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Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 1461 ust. 1 i 3, art. 1526 ust. 1 i 2 oraz art. 2331 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów
wydanych na podstawie art. 152 powołanej ustawy – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych
znakach towarowych.
W Biuletynie ogłasza się informacje o:
 zgłoszonych znakach towarowych,
 wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych,
 informację o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer zgłoszenia,
– datę zgłoszenia,
– datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,
– nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz jego miejsce zamieszkania lub siedzibę i kraj (kod),
– prezentację znaku towarowego,
– klasy elementów obrazowych wg klasyfikacji wiedeńskiej,
– wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe oraz wykaz towarów i/lub usług.
Ogłoszenia o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych
publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
– określenie znaku towarowego,
– datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– datę uprzedniego pierwszeństwa,
– klasy towarowe.
Ogłoszenia o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego publikowane są w układzie numerowym według numeru
zgłoszenia lub numeru rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, wobec którego wpłynął sprzeciw i zawierają:
– numer zgłoszenia wobec którego wpłynął sprzeciw,
– nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
– datę wniesienia sprzeciwu,
– numery klas objętych sprzeciwem,
Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabetycznym. Po wykazie ogłoszeń o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych publikowane są wykazy wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znaków towarowych
w układzie klasowym.

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 - ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W URZĘDZIE PATENTOWYM
ZNAKACH TOWAROWYCH

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

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 458747
(220) 2016 07 06
(731) SABIŁŁO KATARZYNA, Warszawa
(540) REGULATORY AFFAIRS DORADZTWO

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, analiza odbioru reklamy, analiza rynku, analiza danych biznesowych, analiza stanu firmy, analiza
w zakresie marketingu, badania rynkowe i analiza badań rynkowych, doradztwo biznesowe, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, sprzedaż hurtowa środków farmaceutycznych, medycznych, perfum i kosmetyków, pośrednictwo
w zakresie reklamy, 41 usługi tłumaczeń, tłumaczenia językowe, edukacja w zakresie regulatory, organizowanie szkoleń,
konferencji, warsztatów, targów, paneli dyskusyjnych w zakresie regulatorowym, prowadzenie szkoleń, konferencji,
warsztatów, targów, paneli dyskusyjnych w zakresie regulatorowym, wydawanie książek, usługi wydawnicze, 45 usługi
doradcze związane z rejestracją produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety, kosmetyków, obsługa prawna podmiotów gospodarczych, obsługa prawna
firm farmaceutycznych, doradztwo prawne - monitorowanie
działań niepożądanych, usługi sporządzania opinii, ekspertyz
i analiz prawnych.
(210) 461381
(220) 2016 09 13
(731) KOZIOŁ PATRYK MAD VENTURES, Warszawa
(540) OPIEKUN BLOGA
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe i programy
komputerowe, w szczególności oprogramowanie dedykowane do systemu wordpress z uwzględnieniem szablonów,
wtyczek i innych komponentów, programy sterujące komputerowe, dyski kompaktowe, komputerowe urządzenia
peryferyjne, komputery, komputery przenośne, optyczne
nośniki danych, programy w postaci gier komputerowych,
42 analizy systemów komputerowych, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, instalacje
oprogramowania komputerowego, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, rejestracja i pośrednictwo w sprzedaży
i instalacji domen internetowych, konserwacja oprogramowania komputerowego, pośrednictwo w sprzedaży i instalacji certyfikatów SSL, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych,
projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze
w zakresie technologii informacyjnej, architektura, doradz-

two architektoniczne, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, w szczególności w systemie wordpress
w zakresie tworzenia blogów, sklepów internetowych i stron
internetowych, hosting serwerów, usługi hostingowe, oprogramowanie jako usługa, prace badawczo - rozwojowe nad
nowymi produktami dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, w szczególności wdrożenia systemu wordpress w zakresie tworzenia
blogów, sklepów internetowych i stron internetowych oraz
późniejsza obsługa techniczna we wskazanym zakresie,
ochrona antywirusowa jako usługi komputerowe, wypożyczanie komputerów, usługi projektowania graficznego,
w tym grafiki komputerowej, wzornictwo przemysłowe.
463514
(220) 2016 11 04
ELEKTROTECHNIKA MORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) MORS hurtownie elektryczne
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 15.09.10, 26.03.01
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe jak konstrukcje metalowe, stolarka metalowa, 9 komputery i programy
komputerowe, sprzęt RTV, tablice rozdzielcze i bezpiecznikowe, transformatory, dławiki, przekaźniki, styczniki, przyrządy
regulacyjne, pomiarowe i sygnalizacyjne, aparaty i urządzenia elektryczne, kable, przewody i druty elektryczne, elektryczny osprzęt instalacyjny, 11 urządzenia grzewcze, oprawy
oświetleniowe, pomocniczy sprzęt grzewczy i oświetleniowy, elektryczne źródła światła, sprzęty z zakresu artykułów
gospodarstwa domowego, 12 samochody ciężarowe i osobowe, 17 materiały budowlane izolacyjne, 19 materiały
budowlane niemetalowe takie jak beton, ceramika bud.,
drewno bud., konstrukcje niemetalowe, stolarka drewniana
i plastykowa, 36 doradztwo w zakresie usług finansowych
i obrotu wierzytelnościami, usługi developerskie w zakresie organizowania i nadzorowania inwestycji budowlanych,
sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości wybudowanych
na pozyskanych gruntach, wynajem zarządzanie, administrowanie i pośrednictwo typu kupno - sprzedaż nieruchomości, dzierżawa pomieszczeń, 37 usługi instalacyjne i remonty w zakresie instalacji elektrycznych, serwis urządzeń
elektrycznych, 38 elektroniczne transmisje danych, obrazów
i dokumentów poprzez terminale komputerowe i sieci komputerowe, tworzenie i administrowanie stron WWW, witryn
i portali, usługi telekomunikacyjne w zakresie przekazywania
danych i głosu, usługi poczty elektronicznej, usługi komputerowe w zakresie wydzierżawiania czasu dostępu do komputerowych baz danych, sieci komputerowych, umożliwianie dostępu do interakcyjnych komputerowych baz danych
z różnych dziedzin gospodarki, nauki, kultury, 39 usługi
w zakresie transportu i wynajmu pojazdów, 41 publikowanie
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wiadomości, pogody, wyników sportowych, literatury, przