koszulki bez rękawów, koszulki bez rękawów do biegania, koszulki dla dzieci, koszulki dla siatkarzy, koszulki do futbolu
amerykańskiego, koszulki do gry w rugby, koszulki do jogi,
koszulki do tenisa, koszulki gimnastyczne bez rękawów, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, koszulki polo, koszulki polo
z dzianiny, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem uv, koszulki z dzianiny typu pique, koszulki z krótkim
rękawem, koszulki z nadrukami, koszulki zapinane w kroku
na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, krótkie bluzeczki
do talii, krótkie spodnie, kurtki, kurtki bez rękawów, kurtki bluzy, kurtki budrysówki, kurtki dresowe, kurtki dwustronne,
kurtki dżinsowe, kurtki [odzież], kurtki pilotki, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, kurtki puchowe, kurtki snowboardowe, kurtki wierzchnie, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, kurtki z rękawami, legginsy, legginsy ciążowe,
nakrycia głowy dla dzieci, narciarskie (buty -), narzutki na ramiona, nieprzemakalna odzież wierzchnia, obuwie, obuwie
codzienne, obuwie codziennego użytku, obuwie damskie,
obuwie dla dzieci, obuwie dla kobiet, obuwie dla niemowląt,
obuwie do celów rekreacji, obuwie do golfa, obuwie do uprawiania sportów, obuwie do wspinaczki, obuwie gimnastyczne, obuwie gumowe, obuwie inne niż sportowe, obuwie lekkoatletyczne, obuwie męskie i damskie, obuwie na plażę,
obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie rekreacyjne, obuwie robocze, obuwie sportowe,
obuwie wspinaczkowe, obuwie [z wyjątkiem obuwia ortopedycznego], odzież, odzież codzienna, odzież damska, odzież
dla chłopców, odzież dla kierowców samochodowych, odzież
dla kolarzy, odzież dla łyżwiarzy, odzież dla małych dzieci,
odzież dla rowerzystów, odzież do biegania, odzież do jazdy
na motocyklu, odzież do łyżwiarstwa figurowego, odzież
do spania, odzież do sztuk walki, odzież do tenisa, odzież
do uprawiania judo, odzież do uprawiania zapasów, odzież
dziana, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, odzież dżinsowa, odzież gimnastyczna, odzież golfowa, inna niż rękawiczki,
odzież gotowa, odzież haftowana, odzież jedwabna, odzież
kaszmirowa, odzież lniana, odzież męska, odzież męska, damska i dziecięca, odzież modelująca, odzież nieprzemakalna,
odzież o termoizolacyjnych właściwościach, odzież ochronna
zakładana na ubrania, odzież przeciwdeszczowa, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież sportowa [z wyjątkiem
rękawic do golfa], odzież surfingowa, odzież taneczna, odzież
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tkana, odzież treningowa, odzież triatlonowa, odzież w stylu
sportowym, odzież wiatroszczelna, odzież wodoodporna,
odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież wierzchnia dla dzieci, okrycia głowy z daszkiem,
okrycia przeciwdeszczowe, opaski na głowę, opaski na głowę
[odzież], opaski przeciwpotne na nadgarstek, opaski przeciwpotne na głowę, opaski przeciwpotne do tenisa, opaski przeciwpotne, owijacze, owijacze i getry, paski do zaciśnięcia kimon (datejime), paski [odzież], paski z materiału, pasy do owijania do kimon [Datemaki], pasy elastyczne wyszczuplające
[bielizna], pasy do wyszczuplania talii, podkoszulki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podkoszulki z długimi rękawami, polary, pulowery, pulowery bez rękawów,
pulowery bez rękawów [odzież], pulowery do gry w tenisa,
pulowery z długimi rękawami, pulowery z kapturem, pulowery z polaru, rękawice, w tym rękawice ze skóry, skóry surowej
lub futra, rękawiczki, rękawiczki bez palców, rękawiczki dla
rowerzystów, rękawiczki dziane, rękawiczki jako odzież, rękawiczki [odzież], rękawiczki samochodowe, rękawiczki z jednym palcem, rękawiczki z materiałem przewodzącym
na czubkach palców, które można nosić podczas używania
podręcznych urządzeń elektronicznych z ekranem dotykowym, rękawiczki zimowe, skarpetki, skarpetki antypoślizgowe, skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, skarpetki dla
sportowców, skarpetki do gry w tenisa, skarpetki i pończochy,
skarpetki japońskie (tabi), skarpetki męskie, skarpetki noszone
jako kapcie, skarpetki (podwiązki do -), skarpetki przeciwpotne, skarpetki sportowe, skarpetki w stylu japońskim (tabi),
skarpetki wchłaniające pot, skarpetki wełniane, skarpetki
z palcami, skarpety do kostek, skarpety do spania, skarpety
do sportów wodnych, skarpety sportowe, skarpety termoaktywne, skarpety wewnętrzne do obuwia [stopki], spodenki,
spodenki bokserskie, spodenki dla rowerzystów, spodenki
do futbolu amerykańskiego, spodenki do rugby, spodenki
halkowe, spodenki kąpielowe, spodenki rowerowe na szelkach, spodnie, spodnie do ćwiczeń fizycznych, spodnie
do futbolu amerykańskiego, spodnie do gry w golfa, spodnie
do jeździectwa, spodnie do joggingu, spodnie do joggingu
[odzież], spodnie do jogi, spodnie do kolan [bryczesy],
spodnie dresowe, spodnie dziecięce, spodnie golfowe,
spodnie joggingowe, spodnie kolarskie, spodnie, koszule
i spódniczki do golfa, spodnie narciarskie, spodnie narciarskie
[na szelkach], spodnie [nieformalne], spodnie nieprzemakalne, spodnie od dresu, spodnie przeciwdeszczowe, spodnie
sportowe, spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, spodnie
wiatroszczelne, spodnie wierzchnie, spodnie z ochraniaczami
do użytku sportowego, spodnie ze stretchu, sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], staniki sportowe, stringi, stroje baletowe, stroje baseballowe, stroje dla sędziów sportowych,
stroje do aikido, stroje do jazdy na nartach wodnych, stroje
do judo, stroje do karate, stroje do kendo, stroje do sportów
walki, stroje do taekwondo, stroje do użytku handlowego,
stroje sportowe, szaliki, szaliki do zawijania wokół szyi, szaliki
[odzież], szarfy do kimon [obi], szorty, szorty gimnastyczne,
szorty golfowe, szorty [odzież], szorty sportowe, szorty
z ochraniaczami do użytku sportowego, szorty z polaru, t-shirty z krótkim rękawem, tenisówki, tenisówki [obuwie], termoaktywne nakrycia głowy, topy bez ramiączek, topy do biegania, topy [odzież], topy sportowe do rozgrzewki, topy wiązane na szyi, topy z dzianin, ubiory do uprawiania sztuk walki,
ubrania codzienne, wiatrówki, 28 artykuły i sprzęt sportowy,
bieżnie stacjonarne do użytku w ćwiczeniach fizycznych,
bokserskie worki treningowe, chusty do jogi, dopasowane
pokrowce na sprzęt sportowy, dopasowane pokrowce
na narty, drabinki [przedmioty do zabawy], drążki do ćwiczeń, hantle, hantle do podnoszenia ciężarów, hantle kettlebell, kalafonia używana przez sportowców, kamizelki ochron-
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ne do sztuk walki, ławki do ćwiczeń, ławki do ćwiczenia mięśni brzucha, ławki do podnoszenia ciężarów, ławki do użytku
gimnastycznego, ławki do użytku sportowego, nagolenniki
[artykuły sportowe], nagolenniki do użytku sportowego, nagolenniki lekkoatletyczne, nagolenniki piłkarskie, nakolanniki
[artykuły sportowe], nakolanniki do użytku sportowego, naramienniki do gry w futbol amerykański, naramienniki do użytku sportowego, obciążniki na nadgarstki, do ćwiczeń, obciążniki na nogi [artykuły sportowe], obciążniki nóg do użytku
sportowego, obręcze do koszykówki, obręcze gimnastyczne,
obręcze sportowe, obręcze wykorzystywane w gimnastyce
rytmicznej, ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom [artykuły sportowe], ochraniacze brzucha do użytku sportowego, ochraniacze ciała do użytku sportowego, ochraniacze
[części strojów sportowych], ochraniacze dłoni do użytku
sportowego, ochraniacze do taekwondo, ochraniacze
do uprawiania sportu, ochraniacze do użytku w sporcie,
ochraniacze na brzuch do taekwondo, ochraniacze na gardło
do użytku sportowego, ochraniacze klatki piersiowej do gry
w futbol amerykański, ochraniacze na goleń do użytku sportowego, ochraniacze na klatkę piersiową przystosowane
do uprawiania taekwondo, ochraniacze na klatkę piersiową
[do użytku w grze w baseball], ochraniacze na klatkę piersiową [do hokeja], ochraniacze na klatkę piersiową do użytku
sportowego, ochraniacze na kolana do użycia podczas jazdy
na deskorolce [artykuły sportowe], ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], ochraniacze na łokcie do użytku w jeździe
na deskorolce, ochraniacze na łokcie używane podczas jazdy
na deskorolce [artykuły sportowe], ochraniacze na łokcie używane podczas jazdy na rowerze [artykuły sportowe], ochraniacze na nadgarstki do użytku sportowego, ochraniacze
na nogi do gry w futbol amerykański, ochraniacze na nogi
[ochraniacze do gry w krykieta], ochraniacze na nogi przystosowane do uprawiania sportu, ochraniacze na pięści [artykuły
sportowe], ochraniacze na ramiona [artykuły sportowe],
ochraniacze na ramiona do gry w baseball, ochraniacze na ramiona i łokcie [artykuły sportowe], ochraniacze na ręce przystosowane do użytku sportowego, ochraniacze na ręce przystosowane do użytku podczas zajęć sportowych, ochraniacze nóg do użytku sportowego, ochraniacze talii do użytku
sportowego, ochrona na pięści [artykuły sportowe], osłony
na cel do karate, osłony na golenie do karate, pałki gimnastyczne, paski do jogi, pasy do owijania dłoni do użytku sportowego, pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe],
pasy lędźwiowe dla zawodników podnoszących ciężary, pasy
na talię, do ćwiczeń, pasy używane przy podnoszeniu ciężarów, piłki do koszykówki, piłki do pilatesu, piłki jako sprzęt
sportowy, piłki sportowe, przenośny domowy sprzęt gimnastyczny, przyrządy gimnastyczne, przyrządy gimnastyczne
do rozciągania, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych,
przyrządy stosowane w kulturystyce, rękawice baseballowe,
rękawice bokserskie, ręcznie obsługiwane obręcze do ćwiczeń oporowych na górne i dolne partie ciała, ręczne trenażery nóg, rękawice dla chwytaczy do gry w baseball, rękawice
dla pałkarzy, rękawice dla pałkarzy [akcesoria do gier], rękawice dla pierwszobazowego [baseball], rękawice do futbolu
amerykańskiego, rękawice do gier, rękawice do gry w kręgle,
rękawice do gry w piłkę nożną, rękawice do gry w piłkę ręczną, rękawice do gry w softball, rękawice do jazdy na nartach
wodnych, rękawice do karate, rękawice do lacrosse, rękawice
do podnoszenia ciężarów, rękawice do racquetball, rękawice
do szermierki, rękawice do taekwondo, rękawice golfowe, rękawice hokejowe, rękawice kote, rękawice ochronne [rękawice do uprawiania łucznictwa], rękawice wykonane specjalnie
do noszenia podczas uprawiania sportu, rękawiczki pływackie, rękawice sparingowe, ringi bokserskie, ringi do zabawy
w zapasy, rolki do stacjonarnych rowerów treningowych, ro-
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wery treningowe stacjonarne i rolki do nich, równoważnie
[gimnastyczne], równoważnie [sprzęt gimnastyczny], skakanki, skrzynie gimnastyczne, spodenki z ochraniaczami do gry
w futbol amerykański, sportowe nakolanniki do jazdy na deskorolce, sportowe nakolanniki do jazdy na łyżwach, sportowe nakolanniki do jazdy na rowerze, sportowe nałokietniki
do jazdy na łyżwach, sportowe nałokietniki do jazdy na rowerze, sportowe nałokietniki do jazdy na deskorolce, sportowe
ochraniacze na nadgarstki do jazdy na łyżwach, sportowe
ochraniacze na nadgarstki do jazdy na rowerze, sportowe
ochraniacze na nadgarstki do jazdy na deskorolce, sportowe
ochraniacze na ręce do jazdy na łyżwach, sportowe ochraniacze na ręce do jazdy na rowerze, sportowe ochraniacze
na ręce do jazdy na deskorolce, sprzęt do badmintona, sprzęt
do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, sprzęt do ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcznie, sprzęt do treningów
sportowych, sprzęt do treningu sztuk walki, sprzęt sportowy,
stacjonarne rowery treningowe, stanowiska maszyn do biegania, tarcze treningowe do sztuk walki, taśma na uchwyty
do rakiet tenisowych, taśmy do ćwiczeń, taśmy do owijania
uchwytów rakiet tenisowych, taśmy do uchwytów kijów bejsbolowych, taśmy do uchwytów kijów golfowych, taśmy
do uchwytów rakiet, taśmy z ciężarkami do wyważania rakiet
tenisowych, trenażery eliptyczne, trenażery mięśni brzucha,
treningowe obciążniki na nogi, uchwyty do artykułów sportowych, uchwyty do podnoszenia ciężarów, uchwyty
do pompek, worki treningowe, worki treningowe montowane na podłodze.
(210) 492053
(220) 2018 10 26
(731) SZTAJEROWSKA MAGDALENA, Wrocław
(540) WINE SPOT

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.16, 11.01.14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe, 35 usługi w zakresie gromadzenia napojów alkoholowych w celu umożliwienia klientom wygodnego zapoznania się z ofertą i dokonania zakupu w sklepach detalicznych
i hurtowniach, 43 usługi gastronomiczne.
492055
(220) 2018 10 26
DWS WIND TURBINE SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stradomno
(540) DRY WALKER
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25, 26.02.01
(510), (511) 25 kalosze, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna kaloszy, w tym również za pomocą sklepów internetowych.
(210)
(731)

492060
(220) 2018 10 30
GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk

29

(540)

(531)

01.15.05, 01.15.15, 26.01.01, 26.01.02, 26.01.13, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 4 oleje syntetyczne do silników benzynowych,
wysokoprężnych i wysokoobciążonych, oleje przemysłowe,
oleje przekładniowe.
(210) 492069
(220) 2018 10 26
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) POL IN

(531) 26.13.25, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne
urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry
komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi
interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz,
16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie,
fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne,
urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki
do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty
do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania
fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały
piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne
gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe,
35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe
w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz
filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych,
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usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych
i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych,
odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw,
w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym
lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym,
poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych,
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym
udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych,
usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez
o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie
interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi
wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali,
realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn
internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie
graficzne.
(210) 492072
(220) 2018 10 26
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) POLAND IN

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.03.01, 26.13.25
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne
urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry
komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi
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interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz,
16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie,
fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne,
urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki
do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty
do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki,
gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne
(nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi
reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym,
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy serwis
ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych,
gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni
wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych
warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów
dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów,
usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej
rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci
komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe,
organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej,
realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp
do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe,
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych,
estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze
edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych
programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci
komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań
i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli,
42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
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(210) 492077
(220) 2018 10 26
(731) MULTI FOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Radom
(540) SWOJSCY TRADYCYJNIE

(531) 25.01.15, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, wyroby z mięsa, wędliny, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone
i gotowane owoce oraz warzywa, galaretki, mleko i produkty
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 35 pośrednictwo handlowe,
import, eksport oraz usługi w zakresie sprzedaży hurtowej
i detalicznej żywności, mięsa, drobiu, dziczyzny, wyrobów
z mięsa, wędlin, ekstraktów mięsnych, konserwowanych,
mrożonych, suszonych i gotowanych owoców oraz warzyw,
galaretek, mleka i produktów mlecznych, olejów i tłuszczów
jadalnych, reklama z wykorzystaniem metod słownych,
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz sieci komputerowych, rozpowszechnianie, dystrybucja, uaktualnianie oraz wynajmowanie materiałów reklamowych,
organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i/lub
reklamowych, usługi w zakresie doradztwa we wszelkich
sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i zarządzaniem przedsiębiorstwem.
(210) 492078
(220) 2018 10 26
(731) SZELIGA JAKUB, Bielsko-Biała
(540) Ice Dream

(531) 08.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
w tym przypadku w przeważającej ilości w lody typu soft.
492081
(220) 2018 10 26
NOTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowo Podgórne
(540) MENO
(510), (511) 17 materiały izolacyjne w postaci płyt i paneli, panele izolujące akustycznie wykonane z materiałów
niemetalowych.
(210)
(731)

492082
(220) 2018 10 26
NOTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowo Podgórne
(540) LOPP
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe do wyposażenia
domu.

(210)
(731)

(210)
(731)

492086
(220) 2018 10 26
NOTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowo Podgórne
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(540) SONA
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu.
(210) 492098
(220) 2018 10 26
(731) GIWOJNO TOMASZ THOMAS, Warszawa
(540) ROSENTHAI
(510), (511) 18 aktówki, torebki, portfele na karty wizytowe,
portfele na karty płatnicze, kuferki, portmonetki, komplety podróżne ze skóry, kuferki na kosmetyki, skórzane etui
na klucze, plecaki, torby na zakupy, walizki, paski skórzane.
(210) 492107
(220) 2018 10 27
(731) ŁYŻEŃ PIOTR MAREK, Skierniewice
(540) SMART CITY EXPO POLAND

(531) 29.01.12, 27.05.01, 07.01.08, 07.01.24
(510), (511) 35 organizacja wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, 41 organizacja wystaw w celach związanych z kulturą lub edukacją.
492137
(220) 2018 10 29
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) stomatologia enel-med
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 44 usługi medyczne w zakresie stomatologii,
diagnostyka i leczenie chorób zębów i jamy ustnej, implantologia, protetyka, ortodoncja, endodoncja, badania radiologiczne twarzoczaszki, usługi z zakresu profilaktyki zębów
i jamy ustnej, lakowanie i lakierowanie zębów, doradztwo
w zakresie profilaktyki jamy ustnej i żywienia, usługi stomatologii estetycznej, wybielanie zębów, usługi korygowania
kształtu i koloru zębów, zabiegi chirurgiczne i periodontologiczne w jamie ustnej, rehabilitacja narządu żucia.
492150
(220) 2018 10 29
PRZYBORSKI MATEUSZ P.P.H. WEED FAMILY,
Ruda Śląska
(540) WEED FAMILY
(210)
(731)
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29.01.15, 27.05.01, 20.01.03, 26.11.12, 26.03.23, 26.01.03,
26.01.16
(510), (511) 25 odzież damska i męska, 34 bloczki bibułki papierosowej, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów.
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(531)

(540) LA ROMA

492164
(220) 2018 10 29
DMS BARRELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) DMS BARRELS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08
(510), (511) 5 odżywcze suplementy diety, 30 kawa.

(210)
(731)

(210) 492231
(220) 2018 10 31
(731) WŁODARZ JAKUB, Szczecin
(540) H HABITECH

(531) 27.05.01, 26.01.03, 26.01.13, 26.11.03, 07.15.08
(510), (511) 33 whisky, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez
ofertę sprzedaży bezpośredniej produktów spożywczych
i alkoholi, 40 produkcja wina na rzecz osób trzecich, usługi
destylacji alkoholu, produkcja cydru na rzecz innych, mieszanie i rektyfikowanie alkoholi, 42 doradztwo techniczne
w zakresie produkcji wina, doradztwo w zakresie alkoholi,
43 winiarnie, usługi degustacji win, usługi doradców w zakresie win.
492177
(220) 2018 10 30
PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ODITONE
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła
do ciała, emulsje do twarzy i ciała, mleczka do twarzy i ciała,
toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznokci,
preparaty do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji zębów
i jamy ustnej, produkty do higieny ciała, żele, kremy, płyny
i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów
innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające
preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele
kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki wybielające
i inne substancje stosowane w praniu, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne, produkty lecznicze, witaminy do celów leczniczych, minerały do celów leczniczych, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów medycznych,
suplementy żywnościowe, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła
lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
kremy farmaceutyczne, leki dla ludzi.
(210)
(731)

(210)
(731)

492206
(220) 2018 10 30
GRZELAK ROBERT, KOCUR ŁUKASZ LA’ ROMA
SPÓŁKA CYWILNA, Katowice

(531)

26.11.06, 26.11.07, 26.11.12, 26.04.01, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.12
(510), (511) 10 artykuły ortopedyczne, obuwie ortotyczne,
wkładki na płaskostopie, wkładki z podparciem łuku stopy
do obuwia, 35 sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych oraz zaopatrzenia medycznego,
44 porady dla osób niepełnosprawnych, usługi medyczne,
wypożyczanie sprzętu medycznego.
492252
(220) 2018 10 31
PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ
BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ
BIO-GEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów
(540) Nemapsil-LIMIT
(510), (511) 1 preparaty chemiczne stosowane w rolnictwie,
stymulatory wzrostu i plonowania roślin, 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, higieniczne, środki odkażające,
dietetyczne środki użytku medycznego, suplementy diety
dla zwierząt, preparaty do zwalczania szkodników, pestycydy i środki agrochemiczne, biopreparaty do utylizacji odpadów płynnych i stałych, do ochrony jezior, stawów i zbiorników wody pitnej.
(210)
(731)

(210) 492273
(220) 2018 11 02
(731) BOŃKOWSKI DAMIAN TRUDERS, Olsztyn
(540) chocoYeee

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.07, 29.01.13
(510), (511) 29 aloes spożywczy, batoniki na bazie orzechów
będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie owoców
i orzechów, batoniki na bazie owoców będące zamiennikami
posiłków, batony na bazie orzechów i nasion, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony spożywcze na bazie orzechów, batony spożywcze na bazie soi, białka jajek,
białko do celów kulinarnych, biały miękki ser twarogowy, bita
śmietana, bita śmietana do dekoracji na bazie produktów
mlecznych, daktyle, desery jogurtowe, desery mleczne, desery na bazie sztucznego mleka, desery wykonane z produktów mlecznych, desery owocowe, dżemy, dżemy i marmolady owocowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe
i warzywne, gotowane orzechy, gotowane owoce, jogurt,

Nr ZT03/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

jogurty, jogurty pitne kefir [napój mleczny], liofilizowane tofu
w kawałkach [kohri-dofu], maślanka, masło kokosowe [olej
kokosowy], masło mieszane, masło migdałowe, masło miodowe, masło z orzechów, masło z nasion, masło z orzechów
nerkowca, mleko, mleko w proszku, mleko w proszku do celów spożywczych, mleko w proszku o różnych smakach,
do przyrządzania napojów, mleko z bakteriami lactobacillus
acidophilus, mleko z nasion konopi jako substytut mleka,
mleko z orzeszków ziemnych, mleko z orzeszków ziemnych
do celów kulinarnych, nabiał i substytuty nabiału, napoje
mleczne, napoje na bazie jogurtu, napoje na bazie mleka,
napoje z jogurtu, orzechy aromatyzowane, orzechy blanszowane, orzechy jadalne, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy konserwowane, orzechy łuskane,
orzechy prażone, orzechy preparowane, orzechy przetworzone, orzechy przyprawione, orzechy solone, orzechy suszone, orzechy z przyprawami, orzechy ziemne konserwowe,
orzechy ziemne przetworzone, orzeszki arachidowe preparowane, orzeszki arachidowe przetworzone, orzeszki piniowe, przetworzone, orzeszki ziemne w polewie miodowej,
przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie kokosu, przekąski na bazie owoców, przekąski
na bazie suszonych owoców, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przekąski z owoców, rodzynki, rodzynki
korynckie, śliwki suszone, śliwki konserwowe, słodkie nadzienia z owoców, suszone truskawki, truskawki konserwowane,
twaróg, zabielacze do kawy zawierające przede wszystkim
produkty mleczne, zabielacze do napojów, zabielacze
mleczne do napojów, zabielacze niezawierające produktów
mlecznych, 30 babeczki, batoniki, batoniki cukiernicze, batoniki energetyczne na bazie zbóż, batoniki muesli, batoniki
musli, batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie pszenicy, batoniki nugatowe w polewie czekoladowej, batoniki owsiane, batoniki z nadzieniem
czekoladowym, batoniki z polewą czekoladową, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców
[wyroby cukiernicze], batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, batoniki ze słodkiej pasty z fasoli w postaci galaretki [yohkan], batony czekoladowe, batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, batony lodowe, batony na bazie
granoli, batony spożywcze na bazie zbóż, batony z orzechów
w karmelu, batony zbożowe i energetyczne, batony zbożowe, bazy do przyrządzania koktajli mlecznych [aromaty], bloki lodu, błyskawiczne mieszanki do lodów, błyskawiczne
mieszanki do puddingu, budyń w proszku, budynie deserowe, budynie deserowe w proszku, bułeczki z rodzynkami
z mleczną czekoladą, bułki nadziewane, bułki z nadzieniem,
ciasta lodowe, ciasteczka maślane, ciasteczka z pianką w czekoladzie zawierające toffi, ciastka, ciastka czekoladowe, ciasto
biszkoptowe, ciasto na wafle, cukierki, batony i guma do żucia, cukierki z kakao, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, czekolada, czekolada
bezmleczna, czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba,
czekolada mleczna, czekolada mleczna w tabliczkach, czekolada nielecznicza, czekolada na polewy lub posypki, czekolada pitna, czekolada w proszku, czekolada z alkoholem, czekolada z bąbelkami, czekolada z japońskim chrzanem, czekoladki, czekoladki miętowe [inne niż do celów leczniczych],
czekoladki umieszczone w kalendarzu adwentowym, czekoladki w kształcie koników morskich, czekoladki w kształcie
muszelek, czekoladki w kształcie pralinek, czekoladki wykonane z cukru, czekoladki z likierem, czekoladki z nadzieniem,
czekoladki z nadzieniem o smaku miętowym, czekoladki
z nadzieniem piankowym, czekoladowa kawa, czekoladowe
dodatki smakowe, czekoladowe fondue, czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw, czekoladowe ozdoby do ciast, czekoladowe wafle kar-
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melowe, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające praliny, desery
czekoladowe, desery lodowe, desery z muesli, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], ekstrakty czekoladowe,
esencja kawowa, guma balonowa, guma do żucia, guma
do żucia bez cukru, herbatniki, herbatniki czekoladowe, herbata, jajka czekoladowe, kakao, kakao do sporządzania napojów, kakao [palone, w proszku, granulowane lub w napojach], kakao w proszku, karmel, karmelki twarde [słodycze],
kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, krem budyniowy w proszku, kremy czekoladowe, krówka (cukierek),
krówki czekoladowe, lizaki lodowe o smaku mlecznym, lód,
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, lody mleczne,
lody o smaku czekoladowym, lody owocowe w postaci batonów, lody zawierające czekoladę, marcepan, mielone ziarna kawy, mieszanki czekolady na gorąco, mieszanki do sporządzania lodów, mieszanki kakaowe, muesli, musy czekoladowe, nadzienia czekoladowe do wyrobów piekarniczych,
nadziewana czekolada, napoje czekoladowe, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], napoje kawowe,
napoje kawowe z mlekiem, napoje mrożone na bazie czekolady, napoje mrożone na bazie kawy, napoje mrożone na bazie kakao, napoje na bazie czekolady, z mlekiem, napoje
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie kawy
zawierające mleko, napoje składające się głównie z kakao, napoje składające się głównie z czekolady, napoje sporządzone
z czekolady, napoje w proszku zawierające kakao, napoje
z lodów, napoje zawierające czekoladę, napoje zawierające
kakao, orzechy w czekoladzie, orzechowe wyroby cukiernicze, orzechy macadamia w polewie czekoladowej, orzechy
w polewie czekoladowej, orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], orzeszki ziemne zatopione w karmelowym batoniku,
pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy,
płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, polewa lub posypka
czekoladowa, polewy do lodów, polewy o smaku czekoladowym, posypka czekoladowa, produkty zbożowe w postaci
batonów, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski na bazie
muesli, przekąski na bazie pszenicy, przekąski na bazie ryżu,
przekąski na bazie tortilli, przekąski na bazie wafli ryżowych,
przekąski na bazie zbóż, przekąski przygotowane z mąki
ziemniaczanej, przekąski składające się głownie z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski składające się głównie z makaronu, przekąski składające się głównie z ryżu, przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski składające się głównie z chleba, przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski składające się głównie ze zboża,
przekąski słone na bazie mąki, przekąski słone na bazie zbóż,
przekąski słone na bazie kukurydzy, przekąski sporządzone
z produktów zbożowych, przekąski w postaci ciast owocowych, przekąski wieloziarniste, przekąski wykonane z kukurydzy, przekąski wykonane z mąki razowej, przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, przekąski wykonane z mąki ryżowej,
przekąski wykonane z mąki zbożowej, przekąski wykonane
z pszenicy, przekąski wytwarzane z muesli, przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski z ekstrudowanej pszenicy, przekąski z pieczywa chrupkiego, przekąski z produktów zbożowych, przyprawy do kukurydzy prażonej, puddingi, rożki
do lodów, rozpuszczalne kakao w proszku, słodkie polewy
i nadzienia, słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), słodkie sosy do deserów na bazie mleka i żółtek
(custard), słodycze bez cukru, słodycze [cukierki], słodycze
czekoladowe, słodycze lodowe, słodycze lodowe w postaci
lizaków, słodycze na bazie mięty [nielecznicze], słodycze
na bazie mąki ziemniaczanej, słodycze zawierające owoce,
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sos czekoladowy, lody spożywcze, substytut kawy na bazie
cykorii, substytut marcepanu, substytuty czekolady, substytuty lodów, syrop czekoladowy, syropy czekoladowe
do przygotowywania napojów na bazie czekolady, syropy
i melasa, toffi, tiramisu, turecki przysmak w polewie czekoladowej, wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, wyroby
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby z kakao, wyroby
lodowe, zboża, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych
towarów, preparaty do pieczenia i drożdże.
(210) 492279
(220) 2018 11 02
(731) ŚMIECHOWICZ ZYGMUNT P.P.H. ZYGA, Łódź
(540) ZYGA od 1980 r.
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udzielania informacji handlowej i informacji o działalności
gospodarczej, doradztwo ekonomiczne, doradztwo w sprawach gospodarczych, usługi w zakresie doradztwa zawodowego, usługi doradcze w zakresie prowadzenia biur rachunkowych, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania, przetwarzanie danych, usługi publikowania i rozpowszechniania materiałów
reklamowych, usługi promocyjne i reklamowe, usługi w zakresie działalności informacyjnej o działalności gospodarczej
i prowadzenia zbiorów informacji w tym zakresie, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej.
492323
(220) 2018 11 05
KOWALSKI SYLWESTER MEDIA GROUP CONSULTING,
Szczecin
(540) Ogólnopolska Akcja Prewencyjna BEZPIECZNA
NASTOLATKA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.18, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu
hurtowego w zakresie żywności, administrowanie działalności gospodarczej w zakresie sklepów detalicznych.
(210) 492287
(220) 2018 11 02
(731) DRUSZCZ PRZEMYSŁAW WOJCIECH, Zielona Góra
(540) L4
(510), (511) 6 puszki metalowe na napoje alkoholowe,
21 butelki, buteleczki, 32 piwo i produkty piwowarskie,
33 preparaty do produkcji napojów alkoholowych, napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(531) 29.01.04, 02.03.01, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież gotowa, odzież codzienna, odzież
damska, odzież dziewczęca, 35 badania w zakresie public
relations, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
opracowanie i realizacja planów i koncepcji medialnych
i reklamowych, 41 szkolenia edukacyjne, kursy szkoleniowe,
szkolenia nauczycieli, usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia
i bezpieczeństwa.

492306
(220) 2018 11 05
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Marletto

(210) 492326
(220) 2018 11 05
(731) MARCOK MARCIN, Orzesze
(540) MART DIAMONDS M

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08
(510), (511) 30 lody, słodycze.
(210) 492320
(220) 2018 11 03
(731) MATULA DAWID MLEGIS, Wrocław
(540) m

(531) 26.03.01, 26.05.08, 27.05.21, 27.05.24
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania zbiorami
informatycznymi, usługi w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych, usługi w zakresie zarządzania i administrowania biznesem oraz czynności biurowych, usługi w zakresie

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 36 inwestycje, ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość.
492375
(220) 2018 11 05
POLSKIE TOWARZYSTWO AROMATERAPEUTYCZNE,
Nowy Dwór Mazowiecki
(540) Aromaterapia pta Kwartalnik Polskiego Towarzystwa
Aromaterapeutycznego

(210)
(731)
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(531) 29.01.12, 26.04.18, 27.05.01, 01.15.15
(510), (511) 16 broszury, czasopisma [periodyki], gazety, kalendarze, katalogi, książki, materiały drukowane.
492380
(220) 2018 11 05
KRAKOWIAK IWONA, KRAKOWIAK PAWEŁ USŁUGI
POLIGRAFICZNE AMIS SPÓŁKA CYWILNA, Kielce
(540) kolorami
(510), (511) 35 reklama, usługi agencji reklamowych, 40 drukowanie, usługi drukowania, drukowanie offsetowe, drukowanie książek, drukowanie cyfrowe, usługi druku offsetowego,
usługi wykańczania druków, 42 projektowanie opakowań,
usługi projektów graficznych, projektowanie materiałów drukowanych, usługi projektowania opakowań przemysłowych.
(210)
(731)

492381
(220) 2018 11 05
KRAKOWIAK IWONA, KRAKOWIAK PAWEŁ USŁUGI
POLIGRAFICZNE AMIS SPÓŁKA CYWILNA, Kielce
(540) kolor.ami DRUKARNIA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, usługi agencji reklamowych, 40 drukowanie, usługi drukowania, drukowanie offsetowe, drukowanie książek, drukowanie cyfrowe, usługi druku offsetowego,
usługi wykańczania druków, 42 projektowanie opakowań,
usługi projektów graficznych, projektowanie materiałów drukowanych, usługi projektowania opakowań przemysłowych.
492424
(220) 2018 11 07
LOVING EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP CO.,
LTD., Pekin, CN
(540) LOVING
(510), (511) 41 usługi w zakresie oświaty, sprawdziany edukacyjne, usługi wyższych uczelni, nauczanie indywidualne,
publikowanie książek, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie wystaw dla celów kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie konkursów, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, udostępnianie publikacji
elektronicznych, obsługa publikacji elektronicznych on-line,
udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, prowadzenie
wycieczek z przewodnikiem, tłumaczenia,przedszkola.
(210)
(731)

(210) 492431
(220) 2018 11 07
(731) TRZASKA MAGDALENA ANNA, Warszawa
(540) BEZABEZ
(510), (511) 41 organizowanie przyjęć weselnych, usługi reportażu, fotografowanie, dyskoteki, organizowanie balów
i przyjęć okolicznościowych, organizowanie imprez plenerowych, organizowanie spotkań towarzyskich i biznesowych
oraz zjazdów, sympozjów, konferencji, organizowanie wypoczynku i rekreacji, usługi orkiestry, prowadzenie klubów służących poprawieniu zdrowia i kondycji, 43 usługi hotelarskie,
usługi gastronomiczne, prowadzenie restauracji, kawiarni,
barów, barów szybkiej obsługi, wynajmowanie sal na wesela
i imprezy rozrywkowe, wynajmowanie stołów, krzeseł, bielizny
stołowej, naczyń i zastawy, usługi w zakresie udostępniania terenu i urządzeń na kempingi, przygotowywanie dań na zamówienie, catering.
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492435
(220) 2018 11 07
ŚWIT PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SKRZAT
(510), (511) 3 środki czyszczące, płyny do czyszczenia, płyny do mycia naczyń, środki czyszczące do naczyń, środki
czyszczące do zamrażarek, środki czyszczące do szkła, środki
czyszczące do metalu, środki czyszczące do kamienia, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące
do samochodów, preparaty czyszczące do kamieniarki, preparaty czyszczące do dywanów, chusteczki zawierające preparaty czyszczące, preparaty do czyszczenia szkła, mieszaniny do czyszczenia ubikacji, środki do czyszczenia chromu,
szampony do czyszczenia dywanów, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty do czyszczenia podłóg, środki
do czyszczenia toalet, środki do czyszczenia pojazdów, pasty do czyszczenia butów, preparaty do czyszczenia tkanin,
środki do czyszczenia tapicerki, środek do czyszczenia mebli,
środki do czyszczenia dywanów, środki czyszczące do usuwania plam, preparaty czyszczące do użytku osobistego,
mieszanki czyszczące do usuwania plam, środki czyszczące
do użytku domowego, ściereczki nasączane detergentami,
do czyszczenia, preparaty do czyszczenia na sucho, środki
do czyszczenia liści roślin, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty czyszczące do stosowania na płytkach,
preparaty czyszczące, którymi nasączone są myjki, środki
czyszczące w sprayu do tekstyliów, środki nadające połysk
do czyszczenia okien, impregnowane chusteczki papierowe
do czyszczenia naczyń, mydła do czyszczenia przedmiotów
wykonanych ze skóry, środki do czyszczenia okien w formie
rozpylacza, preparaty do czyszczenia zębów przeznaczone
do żucia, pasty płynne do podłóg, naturalne woski do podłóg, naturalne pasty do podłóg, mieszaniny do nabłyszczania podłóg, mieszanki do pielęgnacji podłóg, detergenty
do użytku domowego, mydła do użytku domowego, detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, preparaty do mycia do użytku domowego, preparaty chemiczne
do czyszczenia do użytku domowego, 16 ściereczki z celulozy, papier chłonny, ręczniki papierowe, ręczniki papierowe
do osuszania, ręczniki kuchenne w rolkach, 21 gąbki, gąbki
kuchenne, gąbki czyszczące, gąbki do szorowania, gąbki
do czyszczenia, gąbki naturalne do celów domowych, gąbki
sztuczne do użytku domowego, ścierki, ściereczki do ścierania kurzy, ściereczki do polerowania, ściereczki do szorowania, ściereczki do kurzu, ściereczki do czyszczenia, ściereczki
do szyb, mopy, mopy obrotowe, wiadra z wyżymaczkami
do mopów, wiadra z wyciskarkami do mopów, końcówki
do mopów, wiadra do mopów, miotły, miotły do podłogi,
miotły do sprzątania, zmiotki do kurzu, 24 ściereczki jednorazowe, ściereczki do naczyń, ręczniki kuchenne, tekstylne
ręczniki kuchenne.
(210)
(731)

(210) 492441
(220) 2018 11 07
(731) ZDUNEK IRENA, Wyszków
(540) REWIA WYSZKÓW SYLABA
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(531)

24.01.03, 24.17.13, 26.01.16, 26.01.21, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.15
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie widowisk [impresariat], produkcja widowisk,
pisanie piosenek, planowanie przyjęć [rozrywka], produkcja
muzyczna, komponowanie muzyki, redagowanie tekstów
(innych niż teksty reklamowe), publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie muzyki cyfrowej
[nie do pobrania] w Internecie, usługi artystów estradowych,
usługi orkiestry, usługi prezenterów muzyki, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi w zakresie komponowania
muzyki, wypożyczanie nagrań dźwiękowych.
492451
(220) 2018 11 07
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) MOŻNA INACZEJ
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie
telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu,
oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze
ekranu, programy komputerowe, publikacje elektroniczne,
audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie
elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania
w komputerach, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna
i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania
i rozdzielania sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne
i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym
dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji,
zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku
i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca
wybór zapisywanych programów (Personal Video Recorder
- osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina
domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki
książek, tablety, komputery przenośne, dyski twarde, dyski
twarde przenośne, ładowarki do telefonów komórkowych,
komputerów, laptopów, notebooków i tabletów, pendrive’y,
powerbanki, komputerowe urządzenia peryferyjne, muzyka,
treści audio, wideo i obrazy do pobrania, oprogramowanie
dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych
za pośrednictwem Internetu i globalnych sieci komunikacyjnych, urządzenia do transmisji strumieniowej, systemy dys(210)
(731)
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trybucji multimediów, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów
cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie
do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści
multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie telekomunikacyjne, oprogramowanie do aplikacji
Internetowych, oprogramowanie do transmisji strumieniowej mediów, oprogramowanie użytkowe do urządzeń komórkowych, pakiety oprogramowania komputerowego,
platformy oprogramowania komputerowego, mobilne aplikacje, narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji
mobilnych, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje
do pobrania na smartfony, aplikacje mobilne do pobrania
do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia
na sobie, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe
do transmisji danych, sprzęt do strumieniowego przesyłania
treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem
Internetu i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie, mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo,
DVD i płyt wideo high-definition, telewizory, dekodery, urządzenia do odbioru lub nadawania telewizji mobilnej, telewizji rozsiewczej naziemnej, urządzenia do odbioru lub nadawania telewizji internetowej, w tym telewizji naziemnej,
satelitarnej, kablowej, mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, komputerowe urządzenia peryferyjne ubieralne do noszenia na ciele,
komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, urządzenia
telekomunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, cyfrowe elektroniczne urządzenia komunikacyjne do noszenia
na ciele lub w ubraniach, komputerowe oprogramowanie
użytkowe do urządzeń komputerowych do noszenia na sobie, przenośne odtwarzacze mediów do noszenia na ciele
lub w ubraniach, smartfony do noszenia na ciele lub w ubraniach, sprzęt audio do noszenia na sobie, urządzenia komunikacyjne do noszenia w postaci zegarków na rękę, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, sprzęt z zakresu
rzeczywistości wirtualnej, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością,
oprogramowanie antywirusowe, urządzenia do lokalizacji
pojazdów, elektryczne urządzenia do lokalizacji obiektów,
optyczne urządzenia do lokalizacji obiektów, urządzenia lokalizacyjne działające na podczerwień, sprzęt komputerowy
do transmisji danych lokalizacyjnych, sprzęt komputerowy
do przetwarzania danych lokalizacyjnych, sprzęt komputerowy do rozpowszechniania danych lokalizacyjnych, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne i do namierzania celu, etui na smartfony, etui na telefony komórkowe,
etui do tabletów, etui na płyty DVD, etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, etui na przenośne odtwarzacze mediów,
etui na laptopy, etui na sprzęt komputerowy i telefonii komórkowej, folie ochronne dostosowane do smartfonów, folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych,
osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie folii,
ochraniacze na ekran do smartfonów ze szkła hartowanego,
ochraniacze na ekran do sprzętu komputerowego ze szkła
hartowanego, ochraniacze na ekran do sprzętu telefonii komórkowej ze szkła hartowanego, 35 reklama, organizacja
kampanii reklamowych, agencje reklamowe, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, usługi rejestrowania, kompilacji,
systematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych
dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy,
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem nośni-
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ków reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla sprzedaży towarów tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii
komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu
i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające
z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane
magnetyczne nośniki danych, audio i video, nagrane płyty
wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy komputerowe, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycje
radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone
w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach, urządzenia do nagrywania,
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego,
odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia
do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające
zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji
satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych programów
(Personal Video Recorder - osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji
oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych
kanałów telewizyjnych, programy komputerowe do obsługi
interaktywnej telewizji, anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery
cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów,
cyfrowe czytniki książek, tablety, komputery przenośne, dyski twarde, dyski twarde przenośne, ładowarki do telefonów
komórkowych, komputerów, laptopów, notebooków i tabletów, pendrive’y, powerbanki, komputerowe urządzenia peryferyjne, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania,
oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści
multimedialnych za pośrednictwem Internetu i globalnych
sieci komunikacyjnych, urządzenia do transmisji strumieniowej, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla
streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie telekomunikacyjne, oprogramowanie do aplikacji Internetowych, oprogramowanie do transmisji strumieniowej
mediów, oprogramowanie użytkowe do urządzeń komórkowych, mobilne aplikacje, narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, aplikacje komputerowe
do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje
mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, aplikacje do pobrania do użytku
z telefonami komórkowymi, pobieralne aplikacje na telefony
komórkowe do transmisji danych, oprogramowanie do wy-
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szukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, sprzęt
do strumieniowego przesyłania treści audiowizualnych
i multimedialnych za pośrednictwem Internetu i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie, mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, DVD i płyt wideo
high-definition, telewizory, dekodery, urządzenia do odbioru lub nadawania telewizji mobilnej, telewizji rozsiewczej
naziemnej, urządzenia do odbioru lub nadawania telewizji
internetowej, w tym telewizji naziemnej, satelitarnej, kablowej, mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, komputerowe urządzenia
peryferyjne ubieralne do noszenia na ciele, komputery
do noszenia na ciele lub w ubraniach, urządzenia telekomunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, cyfrowe
elektroniczne urządzenia komunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, komputerowe oprogramowanie użytkowe do urządzeń komputerowych do noszenia na sobie, przenośne odtwarzacze mediów do noszenia na ciele lub
w ubraniach, smartfony do noszenia na ciele lub w ubraniach, sprzęt audio do noszenia na sobie, urządzenia komunikacyjne do noszenia w postaci zegarków na rękę, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, sprzęt z zakresu
rzeczywistości wirtualnej, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością,
oprogramowanie antywirusowe, urządzenia do lokalizacji
pojazdów, elektryczne urządzenia do lokalizacji obiektów,
optyczne urządzenia do lokalizacji obiektów, urządzenia lokalizacyjne działające na podczerwień, sprzęt komputerowy
do transmisji danych lokalizacyjnych, sprzęt komputerowy
do przetwarzania danych lokalizacyjnych, sprzęt komputerowy do rozpowszechniania danych lokalizacyjnych, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne i do namierzania celu, etui na smartfony, etui na telefony komórkowe,
etui do tabletów, etui na płyty DVD, etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, etui na przenośne odtwarzacze mediów,
etui na laptopy, etui na sprzęt komputerowy i telefonii komórkowej, folie ochronne dostosowane do smartfonów, folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych,
osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie folii,
ochraniacze na ekran do smartfonów ze szkła hartowanego,
ochraniacze na ekran do sprzętu komputerowego ze szkła
hartowanego, ochraniacze na ekran do sprzętu telefonii komórkowej ze szkła hartowanego, usługi pośrednictwa przy
zawieraniu umów, usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, 38 usługi telekomunikacyjne,
usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi pobierania i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości
tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej i graficznej w sieciach telekomunikacyjnych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, komunikacja za pośrednictwem
wirtualnych sieci prywatnych [VPN], udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci
telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji,
usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, programów informacyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz
audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi przekazu
telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród
wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji
telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów,
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usługi umożliwiania dostępu do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal
telewizyjny, wynajem urządzeń do telefonii komórkowej,
wynajem sprzętu komputerowego i informatycznego, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych,
urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego
i analogowego, telewizja kablowa, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie użytkownikom dostępu
do globalnej sieci komputerowej, przesyłanie oprogramowania do rozrywki interaktywnej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting), usługi w zakresie
nadawania programów telewizyjnych świadczone online
z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, usługi nadawcze dla urządzeń mobilnych, usługi telewizji mobilnej, usługi wideo na życzenie
za pomocą przekazu satelitarnego, komputerowego, naziemnego, kablowego, światłowodowego, nadawanie treści
audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, usługi dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych
i multimedialnych za pomocą Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, wideotransmisja, przekazywanie i dostarczanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, usługi
informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej
wymienionych usług, 41 edukacja, informacje o edukacji,
wypożyczanie filmów kinowych, usługi gier świadczone on-line, informacja o imprezach rozrywkowych, instruktaże, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie konkursów, publikowanie książek, wypożyczanie książek,
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nauczanie, organizowanie i prowadzenia warsztatów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie zjazdów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikowanie elektroniczne
on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów, pisanie tekstów, publikowanie tekstów inne niż teksty reklamowe, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż
do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki, informacje o wypoczynku, wypożyczanie telefonów komórkowych i smartfonów, usługi rozrywkowe i edukacyjne: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji
radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych,
reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych
za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp do wyżej wymienionych usług edukacyjnych i rozrywkowych
w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania
dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych,
usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku
i obrazu w postaci plików dostępnych ze stron WWW poprzez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego,
filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, udostępnianie filmów, programów telewizyjnych
i informacyjnych, przeglądów oraz rekomendacji dotyczących filmów i programów telewizyjnych, udostępnianie strony internetowej oferującej programy telewizyjne, filmy i tre-
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ści multimedialne oraz informacyjne, przeglądy i rekomendacje
dotyczące programów telewizyjnych, filmów i treści multimedialnych, wypożyczanie nagrań wideo, nagrań multimedialnych, udostępnianie informacji, recenzji i spersonalizowanych
rekomendacji w dziedzinie rozrywki, wypożyczanie książek
związanych z oprogramowaniem komputerowym, dostarczanie informacji, opinii i rekomendacji dotyczących filmów
i programów telewizyjnych, usługi w zakresie gier w rzeczywistości wirtualnej świadczone online z sieci komputerowej,
usługi rozrywki w rzeczywistości wirtualnej, 42 usługi techniczne związane z prowadzeniem portali internetowych i komunikacyjnych, w tym dostępnych bezpośrednio w telefonie komórkowym oraz w systemie telewizji interaktywnej,
projektowanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie interaktywnego oprogramowania multimedialnego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, instalowanie
oprogramowania komputerowego, usługi kalibracji związane z oprogramowaniem komputerowym, rozwiązywanie
problemów z oprogramowaniem komputerowym [pomoc
techniczna], usługi pomocy technicznej związane z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, usługi pomocy
technicznej związane z oprogramowaniem komputerowym
i aplikacjami, projektowanie oprogramowania do smartfonów, aktualizacja oprogramowania do smartfonów, opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, usługi doradcze dotyczące oprogramowania
komputerowego, wynajmowanie oprogramowania dla dostępów do Internetu, usługi techniczne w zakresie pobierania
oprogramowania, projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach, hosting, oprogramowanie jako
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi techniczne związane z dostarczaniem programów
telewizyjnych i filmów bez pobierania, opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania antywirusowego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów.
492452
(220) 2018 11 08
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE
PRODUCENTÓW ŚWIEC I ZNICZY, Iłowa
(540) OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE
PRODUCENTÓW ŚWIEC I ZNICZY
(210)
(731)

(531) 01.17.11, 01.15.05, 13.01.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 4 świece oświetleniowe, gospodarcze, woskowe, artystyczne, dekoracyjne, zapachowe, stołowe, perfumowane, aromatyczne, świece pływające, świeczki, świeczki choinkowe, pochodnie, znicze, knoty do świec, zniczy
i lamp, materiały oświetleniowe, paliwo oświetleniowe, wosk
do oświetlania, nafta oświetleniowa, tłuszcze do oświetlania,
gaz oświetleniowy, paliwo w postaci zestalonych gazów, parafina, masy i granulaty parafinowe, wkłady do zniczy, 20 pojemniki niemetalowe do zniczy, pojemniki szklane, ceramiczne, gipsowe i tworzywowe do zniczy, 35 prowadzenie usług
w zakresie: agencji importowo-eksportowej, agencji reklamowej, doradztwa w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, agencji informacji handlowej, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub
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reklamowych, promocje sprzedaży dla osób trzecich, prowadzenie reklamy w sieci komputerowej, telewizyjnej, radiowej
i prasowej, udzielanie porad konsumentom w zakresie informacji handlowej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, świadczenie usług w zakresie handlu detalicznego
i hurtowego świecami, zniczami i sprzętem oświetleniowym
do spalania ogniowego.
492458
(220) 2018 11 07
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) PLAY NEXT MOŻNA INACZEJ
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie
telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu,
oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze
ekranu, programy komputerowe, publikacje elektroniczne,
audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania
w komputerach, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna
i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania
i rozdzielania sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne
i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym
dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji,
zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku
i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca
wybór zapisywanych programów (Personal Video Recorder
- osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina
domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki
książek, tablety, komputery przenośne, dyski twarde, dyski
twarde przenośne, ładowarki do telefonów komórkowych,
komputerów, laptopów, notebooków i tabletów, pendrive’y,
powerbanki, komputerowe urządzenia peryferyjne, muzyka,
treści audio, wideo i obrazy do pobrania, oprogramowanie
dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych
za pośrednictwem Internetu i globalnych sieci komunikacyjnych, urządzenia do transmisji strumieniowej, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, oprogramo(210)
(731)
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wanie telekomunikacyjne, oprogramowanie do aplikacji Internetowych, oprogramowanie do transmisji strumieniowej
mediów, oprogramowanie użytkowe do urządzeń komórkowych, pakiety oprogramowania komputerowego, platformy
oprogramowania komputerowego, mobilne aplikacje, narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych,
aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania
na smartfony, aplikacje mobilne do pobrania do użytku
z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, aplikacje
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do transmisji danych,
sprzęt do strumieniowego przesyłania treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu i sieci
globalnej komunikacji, a mianowicie, mediów, cyfrowych
urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, DVD i płyt wideo
high-definition, telewizory, dekodery, urządzenia do odbioru
lub nadawania telewizji mobilnej, telewizji rozsiewczej naziemnej, urządzenia do odbioru lub nadawania telewizji internetowej, w tym telewizji naziemnej, satelitarnej, kablowej,
mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, komputerowe urządzenia peryferyjne ubieralne do noszenia na ciele, komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, urządzenia telekomunikacyjne
do noszenia na ciele lub w ubraniach, cyfrowe elektroniczne
urządzenia komunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, komputerowe oprogramowanie użytkowe do urządzeń komputerowych do noszenia na sobie, przenośne odtwarzacze mediów do noszenia na ciele lub w ubraniach,
smartfony do noszenia na ciele lub w ubraniach, sprzęt audio
do noszenia na sobie, urządzenia komunikacyjne do noszenia w postaci zegarków na rękę, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtualnej,
zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, słuchawki
do gier z wirtualną rzeczywistością, oprogramowanie antywirusowe, urządzenia do lokalizacji pojazdów, elektryczne
urządzenia do lokalizacji obiektów, optyczne urządzenia
do lokalizacji obiektów, urządzenia lokalizacyjne działające
na podczerwień, sprzęt komputerowy do transmisji danych
lokalizacyjnych, sprzęt komputerowy do przetwarzania danych lokalizacyjnych, sprzęt komputerowy do rozpowszechniania danych lokalizacyjnych, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne i do namierzania celu, etui
na smartfony, etui na telefony komórkowe, etui do tabletów,
etui na płyty DVD, etui na cyfrowe odtwarzacze mediów,
etui na przenośne odtwarzacze mediów, etui na laptopy, etui
na sprzęt komputerowy i telefonii komórkowej, folie ochronne dostosowane do smartfonów, folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, ochraniacze na ekran
do smartfonów ze szkła hartowanego, ochraniacze na ekran
do sprzętu komputerowego ze szkła hartowanego, ochraniacze na ekran do sprzętu telefonii komórkowej ze szkła hartowanego, 35 reklama, organizacja kampanii reklamowych,
agencje reklamowe, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu
na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych dostosowanych
do indywidualnych wymagań odbiorcy, edytorskie usługi
w dziedzinie reklamy, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajem nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public
relations, prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla sprzedaży
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towarów tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu,
oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze
ekranu, programy komputerowe, publikacje elektroniczne,
audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania
w komputerach, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna
i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania
i rozdzielania sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne
i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym
dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji,
zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku
i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca
wybór zapisywanych programów (Personal Video Recorder
- osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina
domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki
książek, tablety, komputery przenośne, dyski twarde, dyski
twarde przenośne, ładowarki do telefonów komórkowych,
komputerów, laptopów, notebooków i tabletów, pendrive’y,
powerbanki, komputerowe urządzenia peryferyjne, muzyka,
treści audio, wideo i obrazy do pobrania, oprogramowanie
dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych
za pośrednictwem Internetu i globalnych sieci komunikacyjnych, urządzenia do transmisji strumieniowej, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie telekomunikacyjne, oprogramowanie do aplikacji Internetowych,
oprogramowanie do transmisji strumieniowej mediów,
oprogramowanie użytkowe do urządzeń komórkowych,
mobilne aplikacje, narzędzia do tworzenia oprogramowania
i aplikacji mobilnych, aplikacje komputerowe do pobrania,
aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje mobilne
do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi
do noszenia na sobie, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do transmisji danych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, sprzęt do strumieniowego przesyłania treści audiowizualnych i multimedialnych
za pośrednictwem Internetu i sieci globalnej komunikacji,
a mianowicie, mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych reje-

Nr ZT03/2019

stratorów wideo, DVD i płyt wideo high-definition, telewizory, dekodery, urządzenia do odbioru lub nadawania telewizji
mobilnej, telewizji rozsiewczej naziemnej, urządzenia do odbioru lub nadawania telewizji internetowej, w tym telewizji
naziemnej, satelitarnej, kablowej, mobilne do pobrania
do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia
na sobie, komputerowe urządzenia peryferyjne ubieralne
do noszenia na ciele, komputery do noszenia na ciele lub
w ubraniach, urządzenia telekomunikacyjne do noszenia
na ciele lub w ubraniach, cyfrowe elektroniczne urządzenia
komunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, komputerowe oprogramowanie użytkowe do urządzeń komputerowych do noszenia na sobie, przenośne odtwarzacze mediów do noszenia na ciele lub w ubraniach, smartfony do noszenia na ciele lub w ubraniach, sprzęt audio do noszenia
na sobie, urządzenia komunikacyjne do noszenia w postaci
zegarków na rękę, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtualnej, zestawy
na głowę do rzeczywistości wirtualnej, słuchawki do gier
z wirtualną rzeczywistością, oprogramowanie antywirusowe, urządzenia do lokalizacji pojazdów, elektryczne urządzenia do lokalizacji obiektów, optyczne urządzenia do lokalizacji obiektów, urządzenia lokalizacyjne działające na podczerwień, sprzęt komputerowy do transmisji danych lokalizacyjnych, sprzęt komputerowy do przetwarzania danych lokalizacyjnych, sprzęt komputerowy do rozpowszechniania danych lokalizacyjnych, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne i do namierzania celu, etui na smartfony,
etui na telefony komórkowe, etui do tabletów, etui na płyty
DVD, etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, etui na przenośne odtwarzacze mediów, etui na laptopy, etui na sprzęt
komputerowy i telefonii komórkowej, folie ochronne dostosowane do smartfonów, folie ochronne przystosowane
do ekranów komputerowych, osłony do ekranów telefonów
komórkowych w formie folii, ochraniacze na ekran do smartfonów ze szkła hartowanego, ochraniacze na ekran do sprzętu komputerowego ze szkła hartowanego, ochraniacze
na ekran do sprzętu telefonii komórkowej ze szkła hartowanego, usługi pośrednictwa przy zawieraniu umów, usługi
pośrednictwa związane z reklamowaniem, pośrednictwo
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi pobierania i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej i graficznej w sieciach
telekomunikacyjnych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, komunikacja za pośrednictwem wirtualnych sieci prywatnych [VPN],
udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu
telefonicznego, przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie
pakietów informacji, usługi rozpowszechniania programów
telewizyjnych, programów informacyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane,
usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi umożliwiania dostępu
do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego
poprzez interaktywny portal telewizyjny, wynajem urządzeń
do telefonii komórkowej, wynajem sprzętu komputerowego
i informatycznego, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radio-

Nr ZT03/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

wych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, telewizja kablowa,
transmisja programów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie
użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej,
przesyłanie oprogramowania do rozrywki interaktywnej,
transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting), usługi w zakresie nadawania programów telewizyjnych świadczone online z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, usługi
nadawcze dla urządzeń mobilnych, usługi telewizji mobilnej,
usługi wideo na życzenie za pomocą przekazu satelitarnego,
komputerowego, naziemnego, kablowego, światłowodowego, nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych
za pośrednictwem Internetu, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, usługi dotyczące transmisji i dostarczania treści
audiowizualnych i multimedialnych za pomocą Internetu,
usługi transmisji wideo na żądanie, wideotransmisja, przekazywanie i dostarczanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi transmisji wideo
na żądanie, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, 41 edukacja, informacje o edukacji, wypożyczanie filmów kinowych, usługi
gier świadczone on-line, informacja o imprezach rozrywkowych, instruktaże, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie konkursów, publikowanie książek, wypożyczanie
książek, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nauczanie, organizowanie i prowadzenia warsztatów, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikowanie elektroniczne on-line
nie do pobrania, publikowanie tekstów, pisanie tekstów, publikowanie tekstów inne niż teksty reklamowe, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów
reklamowych, usługi prezenterów muzyki, informacje o wypoczynku, wypożyczanie telefonów komórkowych i smartfonów, usługi rozrywkowe i edukacyjne: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów,
organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem
radia, telewizji, Internetu, dostęp do wyżej wymienionych
usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line,
w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania
sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, programach radiowych
i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie
wybranym przez odbiorcę, usługi rozrywkowe polegające
na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci
plików dostępnych ze stron WWW poprzez Internet, usługi
wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, udostępnianie filmów, programów telewizyjnych i informacyjnych,
przeglądów oraz rekomendacji dotyczących filmów i programów telewizyjnych, udostępnianie strony internetowej
oferującej programy telewizyjne, filmy i treści multimedialne
oraz informacyjne, przeglądy i rekomendacje dotyczące programów telewizyjnych, filmów i treści multimedialnych, wypożyczanie nagrań wideo, nagrań multimedialnych, udostępnianie informacji, recenzji i spersonalizowanych rekomendacji w dziedzinie rozrywki, wypożyczanie książek związanych z oprogramowaniem komputerowym, dostarczanie
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informacji, opinii i rekomendacji dotyczących filmów i programów telewizyjnych, usługi w zakresie gier w rzeczywistości wirtualnej świadczone online z sieci komputerowej, usługi rozrywki w rzeczywistości wirtualnej, 42 usługi techniczne
związane z prowadzeniem portali internetowych i komunikacyjnych, w tym dostępnych bezpośrednio w telefonie komórkowym oraz w systemie telewizji interaktywnej, projektowanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie interaktywnego oprogramowania multimedialnego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, instalowanie oprogramowania komputerowego, usługi kalibracji związane z oprogramowaniem komputerowym, rozwiązywanie problemów
z oprogramowaniem komputerowym [pomoc techniczna],
usługi pomocy technicznej związane z oprogramowaniem
komputerowym i aplikacjami, usługi pomocy technicznej
związane z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, projektowanie oprogramowania do smartfonów, aktualizacja oprogramowania do smartfonów, opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, usługi
doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego,
wynajmowanie oprogramowania dla dostępów do Internetu, usługi techniczne w zakresie pobierania oprogramowania, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
w dziedzinie aplikacji mobilnych tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi
techniczne związane z dostarczaniem programów telewizyjnych i filmów bez pobierania, opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania antywirusowego, usługi w zakresie
ochrony antywirusowej komputerów.
(210) 492459
(220) 2018 11 07
(731) UAB POLTA, Kowno, LT
(540) AlcaNeff

(531) 26.03.02, 26.03.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, odżywcze suplementy diety,
mineralne suplementy diety, środki dietetyczne do celów
leczniczych, dietetyczne substancje przystosowane do celów leczniczych, preparaty do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek, preparaty farmaceutyczne
w postaci kapsułek, preparaty farmaceutyczne w postaci
tabletek powlekanych, preparaty farmaceutyczne w postaci
płynnej, preparaty farmaceutyczne w postaci kropli, preparaty farmaceutyczne w postaci proszku, leki dla ludzi, leki
pomocnicze do celów medycznych, leki wzmacniające, pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, krople do celów farmaceutycznych, kapsułki
do celów farmaceutycznych, tabletki do celów farmaceutycznych, tabletki powlekane do celów farmaceutycznych,
pastylki do ssania do celów farmaceutycznych zawierające
w swoim składzie wyciągi z ziół i/lub wyciągi z owoców i/lub
wyciągi z nasion i lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści
i/lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy
i/lub mikroelementy i lub makroelementy, pigułki do celów
farmaceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi
z ziół i lub wyciągi z owoców i/lub wyciągi z nasion i lub
wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg
i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy
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i/lub makroelementy, kapsułki do celów farmaceutycznych
zawierające w swoim składzie wyciągi z ziół i/lub wyciągi
z owoców i/lub wyciągi z nasion i/lub wyciągi z kwiatów
i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy.
492466
(220) 2018 11 08
ESTABLO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) fallo peptase
(210)
(731)

(531) 25.01.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety, preparaty odżywcze i witaminowe do celów medycznych i leczniczych, dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, suplementy mineralne do żywności do celów leczniczych, suplementy diety do celów żywnościowych i dietetycznych
nie do celów medycznych, dietetyczne suplementy mineralne do żywności nie do celów medycznych, preparaty roślinne do użytku medycznego.
(210) 492467
(220) 2018 11 08
(731) MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) PacePress
(510), (511) 10 uciskacz opatrunkowy, opatrunki uciskowe,
opatrunki uciskowe stosowane po zabiegach medycznych,
urządzenia nadmuchiwane do ucisku ciała.
(210) 492468
(220) 2018 11 08
(731) MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) Mediconsole
(510), (511) 9 system do zbierania i archiwizowania danych
medycznych podczas wykonywania zabiegów i procedur
medycznych oraz konsultacji medycznych w czasie rzeczywistym, systemy centralnej kontroli wykonywania zabiegów
i procedur medycznych, konsole medyczne wraz z systemem centralnej kontroli wykonywania zabiegów i procedur.
(210) 492473
(220) 2018 11 08
(731) MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) CathAIO
(510), (511) 10 elektrody do użytku medycznego, elektrody
do badań laboratoryjnych, elektrody do badań diagnostycznych, elektrody elektrofizjologiczne, elektrody do odczytywania parametrów biologicznych.
(210) 492474
(220) 2018 11 08
(731) MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) MiniMax
(510), (511) 10 elektrody do użytku medycznego, elektrody
sercowe, elektrody do wykonywania zabiegów ablacji serca.
(210) 492475
(220) 2018 11 08
(731) MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) CoolCryo
(510), (511) 10 krioaplikatory do użytku medycznego, krioaplikatory do wykonywania zabiegów medycznych.
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492476
(220) 2018 11 08
STARK PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Urszulin
(540) STARK
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 20 pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych
do przemysłowego konfekcjonowania artykułów spożywczych, w szczególności lodów, artykułów przemysłu mleczarskiego i rybnego, pojemniki do przenoszenia niemetalowe, pojemniki niemetalowe [składowanie, transport],
pojemniki opakowaniowe wykonane głównie z tworzyw
sztucznych, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych,
zbiorniki na wodę z tworzyw sztucznych do celów domowych, zbiorniki do przechowywania cieczy [kontenery] zrobione z materiałów niemetalowych, puste kapsułki do kawy
z tworzywa sztucznego.
492479
(220) 2018 11 08
PKO BP FINAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) IATFI
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, programy i oprogramowanie komputerowe, programy i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy i oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej,
transakcji finansowych, 35 usługi reklamowe, pośrednictwo
w zakresie transakcji handlowych, usługi konsultacji biznesowych dotyczące rynków walutowych, analizy rynkowe,
prognozy ekonomiczne, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, pozyskiwanie i systematyzacja danych
związanych z działalnością gospodarczą, wyszukiwanie dla
osób trzecich informacji w komputerowych bazach danych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
skomputeryzowane zarządzanie danymi, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi rejestracji, transkrypcji, składu,
kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej
przesyłanej przy pomocy sieci internetowej, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi
transakcji finansowych, pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych, usługi inwestycyjne, usługi inwestycji kapitałowych, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne
w zakresie finansów i inwestycji, usługi powiernicze, usługi
funduszy inwestycyjnych, tworzenie funduszy inwestycyjnych, administrowanie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, planowanie, monitorowanie, obsługa, reprezentowanie i dystrybucja funduszy inwestycyjnych, usługi doradcze,
konsultacyjne i informacyjne w zakresie funduszy, usługi
w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych,
zarządzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, analizy finansowe, tworzenie
i obsługa programów oszczędnościowych, usługi maklerskie, usługi maklerskie związane z funduszami inwestycyjnymi, usługi giełdowe, obrót towarami giełdowymi i papierami
wartościowymi, pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych i aktywów, doradztwo i konsultacje finansowe
w sprawach papierów wartościowych, usługi udostępniania
informacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania
informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa
giełdowego, usługi nabywania wierzytelności, usługi finansowe związane z oszczędzaniem, tworzenie programów
(210)
(731)
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oszczędzania, 38 usługi przesyłania informacji za pomocą
komputera, usługi udostępniania portalu z informacjami
bankowymi, finansowymi, ubezpieczeniowymi, walutowymi, gospodarczymi, giełdowymi oraz podatkowymi, usługi
udostępniania platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, transmisja informacji giełdowych i walutowych za pomocą mediów telekomunikacyjnych, transmisja i przetwarzanie transakcji finansowych dokonywanych
kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale
komputerowe, 42 usługi programowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania, hosting serwerów transakcyjnych, oprogramowanie jako usługa, administrowanie
stronami internetowymi, usługi wdrażania systemów komputerowych, projektowanie, serwisowanie i modernizacja
systemów komputerowych, usługi doradcze, konsultacyjne
i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług.
492480
(220) 2018 11 08
PKO BP FINAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) IPPK
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, programy i oprogramowanie komputerowe, programy i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy i oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej,
transakcji finansowych, 35 usługi reklamowe, pośrednictwo
w zakresie transakcji handlowych, usługi konsultacji biznesowych dotyczące rynków walutowych, analizy rynkowe,
prognozy ekonomiczne, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, pozyskiwanie i systematyzacja danych
związanych z działalnością gospodarczą, wyszukiwanie dla
osób trzecich informacji w komputerowych bazach danych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
skomputeryzowane zarządzanie danymi, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi rejestracji, transkrypcji, składu,
kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej
przesyłanej przy pomocy sieci internetowej, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi
transakcji finansowych, pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych, usługi inwestycyjne, usługi inwestycji kapitałowych, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne
w zakresie finansów i inwestycji, usługi powiernicze, usługi
funduszy inwestycyjnych, tworzenie funduszy inwestycyjnych, administrowanie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, planowanie, monitorowanie, obsługa, reprezentowanie i dystrybucja funduszy inwestycyjnych, usługi doradcze,
konsultacyjne i informacyjne w zakresie funduszy, usługi
w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych,
zarządzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, analizy finansowe, tworzenie
i obsługa programów oszczędnościowych, usługi maklerskie, usługi maklerskie związane z funduszami inwestycyjnymi, usługi giełdowe, obrót towarami giełdowymi i papierami
wartościowymi, pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych i aktywów, doradztwo i konsultacje finansowe
w sprawach papierów wartościowych, usługi udostępniania
informacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania
informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa
giełdowego, usługi nabywania wierzytelności, usługi finansowe związane z oszczędzaniem, tworzenie programów
oszczędzania, 38 usługi przesyłania informacji za pomocą
komputera, usługi udostępniania portalu z informacjami
bankowymi, finansowymi, ubezpieczeniowymi, walutowymi, gospodarczymi, giełdowymi oraz podatkowymi, usługi
udostępniania platformy internetowej używanej do inwesto-
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wania na rynku walut, transmisja informacji giełdowych i walutowych za pomocą mediów telekomunikacyjnych, transmisja i przetwarzanie transakcji finansowych dokonywanych
kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale
komputerowe, 42 usługi programowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania, hosting serwerów transakcyjnych, oprogramowanie jako usługa, administrowanie
stronami internetowymi, usługi wdrażania systemów komputerowych, projektowanie, serwisowanie i modernizacja
systemów komputerowych, usługi doradcze, konsultacyjne
i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług.
492481
(220) 2018 11 08
LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PRZYSTANEK KAWA
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.11.10, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(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 hot dogów, 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 na-
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poje 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,
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 hot dogów, 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,
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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].
492483
(220) 2018 11 08
LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PRZYSTANEK KAWA
(210)
(731)

(531) 26.11.10, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(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],

Nr ZT03/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

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,
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
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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].
(210) 492489
(220) 2018 11 08
(731) FUNDACJA BIESZCZADZKIEJ KOLEJKI LEŚNEJ, Majdan
(540) Bieszczadzka Ciuchcia

(531) 06.01.02, 18.01.11, 27.05.01, 27.05.05
(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, patronat, 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 widokówki, prospekty, przewodniki, terminarze, kubki, usługi administrowania dworcami i liniami kolejowymi, 39 organizowanie
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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.
(210) 492490
(220) 2018 11 08
(731) FUNDACJA BIESZCZADZKIEJ KOLEJKI LEŚNEJ, Majdan
(540) Bieszczadzka Kolejka Leśna

(531) 06.01.02, 18.01.11, 27.05.01, 27.05.05
(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, patronat, prenumerata czasopism, zarządzanie personelem, zarządzanie hotelami, rachunkowość, badania opinii publicznej, archiwizacja dokumentów,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących towa-
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rów: 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 widokówki, 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.
492525
(220) 2018 11 09
PODLEWSKA MARIOLA ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY GUSTO, Raciszyn
(540) GUMI Malinki
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze,cukierki, słodycze, cukierki żelowe, orzechy w czekoladzie i innych polewach,rodzynki
w czekoladzie i innych polewach.
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(731)
(540)
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492527
(220) 2018 11 09
SOLIŃSKA MONIKA KATARZYNA POSITIVE
MANAGEMENT SOLUTIONS, Warszawa
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(531)

04.05.05, 08.07.03, 11.03.05, 11.03.09, 25.01.01, 25.01.19,
29.01.15
(510), (511) 30 pierogi z serem, pierogi ruskie, z mięsem,
z kapustą i z grzybami, a także z innym nadzieniem.
492611
(220) 2018 11 13
MARCZAK KAROL, BOROWIAK MACIEJ BREWA
SPÓŁKA CYWILNA, Kalisz
(540) Brewa
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 26.01.01, 26.01.04
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa głównie za pomocą strony internetowej towarów rodzajowych - oliwy
z oliwek z pierwszego tłoczenia oraz przetworów z oliwy
i z oliwek.
(210) 492551
(220) 2018 11 09
(310) 1898757
(320) 2018 05 11
(330) CA
(731) Canopy Growth Corporation, Smiths Falls, CA
(540) CANOPY LEARNING
(510), (511) 41 udostępnianie strony internetowej dostarczającej informacji dotyczących marihuany leczniczej i konopi siewnych, udostępnianie strony internetowej dotyczącej marihuany leczniczej i konopi siewnych, udostępnianie
strony internetowej zawierającej oceny, recenzje i opinie
dotyczące marihuany i produktów marihuany leczniczej,
wskazań i skutków poszczególnych odmian marihuany, zalet
stosowania marihuany leczniczej, marihuany, konopi siewnych i badań związanych z konopiami siewnym i marihuaną,
edukacja medyczna i usługi dostarczania informacji dotyczących marihuany i konopi siewnych, usługi edukacyjne dotyczące marihuany, konopi siewnych i olejów z konopi, usługi
edukacyjne i usługi edukacyjne dla pacjentów, mianowicie
dostarczanie materiałów audio, wizualnych i drukowanych,
seminariów, warsztatów, zajęć i szkoleń dotyczących marihuany leczniczej, marihuany, konopi siewnych i olejów z konopi, pokazy edukacyjne dotyczące uprawy roślin, warsztaty
i seminaria na temat ogrodnictwa.
(210) 492593
(220) 2018 11 13
(731) Salling Group A/S, Rosbjergvej, DK
(540) KINGSWAY
(510), (511) 30 lody, lody do zamrażania w domu, lizaki lodowe, lody na patyku, sorbety, jogurt mrożony, herbata
mrożona, mieszanki do przyrządzania mrożonej herbaty
w proszku, 32 napoje bezalkoholowe, woda aromatyzowana, wody o smaku owocowym, woda mineralna, woda
niegazowana, soki, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie
soków owocowych.
(210)
(731)
(540)

492610
(220) 2018 11 13
WYLUB DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-GASTRONOMICZNE
SWISS POL, Dąbrowa Tarnowska

(531) 24.15.03, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi w zakresie instalacji elektrycznych, instalowanie urządzeń elektrycznych, instalowanie urządzeń
elektrycznych zasilanych energią słoneczną, instalowanie
baterii słonecznych - fotowoltaika, instalowanie elektrycznych urządzeń pomiarowych, instalowanie kolektorów
elektrycznych, instalowanie akumulatorów elektrycznych,
amperomierzy, baterii elektrycznych, baterii elektrycznych
do pojazdów, baterii wysokonapięciowych, instalowanie
elektrycznych urządzeń kontrolno-sterujących, złączników
elektrycznych, przemienników, inwerterów, przekaźników
elektrycznych, przełączników elektrycznych, przetwornic
elektrycznych, przewodów elektrycznych, przyrządów pomiarowych, instalowanie urządzeń do ładowania akumulatorów elektrycznych, wskaźników strat elektrycznych złączy
do przewodów elektrycznych, złączy, montaż i naprawa instalacji grzewczych - pompy ciepła, maty grzewcze, naprawa
i konserwacja generatorów energii elektrycznej - fotowoltaika, falowniki, akumulatory elektryczne, usługi budowlane:
budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych, wiat,
wiat z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych zasilanych
energią słoneczną, budowa instalacji fotowoltaicznych.
(210) 492644
(220) 2018 11 14
(731) TYC-TYKA MAGDALENA MTTESTETICA, Kraków
(540) MTT Estetica Clinic
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, preparaty
do makijażu, środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry ciała
i włosów, antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach,
aromaty i olejki aromatyczne, balsamy, barwniki do celów
kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty dla ludzi, ekstrakty
do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, preparaty
do golenia, kadzidła, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków,
kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy odżywcze i nawilżające, kremy do rąk, lakiery do paznokci, lotiony
do celów kosmetycznych, masła do ciała, maski do włosów,
maści do celów kosmetycznych, mgiełki kosmetyczne,
mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające do celów
kosmetycznych, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące,
mydła dezynfekujące, mydła przeciwpotowe, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, olejki do kąpieli, kosmetyki do stylizacji włosów, odżywki
do włosów, płyny do układania włosów, preparaty do ukła-
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dania włosów, pianki do układania włosów, lakiery do utrwalania fryzury, preparaty do pielęgnacji paznokci, produkty
perfumeryjne, perfumy, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej
nie do celów leczniczych, płyny do pielęgnacji włosów, płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady
do celów kosmetycznych, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze
do rzęs, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji włosów, nawilżające preparaty kosmetyczne, ściągające preparaty kosmetyczne, złuszczające preparaty kosmetyczne, preparaty do ochrony przed
słońcem, serum kosmetyczne, sole kąpielowe, szampony,
szminki, środki do czyszczenia zębów, środki zapachowe
odświeżające powietrze, produkty toaletowe, woda toaletowa, przybory toaletowe zawarte w tej klasie, patyczki z watą
do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, wyroby
perfumeryjne, żele, żele do włosów, żele do masażu, preparaty kosmetyczne do masażu, olejki do masażu, peelingi, peelingi do masażu, peelingi do twarzy i do ciała, oliwki do masażu, kremy i peelingi do stóp, kosmetyki do pielęgnacji stóp,
żele do stóp, preparaty do pedicure, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna
żywność i substancje do celów leczniczych, żywność dla
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, aromatyczne i balsamiczne preparaty do celów leczniczych, aerozole
chłodzące do celów medycznych, antyseptyki, antybiotyki,
apteczki przenośne wyposażone, balsamy do celów leczniczych, borowina lecznicza, preparaty balsamiczne i aromaterapeutyczne do celów leczniczych, biologiczne preparaty
do celów medycznych, błonnik pokarmowy, enzymy dla celów farmaceutycznych, detergenty do celów medycznych,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, enzymy dla celów medycznych, guma do żucia
do celów leczniczych, kadzidełka do odstraszania owadów,
kamfora do celów medycznych, lotiony do celów farmaceutycznych, maści do celów farmaceutycznych, oleje lecznicze,
olejek kamforowy do celów medycznych, preparaty chemiczne dla celów farmaceutycznych i medycznych, preparaty enzymatyczne dla celów farmaceutycznych i medycznych, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy
diety, herbaty ziołowe do celów leczniczych, preparaty bakteriologiczne dla celów medycznych, sole do kąpieli do celów leczniczych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, sole
do kąpieli mineralnych, maści lecznicze do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt,
preparaty biologiczne do celów medycznych, napoje lecznicze, nalewki dla celów leczniczych, napoje dietetyczne dla
celów leczniczych, oleje dla celów leczniczych, pokarm dla
niemowląt, środki przeciwbólowe, środki przeczyszczające,
preparaty witaminowe, wyciągi dla celów leczniczych, zioła
lecznicze, cukierki dla celów leczniczych, mleko w proszku
dla dzieci, środki bakteriobójcze, środki grzybobójcze, środki
dezynfekcyjne dla celów higienicznych, środki zmniejszające
apetyt do celów medycznych, mydła dezynfekujące, mydła
lecznicze, syropy do użytku medycznego, preparaty wspomagające odchudzanie, tabletki wspomagające odchudzanie, trociczki do odymiania, żelatyna dla celów medycznych,
żele do masażu do celów medycznych, preparaty do masażu do celów medycznych, olejki do masażu do celów medycznych, peelingi do masażu do celów medycznych, oliwki
do masażu do celów medycznych, preparaty czyszczące
do szkieł kontaktowych, preparaty farmaceutyczne, herbata
lecznicza, herbaty ziołowe do celów medycznych, kapsułki
do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kompresy, lecznicze napary, leki dla ludzi, leki do oczu w kroplach,
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leki do użytku medycznego, wody mineralne do celów leczniczych, mleko w proszku dla niemowląt, środki nasenne,
środki uspokajające, pastylki do celów leczniczych, środki
przeciwbólowe, woda termalna.
492988
(220) 2018 11 22
KADŁUBICKI ROBERT ARTUR FIRMA BUDOWLANO-HANDLOWA IGMAR, Czaniec
(540) IGMAR DEVELOPMENT
(210)
(731)

(531)

26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 20 meble drewniane, szafy, szafki, szafy wnękowe, szafki łazienkowe, szafki kuchenne, szafki ścienne,
przymocowane szafki kuchenne, blaty kuchenne, meble
kuchenne, stoły kuchenne, zestawy mebli kuchennych,
meble kuchenne do zabudowy, meble kuchenne na wymiar, meble kuchenne z regulacją wysokości, regały, regały
do przechowywania, regały drewniane, biblioteczki, wbudowane szafki, fronty do szaf i szafek, drzwi do szaf, szafki
do przechowywania przedmiotów, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna stolarki budowlanej, okien PCV, mas tynkarskich, pap termozgrzewalnych, 37 usługi budowlane; usługi
remontowe; usługi wyburzeniowe; budowa bloków mieszkalnych; budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych;
budowa budynków na zamówienie; budowa budynków
przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne; budowa
części budynków; budowa domów; budowa domów na zamówienie; budowa nieruchomości; budowa nieruchomości komercyjnych; budowa nieruchomości mieszkalnych;
budowa nieruchomości przemysłowych;budownictwo;
nadzór nad robotami budowlanymi; remont nieruchomości; remontowanie budynków; renowacja budynków; stawianie fundamentów; stawianie ogrodzeń zabezpieczających; usługi budowlane i konstrukcyjne; usługi budowlane
i naprawy budynków; usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu; usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych; usługi budowlane w zakresie
stawiania budynków; usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe; usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków; usługi doradcze dotyczące
remontów budynków; usługi doradcze dotyczące renowacji budynków; usługi doradcze dotyczące renowacji
nieruchomości; usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa; usługi doradcze w zakresie budowania;
usługi doradztwa w zakresie budowy budynków; usługi
generalnych wykonawców budowlanych; usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków; usługi odnawiania
budynków; usługi odnawiania mieszkań; usługi w zakresie
remontów budynków; wznoszenie budynków i innych
konstrukcji; wznoszenie budynków prefabrykowanych;
wznoszenie obszarów mieszkalnych; wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji; zarządzanie projektami
budowlanymi na terenie budowy; zarządzanie projektami
na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków;
zarządzanie projektem budowy; działalność deweloperska, naprawa dachów, konserwacja dachów, pokrywanie
dachów papą, pokrywanie dachów blachą, pokrywanie
dachów blachodachówką, pokrywanie dachów gontami
papowymi, usługi instalacji dachów, instalacja pokryć dachowych, ponowna obróbka powierzchni dachów, nakładanie powłok nieprzemakalnych na dachy, izolacja ścian
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493019
(220) 2018 11 23
MYWAM KUPIEC, BARTOLD, ANGRES SPÓŁKA
JAWNA, Chorzów
(540) MYWAM
(510), (511) 10 urządzenia i instrumenty medyczne, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, fotele do celów medycznych lub dentystycznych, artykuły ortopedyczne, chodziki
do wspomagania poruszania się, urządzenia do rehabilitacji
fizycznej do celów medycznych, 12 wózki do transportu niepełnosprawnych, wózki dziecięce, skutery inwalidzkie.

wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, instalacja
materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, układanie dachówki, murowanie lub murowanie
z bloczków, montaż belkowania dachu, układanie dachówek i płytek łupkowych, usługi dekoracyjnego malowania
wnętrz domów, odnawianie wnętrz budynków, budowa
ścian działowych we wnętrzach, usługi tynkowania, nakładanie wylewki posadzkowej, wylewanie fundamentów,
montaż paneli gipsowych, montaż ścian działowych kartonowo-gipsowych, montaż płyt ściennych, układanie płytek
podłogowych, usługi układania płytek ceramicznych, budowa podłóg, montaż podłóg drewnianych, montaż podłóg laminowanych, układanie pokryć podłogowych, usługi
w zakresie powlekania podłóg, malowanie, malowanie budynków, malowanie natryskowe, malowanie mebli, układanie sufitów, układanie pokryć sufitów, nakładanie faktur
na sufity, nadawanie faktury sufitom lub ścianom, budowa
schodów z drewna, instalowanie mebli na wymiar, usługi
usuwania śniegu i oblodzenia z dachów, 40 usługi stolarskie, stolarstwo meblowe, produkcja mebli na zamówienie
i według specyfikacji osób trzecich, usługi tartaków, obróbka drewna, udzielanie informacji związanych z obróbką
drewna, heblowanie drewna, piłowanie drewna, laminowanie drewna, konserwowanie drewna, obróbka drewna środkami do konserwacji, przetwarzanie kory drzew.

(210) 493030
(220) 2018 11 23
(731) MARCINIAK ADAM, Nowe Miasto Lubawskie
(540) DREWHIT
(510), (511) 4 brykiety drzewne, paliwo do grilla z wiórów
drzewnych, patyczki drewniane na podpałkę, podpałki
[drewno na rozpałkę], produkty paliwowe ze sprasowanych
wiórów drzewnych, wióry drewniane do użytku jako paliwo,
20 elementy meblowe, meble i akcesoria meblowe, drewniane maty do pokrywania tkanin, meble drewniane, nogi
do mebli, stelaże tapczanów, stelaże do łóżek, stelaże do łóżek drewniane, stelaże z listew do łóżek, konstrukcje drewniane łóżka, osprzęt niemetalowy do łóżek, drewniane podstawki na podłokietniki i oparcia.

(210) 493010
(220) 2018 11 23
(731) ŚWIDERSKI WIESŁAW ALKOR-WBS, Nysa
(540) ALKOR

(210) 493034
(220) 2018 11 23
(731) PAWLISZYN PIOTR, Będzin
(540) VADEMECUM

(531) 26.03.07, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 14 przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, zegary, zegarki, zegarki na rękę, paski do zegarków,
łańcuszki do zegarków, etui na zegarki, biżuteria i wyroby jubilerskie, łańcuszki, bransolety, pudełka na biżuterię i wyroby
jubilerskie, 35 usługi handlu detalicznego oraz usługi handlu
detalicznego on-line w zakresie takich towarów jak przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, zegary, zegarki, zegarki na rękę, paski do zegarków, łańcuszki do zegarków, etui
na zegarki, biżuteria i wyroby jubilerskie, łańcuszki, bransolety, pudełka na biżuterię i wyroby jubilerskie, 37 konserwacja
i naprawa przyrządów zegarmistrzowskich i chronometrycznych, zegarów, zegarków, zegarków na rękę, naprawa wyrobów jubilerskich, łańcuszków, bransolet.

(531) 03.07.19, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 doradztwo księgowe w zakresie podatków,
doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie
zwrotu podatku, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, księgowanie kosztów, księgowość, rachunkowość i audyt, prowadzenie ksiąg, przygotowywanie zeznań
podatkowych, usługi podatkowe, usługi księgowe w zakresie
funduszy emerytalnych, usługi księgowe związane ze ściąganiem należności, 36 doradztwo finansowe dotyczące
podatków, doradztwo podatkowe, doradztwo prawno-organizacyjne i prawno-finansowe w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie podatków dochodowych,
konsultacje podatkowe, ocena podatkowa, usługi podatkowe i celne, usługi związane z podatkami.

493014
(220) 2018 11 23
BLUE WATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) BW NUTRITION

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety
zawierające białko.

(210)
(731)

(210) 493083
(220) 2018 11 26
(731) VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) VRG VISTULA RETAIL GROUP
(510), (511) 3 kosmetyki: perfumy, wody toaletowe, dezodoranty, 6 stopy metali nieszlachetnych, 9 okulary, okulary
przeciwsłoneczne, 14 biżuteria z metali szlachetnych, bransolety, broszki, kolie, kolczyki, klipsy, naszyjniki, pierścionki,
wisiorki, spinki, spinacze do krawatów, łańcuszki, korpusowe wyroby jubilerskie: dzbanki, tace, puchary, kielichy, misy,
patery, sztućce, rozcinacze do listów, zakładki do książek,
medale, plakietki, breloki, dodatki do strojów z metali szlachetnych, zegarki, części i akcesoria do zegarków, wyroby
jubilerskie, metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie
z metali szlachetnych i pokrywane nimi nie ujęte w innych
klasach, biżuteria, kamienie szlachetne i półszlachetne,
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zegary, zegarki, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, 18 wyroby ze skóry dla mężczyzn: paski do spodni,
torby, teczki, portfele, 25 odzież, kurtki, koszule, swetry,
koszulki, bluzy, krawaty, skarpety, czapki, szaliki, rękawiczki,
okrycia wierzchnie, odzież skórzana, obuwie, 35 reklama,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie z wyrobami jubilerskimi, odzieżą, obuwiem i dodatkami
do nich, 36 inwestycje majątkowe (nieruchomości), inwestycje kapitałowe, inwestycje finansowe, wynajmowanie
pomieszczeń handlowych, usługowych oraz biurowych
(nieruchomości), zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości,
agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu
nieruchomościami, agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe, depozyty kosztowności, depozyty przedmiotów wartościowych, doradztwo w sprawach finansowych,
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo
w zakresie długów, dzierżawa majątku nieruchomego, ekspertyzy dla celów fiskalnych, emisja bonów wartościowych,
finansowa wycena (ubezpieczenia, banki, nieruchomości),
inwestycje kapitałowe, kaucje (gwarancje), lokaty kapitału, agencje ściągające należności, oszacowanie (wycena)
majątku nieruchomego, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, powiernicze usługi, pożyczki (usługi
finansowe), ratalne kredyty, ściąganie czynszów, ubezpieczenia, umowy kredytowe połączone ze sprzedażą ratalną
(umowy kredytowe), wycena antyków, wycena biżuterii,
wycena dzieł sztuki, wycena kosztów naprawy, wycena nieruchomości, wycena zbiorów numizmatycznych, wymiana
walut, wynajmowanie pomieszczeń biurowych (nieruchomości), zarządzanie majątkiem nieruchomym, pośrednictwo w ustanawianiu zastawów, 42 projektowanie kolekcji
odzieżowych i dodatków do odzieży.

Nr ZT03/2019

(540) KRAKUS
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje], wódka, dżin.
(210) 493123
(220) 2018 11 26
(731) KRASKOWSKI MARCIN ZENON, Szczecin
(540) HAIRO
(510), (511) 26 dekoracyjne akcesoria do włosów, kosmyki
włosów, ludzkie włosy, ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne
włosy, peruki, syntetyczne treski, sztuczne włosy, włosy do przedłużania, włosy syntetyczne, włosy sztuczne,
włókna do użytku jako zamienniki włosów, sploty włosów,
sztuczne włosy do japońskich fryzur (kamoji), 35 usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sklepów
detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi handlu detalicznego związane z preparatami do włosów, usługi sprzedaży detalicznej
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi w zakresie
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie artykułów odzieżowych.
(210) 493125
(220) 2018 11 26
(731) BUCHALSKI PIOTR, Łódź
(540) Vitamins BOOM!

(210) 493091
(220) 2018 11 26
(731) AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) KRAKUS

(531)

(531)

29.01.15, 03.03.01, 03.03.24, 03.03.26, 02.01.04, 02.01.20,
02.01.23, 07.01.01, 07.01.24, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05,
27.05.11, 27.05.24, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.08, 26.04.09,
26.04.14, 26.04.15, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22, 26.11.03,
26.11.05, 26.11.10
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje],
wódka.
(210) 493093
(220) 2018 11 26
(731) AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) KRAKUS exclusive
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe
wódka.
(210)
(731)

493095
(220) 2018 11 26
AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław

[napoje],

29.01.14, 27.03.11, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.04, 27.05.08,
27.05.09, 27.05.10, 27.05.19, 01.15.14, 01.15.15, 05.07.11,
24.17.01, 24.17.04
(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów
kosmetycznych, kosmetyki, kremy kosmetyczne, mydła, preparaty kosmetyczne do kąpieli.
(210) 493127
(220) 2018 11 26
(731) BUCHALSKI PIOTR, Łódź
(540) ORIENTARIUM FUNNY ZOO !

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.10, 24.17.01,
24.17.04, 03.02.01, 03.02.24, 03.02.26, 03.09.01, 03.09.02,
03.09.24
(510), (511) 25 odzież, 28 zabawki.

Nr ZT03/2019
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493132
(220) 2018 11 26
KRAJOWY REJESTR OPINII SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław
(540) KRAJOWY REJESTR OPINII
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 01.17.11, 01.17.17, 01.17.25,
26.04.02, 26.04.04, 26.04.09, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 35 administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób
trzecich, administrowanie programami lojalności konsumenta, administrowanie w zakresie oceny przedsiębiorstw, agencie informacji handlowej [udostępnianie informacji dotyczących działalności gospodarczej, na przykład marketingu lub
danych demograficznych], aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, aktualizacja informacji dotyczących działalności gospodarczej w komputerowej bazie
danych, analiza danych biznesowych, analiza danych i statystyk dotyczących badań rynkowych, analiza danych statystycznych z badań rynku, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analiza ocen dotyczących zarządzania
działalnością gospodarczą, analiza pracy w celu określenia
umiejętności pracownika i innych wymagań względem tego
pracownika, analiza statystyk dotyczących działalności gospodarczej, analiza trendów biznesowych, analizowanie reakcji konsumentów, audyt działalności gospodarczej, badania dotyczące informacji na temat firm, badania dotyczące
informacji biznesowych, badania działalności gospodarczej
i badania rynkowe, badania opinii publicznej, badania statystyczne przedsiębiorstw, badania w zakresie działalności
gospodarczej i usługi doradcze, badania w zakresie wizerunku korporacyjnego, biznesowe oceny i wyceny w sprawach
handlowych, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie
działalności marketingowej, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, doradztwo w zakresie
promocji sprzedaży, dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, opracowywanie statystycznych danych gospodarczych i informacji handlowych, opracowywanie statystyk biznesowych,
organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów
handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, organizowanie programów lojalnościowych
do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych,
produkcja materiałów reklamowych i reklam, projektowanie badań opinii publicznej, promocja, reklama i marketing
stron internetowych on-line, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, promowanie [reklama] działalności gospodarczej,
promowanie projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej,
promowanie sprzedaży dla osób trzecich za pośrednictwem
programów znaczków handlowych, promowanie towarów
i usług osób trzecich w Internecie, prowadzenie rejestru informacji, przygotowywanie raportów z analiz rynkowych,
reklama biznesowych stron internetowych, reklama poprzez
przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama
towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem
przewodnika online do przeszukiwania, reklama typu „płać
za kliknięcie”, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama
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za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklamowanie towarów innych sprzedawców,
umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie
towarów tych sprzedawców, reklamowanie usług innych
dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie
i porównanie usług tych dostawców, rozpowszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, rozpowszechnianie reklam na rzecz
osób trzecich przez Internet, skomputeryzowana weryfikacja
danych, skomputeryzowane przetwarzanie danych, specjalistyczne wyceny i raporty w zakresie spraw dotyczących
działalności gospodarczej, sporządzanie ankiet biznesowych, sporządzanie raportów do celów marketingowych,
sporządzanie statystyk, statystyczne badania biznesowe,
udostępnianie biznesowych informacji statystycznych, udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów
społecznościowych, udostępnianie informacji o produktach
konsumenckich, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, udostępnianie online
przewodników reklamowych zawierających towary i usługi
osób trzecich prowadzących handel online w Internecie,
udostępnianie raportów marketingowych, udostępnianie
skomputeryzowanych danych związanych z działalnością
gospodarczą, udzielanie informacji rynkowej w odniesieniu
do produktów konsumpcyjnych, udzielanie porad dla konsumentów o produktach, usługi informacyjne i doradcze dla
konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej
udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi informacji biznesowej, usługi informacyjne
w zakresie rynku konsumentów, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości
marki, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi
w zakresie oceny marki, usługi w zakresie oceny podmiotów gospodarczych, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, 42 aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, hosting,
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, ocena jakości, opracowywanie
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], pisanie i aktualizacja
oprogramowania komputerowego, pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu
do tworzenia stron internetowych, pisanie programów
komputerowych do zastosowań medycznych, platforma
jako usługa [PaaS], prace badawczo-rozwojowe w zakresie
oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie nowych technologii na rzecz osób trzecich, projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania
danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
do importowania danych i zarządzania nimi, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania do pobierania danych,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania do przetwarzania danych, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich
[usługi informatyczne], tworzenie platform internetowych
do handlu elektronicznego, usługi doradztwa w zakresie
oprogramowania jako usługi [SaaS], usługi elektronicznego
przechowywania danych w celu archiwizacji baz danych, obrazów i innych danych elektronicznych, usługi informacyjne
i doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego, zapewnianie czasowego użytkowania oprogramowania online
nie do pobrania, do celów edycji tekstu, zapewnianie oprogramowania online nie do pobrania, do użytku w komuni-
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kacji, zapewnianie oprogramowania online nie do pobrania,
do celów edycji tekstu, zapewnianie oprogramowania online nie do pobrania, do zarządzania bazami danych.
(210) 493134
(220) 2018 11 26
(731) GÓRNY PRZEMYSŁAW BYSTYLE, Pabianice
(540) ALOGY

(531)

29.01.12, 26.03.02, 26.03.07, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05,
27.05.08
(510), (511) 9 telefony komórkowe, wtyczki telefoniczne,
adaptery telefoniczne, futerały na telefony, złącza do telefonów, baterie do telefonów, etui na telefony komórkowe,
osłony na telefony komórkowe, baterie do telefonów komórkowych, uchwyty samochodowe do telefonów, głośniki do telefonów komórkowych, ładowarki do telefonów
komórkowych, wyświetlacze do telefonów komórkowych,
oprogramowanie do telefonów komórkowych, skórzane etui
na telefony komórkowe, urządzenia głośnomówiące do telefonów komórkowych, futerały dopasowane do telefonów
komórkowych, uchwyty przystosowane do telefonów komórkowych, przewody USB do telefonów komórkowych,
stacje dokujące do telefonów komórkowych, obudowy
wymienne do telefonów komórkowych, słuchawki douszne
do telefonów komórkowych, zestawy głośnomówiące do telefonów komórkowych, głośniki pomocnicze do telefonów
komórkowych, przejściówki do kabli telefonów komórkowych, moduły wyświetlacza do telefonów komórkowych,
baterie dodatkowe do telefonów komórkowych, stojaki dostosowane do telefonów komórkowych, pamięci zewnętrzne do telefonów komórkowych, etui z klapką do telefonów
komórkowych, ładowarki baterii do użytku z telefonami,
bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do zastosowania
z telefonami komórkowymi, sprzęt do korzystania z telefonów komórkowych bez użycia rąk, uchwyty do korzystania
z telefonów komórkowych bez użycia rąk, mikrofony do używania bez użycia rąk do telefonów komórkowych, zatyczki
do gniazdek telefonów komórkowych zapobiegające dostawaniu się kurzu, pamięci USB z mikrozłączami USB kompatybilnymi z telefonami komórkowymi, futerały do telefonów
komórkowych ze skóry lub z imitacji skóry, futerały do telefonów komórkowych z materiału lub z materiałów tekstylnych,
części i akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, kijki do robienia selfie jako akcesoria do smartfonów.

Nr ZT03/2019

493135
(220) 2018 11 26
BALTIC SPEDITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Ciechanów
(540) Baltic Spedition We Can Do More
(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
27.01.05, 26.03.04, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18,
26.01.19, 18.01.07, 18.01.08, 18.01.23
(510), (511) 39 magazynowanie, magazynowanie ładunków,
magazynowanie towarów, logistyka transportu, organizacja
transportu drogą lądową, morską i powietrzną, organizacja
transportu powietrznego, morskiego i lądowego, organizowanie i świadczenie usług transportowych drogą lądową,
morską i powietrzną, organizowanie transportu, organizowanie transportu drogą lądową, morską i powietrzną, przewożenie i dostarczanie towarów, transport drogowy, transport
i dostawy towarów, transport lądowy, transport samochodowy, usługi doradcze związane z transportem drogowym,
usługi doradcze związane z transportem, usługi konsultacyjne związane z transportem, usługi transportu drogowego,
usługi transportowe, usługi w zakresie transportu drogowego, usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi, wynajmowanie transportu drogowego, dystrybucja
[transport] towarów drogą lądową, dystrybucja [transport]
towarów drogą morską, dystrybucja [transport] towarów
drogą powietrzną, odbiór, transport i dostawa towarów, organizacja dostarczania towarów, organizowanie transportu
ładunków, organizowanie transportu towarów, przewóz samochodami ciężarowymi, przewóz towarów, przewożenie,
spedycja towarów, transport towarów, usługi agencji spedycyjnej, usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu towarów, usługi informacyjne związane z transportem
towarów, usługi przeładunkowe, usługi przewozowe towarów, usługi spedycyjne, usługi transportowe i dostawa drogą
powietrzną, lądową, koleją i drogą morską, usługi transportu
drogowego ładunków, usługi transportu niebezpiecznych
odpadów, usługi transportu żywności, usługi w zakresie
spedycji towarów, usługi w zakresie transportu towarów,
magazynowanie towarów w dużych ilościach, usługi opakowywania i pakowania, usługi pakowania, usługi transportu
pojazdami silnikowymi.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

491121, 492252

3

491213, 492177, 492435, 492644, 493083, 493125

4

492060, 492452, 493030

5

471398, 490351, 490802, 490866, 491121, 492039, 492177, 492206, 492252, 492459, 492466, 492644, 493014

6

491206, 492287, 493083

7

491300, 491400, 492481, 492483

8

491300, 492481, 492483

9

490517, 490795, 490800, 491051, 491052, 491151, 491213, 491400, 491732, 491778, 491779, 492069, 492072,
492451, 492458, 492468, 492479, 492480, 493083, 493134

10

492231, 492467, 492473, 492474, 492475, 493019

11

491206, 491400, 492481, 492483

12

491300, 491374, 493019

14

490437, 491416, 493010, 493083

16

477808, 491024, 491151, 491213, 491285, 491286, 492069, 492072, 492375, 492435

17

492081

18

490437, 491416, 492039, 492098, 493083

19

490993, 490994, 490995, 491285, 491286

20

492082, 492086, 492452, 492476, 492481, 492483, 492988, 493030

21

492287, 492435, 492481, 492483

24

492435

25

470379, 490437, 491151, 491416, 491573, 491714, 491792, 492039, 492055, 492069, 492072, 492150, 492323,
493083, 493127

26

493123

28

491151, 491213, 492039, 492069, 492072, 493127

29

486101, 486399, 487915, 491255, 491436, 491437, 491803, 492019, 492077, 492273, 492481, 492483

30

477341, 486101, 491104, 492206, 492273, 492306, 492481, 492483, 492525, 492593, 492610

31

487915

32

477808, 487915, 491518, 492053, 492287, 492481, 492483, 492593

33

490706, 491223, 492053, 492164, 492287, 493091, 493093, 493095

34

492150

35

477808, 483357, 490517, 490864, 490865, 491020, 491024, 491051, 491052, 491061, 491083, 491121, 491151,
491213, 491258, 491285, 491286, 491393, 491394, 491573, 491579, 491714, 491732, 492019, 492053, 492055,
492069, 492072, 492077, 492107, 492164, 492231, 492279, 492320, 492323, 492380, 492381, 492451, 492452,
492458, 492479, 492480, 492481, 492483, 492489, 492490, 492527, 492988, 493010, 493034, 493083, 493123,
493132

36

490683, 491249, 491285, 491286, 492326, 492479, 492480, 493034, 493083

37

491249, 491285, 491286, 491300, 491400, 492611, 492988, 493010

38

491051, 491052, 491151, 491393, 491394, 491732, 491778, 491779, 492069, 492072, 492451, 492458, 492479,
492480

39

491213, 491360, 491714, 492489, 492490, 493135

40

492019, 492164, 492380, 492381, 492988

54

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr ZT03/2019

1

2

41

477808, 486166, 490864, 490865, 491020, 491024, 491051, 491052, 491151, 491400, 491454, 491455, 491573,
491732, 491779, 492069, 492072, 492107, 492323, 492424, 492431, 492441, 492451, 492458, 492489, 492490,
492551

42

490517, 490795, 490800, 491051, 491052, 491151, 491213, 491249, 491285, 491286, 491732, 492069, 492072,
492164, 492380, 492381, 492451, 492458, 492479, 492480, 493083, 493132

43

491104, 492053, 492078, 492164, 492431, 492481, 492483, 492489, 492490

44

490864, 490865, 491020, 491454, 491455, 491573, 492137, 492231

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

491061
491394
492459
493010
493134

Henryk Kania H. Kania RODZINNA TRADYCJA
OD POKOLEŃ Szynka Ojca Ręcznie wiązana
Wędzona mieszanką drzew, w tym
owocowego Receptura od pokoleń
Henryk Kania MISTRZ MASARSKI
Z PSZCZYNY KIEŁBASA ŚLĄSKA smacznie
i wygodnie Mistrzowie biesiadowania
PATELNIA GRILL PIEKARNIK
Hi.
IATFI
Ice Dream
IGMAR DEVELOPMENT
IPPK
IRPOL
jabCo2 musujące Jabłko Arbuz
KINGSWAY
kolor.ami DRUKARNIA
kolorami
KRAJOWY REJESTR OPINII
KRAKUS exclusive
KRAKUS
KRAKUS
Księżak SER TYPU SZWAJCARSKIEGO
L4
LA ROMA
LOL
LOPP
LOVING
M MAKKARA
m
Marletto
MARSJANKI PROimun
MART DIAMONDS M
Masmer
Media Expert - miliony prezentów,
miliony uśmiechów
Mediconsole
MENO
MiniMax
Moje Vegas
Mooia
MOŻNA INACZEJ
MTT Estetica Clinic
MURAPOL
MYWAM
najpierw masa, później ... ciacho

9kont
AGRONOMO
AlcaNeff
ALKOR
ALOGY
Aromaterapia pta Kwartalnik Polskiego
Towarzystwa Aromaterapeutycznego
ART VEIN RYSZARD ZAJĄC
Babella
BaBiana KOSMETOLOGIA.
MEDYCYNA ESTETYCZNA.
Baltic Spedition We Can Do More
BEZABEZ
BezAle
Bieszczadzka Ciuchcia
Bieszczadzka Kolejka Leśna
Brelecton Systems
BRELECTON
Brewa
BTS BUILD TO SUIT
BUSCOPAN
BW NUTRITION
CA CARBOAUTOMATYKA
CANOPY LEARNING
CathAIO
chocoYeee
Chyłka zaginięcie
CoolCryo
DANNY
DMS BARRELS
DREWHIT
DRY WALKER
EM EMTRACK
F FRANCZEWSKA NIERUCHOMOŚCI
fallo peptase
FARADA
FINISHDESKA XXL
FINISHJODŁA ANGIELSKA
FINISHJODŁA FRANCUSKA
FLETCHER
Gandalf.com.pl poszerzamy horyzonty
GUMI Malinki
H HABITECH
HAIRO

492375
490864
491792
490865
493135
492431
491416
492489
492490
490795
490800
492611
491249
471398
493014
491400
492551
492473
492273
491732
492475
491778
492164
493030
492055
490517
490683
492466
491374
490993
490994
490995
491206
491213
492525
492231
493123

491436

491437
491020
492479
492078
492988
492480
491300
487915
492593
492381
492380
493132
493093
493091
493095
486399
492287
492206
491518
492082
492424
491803
492320
492306
490802
492326
486101
491024
492468
492081
492474
486166
490437
492451
492644
491285
493019
477341

56
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1

Nemapsil-LIMIT
ODITONE
Ogólnopolska Akcja Prewencyjna
BEZPIECZNA NASTOLATKA
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE
PRODUCENTÓW ŚWIEC I ZNICZY
ORIENTARIUM FUNNY ZOO !
OZONFIX
PacePress
PARNIK Oryginalne Chińskie Pierogi
Parówexy
PLAY NEXT MOŻNA INACZEJ
PLAY NEXT
PLAY NEXT
PŁYWAM BEZ PROMILI
POL IN
POLAND IN
POLAND VODKA PURE POLISH
PREMIUM QUALITY
polecony
POMORSKIE CENTRUM MIĘSNE K &K
predo
PRZYSTANEK KAWA
PRZYSTANEK KAWA
Rentifer
REWIA WYSZKÓW SYLABA

2

492252
492177
492323
492452
493127
490351
492467
491104
492019
492458
491051
491052
477808
492069
492072
490706
491579
491258
491714
492481
492483
483357
492441

Nr ZT03/2019
1

ROBIĘ SALTO
ROSENTHAI
Sales +
SKRZAT
SMART CITY EXPO POLAND
SONA
SOVETSKOJE ZOLOTOJE
STARK
STILL ACADEMY OF OSTEOPATHY
STILL ACADEMY OF OSTEOPATHY
stomatologia enel-med
SWOJSCY TRADYCYJNIE
symezet
TSL
TWÓJ WYBÓR
VADEMECUM
VENOM
vitaMicronised
Vitamins BOOM!
VRG VISTULA RETAIL GROUP
WEED FAMILY
Wienerki
WINE SPOT
X-Socks
ZYGA od 1980 r.

2

491573
492098
491083
492435
492107
492086
491223
492476
491454
491455
492137
492077
490866
491360
491151
493034
492039
491121
493125
493083
492150
491255
492053
470379
492279

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.
160486
1238164
1247157
1306536
1365478
1405507
1406218
1407870
1440331
1440335
1440368
1440369

1440373
1440387
1440511
1440541
1440558

1440582
1440598
1440605
1440629
1440633
1440641
1440642
1440691

Horolith (2018 12 13)
1
ESCAPE FROM TARKOV (2018 09 24)
CFE: 02.01.02, 27.05.17, 29.01.12
9, 14, 25, 28,
41, 42
De Markt (2018 07 12)
CFE: 26.11.03, 27.05.17, 29.01.13
11, 35
SMOOVE (2018 11 23)
29, 30
CLINSIN (2018 11 22)
5,
efree (2018 12 07)
9, 35, 42
OPTIC 2000 (2018 12 11)
9, 35, 44
LISSAC (2018 12 11)
9, 35, 44
2018 05 14)
CFE: 18.05.07, 26.03.04, 26.04.05, 26.13.25
28
QUEEN OF THE WORLD
41
(2018 09 24, 2018 08 17)
VELVET BLOSSOM (2018 10 24,
3
2018 09 25)
LAZY CAT  SLOWLY MATURED  GENUINE
CRAFT NORTHERN EUROPE CIDER MASTER’S
PRIDE (2018 09 14, 2018 09 03)
CFE: 03.01.06, 24.17.02,
33
27.01.12, 27.05.02
CLEAR ROSE (2018 10 24, 2018 09 25)
3
JUICY SPLASH
3
(2018 10 24, 2018 09 25)
ACETALK (2018 11 07)
CFE: 28.03.00
21
2018 09 04)
CFE: 28.03.00
31
ROSHEN MILK CHOCOLATE
(2018 09 21, 2018 04 19)
CFE: 08.01.19, 19.03.03,
30
27.05.10, 29.01.14
2018 07 16, 2018 03 19)
CFE: 19.03.03, 26.11.02, 29.01.12
5
RIBOSPORE (2018 11 19, 2018 05 18)
1, 5
COSIM (2018 08 28, 2018 08 27)
5
RIVORAX (2018 10 15, 2018 05 15)
5
Ys VIII (2018 10 03, 2018 05 15)
CFE: 27.05.01, 27.07.23
9, 41
2018 10 03)
CFE: 28.03.00
43
HDB (2018 10 03)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
5
OONMEY (2018 10 03, 2018 04 13)
CFE: 03.06.25, 04.03.03,
9, 41
26.13.25, 27.05.08

1440715

1440731
1440734
1440782
1440790
1440817
1440818
1440838
1440868

1440889
1440916
1440934
1440969
1440982
1440999
1441000
1441037
1441043
1441052
1441068
1441070
1441074
1441084

ROSHEN SHOOTERS Chocolates LIQUEUR
FINE CHOCOLATE  (2018 07 23, 2018 07 16)
CFE: 07.01.18, 07.15.08, 08.01.19,
30
27.05.10, 29.01.13
Eau Minrale Naturelle VICHY MINERAL WATER
by V-CONTACT (2018 09 05)
CFE: 01.15.14, 27.05.10, 29.01.12
32
SONNET (2018 10 25)
2, 16
2018 08 10)
CFE: 28.03.00
9, 35, 36, 38, 41, 42, 44, 45
meratech (2018 06 06)
CFE: 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
1, 3
SAKURA RAMEN (2018 06 20)
CFE: 26.04.09, 27.05.24, 28.03.00, 29.01.13
43
2018 10 08)
CFE: 28.03.00
16
chaleur (2018 05 16, 2018 01 19)
CFE: 01.15.05, 26.04.13,
11, 20
27.05.01, 29.01.12
SME Banking Club SME Banking Club
(2018 08 06)
CFE: 01.15.23, 26.01.03, 26.05.18,
35, 41
26.07.07, 27.05.09, 29.01.15
Babetta (2018 09 17)
CFE: 27.05.01
12
ALUTECH (2018 05 29)
6, 7, 9
KOS (2018 11 23)
CFE: 27.05.11
17
FORTNITE (2018 07 26, 2018 02 02)
9, 41
Hai Yuan Chemical (2018 11 07)
CFE: 27.01.01, 27.05.09
1
RAVEN (2018 10 05)
CFE: 27.05.01
7
aoking (2018 11 08)
CFE: 03.01.14, 27.03.01
16
Thumbelina Dream (2018 06 21)
CFE: 27.05.03, 29.01.13
9, 28
Happies (2018 11 29, 2018 06 06)
30
ANCHEE (2018 10 05)
CFE: 26.11.08, 27.05.17
12
3502 (2018 10 05)
CFE: 01.15.23, 27.03.01, 27.07.01
25
LE TARTI (2018 09 10, 2018 03 26)
30, 43
Dickmann’s DIGGIES
30
(2018 11 28, 2018 06 07)
2018 11 07)
CFE: 28.03.00
4

58
1441085

1441118
1441122
1441126
1441191
1441229
1441232
1441236
1441316
1441360

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
2018 10 03)
CFE: 01.15.09, 02.01.04, 02.03.22, 04.01.03,
33
05.03.15, 05.13.07, 09.01.07, 11.03.02,
26.01.04
RESVENT (2018 10 03)
10, 35, 37, 44
BLACKLINE (2018 10 10)
CFE: 27.05.09
16
TSE (2018 08 13, 2018 06 04)
CFE: 26.02.01, 26.04.05,
10, 42
26.11.22, 27.05.24
RAINBOW QUEEN (2018 06 21)
CFE: 27.05.04, 29.01.15
9, 28
HENIANTIAN (2018 10 05)
CFE: 28.03.00
31
ORIFLAME DIVINE (2018 07 04,
3
2018 01 05)
HEMPIRE (2018 11 26)
34
2018 11 12)
CFE: 26.04.10, 28.03.00
39
2018 11 12)
CFE: 28.03.00
35

1441367
1441384
1441386
1441421
1441422
1441453
1441496
1441533
1441538
1441677

Nr ZT03/2019

2018 11 12)
CFE: 26.04.10, 28.03.00
MrHorn (2018 10 05)
CFE: 27.05.11
2018 11 12)
CFE: 28.03.00
Jardin BRAVO BRAZILIA (2018 10 16)
CFE: 05.07.27, 26.04.18, 26.11.02,
27.05.10, 29.01.14
CATS ROYAL (2018 06 21)
CFE: 03.01.04, 27.05.03, 29.01.14
SRuiTe (2018 10 05)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
sarina (2018 09 28, 2018 06 04)
CFE: 01.03.02, 01.15.09, 05.03.13, 29.01.15
NOVA TEC (2018 05 31)
CFE: 26.01.02, 27.05.09, 29.01.12
ARTPRO by Abintex (2018 09 07)
CFE: 02.09.14, 26.01.18, 27.05.02, 29.01.15
2018 11 12)
CFE: 26.01.03, 28.03.00

40
12
1
30
9, 28
11
29
7, 11
28
5

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

160486,

2

1440734

3

1440368,

4

1441084

5

1365478,

1440598,

1440790,

1440982,

1441386

1440373,

1440387,

1440790,

1441232

1440582,

1440598,

1440605,

1440629,

1440642,

1441677

1440633,
1441422

1440691,

1440782,

6

1440916

7

1440916,

1440999,

1441533

9

1238164,
1440916,

1405507,
1440969,

1406218,
1441037,

1407870,
1441191,

10

1441118,

1441126
1441533

11

1247157,

1440838,

1441453,

12

1440889,

1441052,

1441384

14

1238164

16

1440734,

1440818,

1441000,

1441122

17

1440934

1441037,

1441191,

1441422,

1441538

1440715,

1441043,

1441070,

1441074,

1441421

1405507,

1406218,

1407870,

1440782,

1440868,

1441118,

1440782,

1440868,

1440969

20

1440838

21

1440511

25

1238164,

1441068

28

1238164,

1440331,

29

1306536,

1441496

30

1306536,

1440558,

31

1440541,

1441229

32

1440731

33

1440369,

34

1441236

35

1247157,
1441360

36

1440782

37

1441118

1441085

38

1440782

39

1441316

40

1441367

41

1238164,

1440335,

1440633,

1440691,

42

1238164,

1405507,

1440782,

1441126

43

1440641,

1440817,

1441070

44

1406218,

1407870,

1440782,

45

1440782

1441118

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.
484984
463244
485504
486350
477382

La Mer Technology, Inc.
2018 08 28
Sky International AG
2018 09 04
BRUCKBAUER WILHELM
2018 09 25
MICHALCZEWSKI DARIUSZ
2018 10 30
BIOPHA
2018 11 02

487307
35, 44
489040
35, 41
475871
7
489037
5, 30, 32
489038
3

Dalton Schools, Inc.
2018 12 06
ITM International Ltd.
2018 12 20
EOBUWIE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
2018 12 17
NIKE Innovate C.V.
2018 12 20
NIKE Innovate C.V.
2018 12 20

41
28
18, 25, 35
25
25
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1420448

Jaguar Land Rover Limited
2018 12 17

1421052
37

Daetwyler SwissTec AG
2018 12 21

7, 8, 9
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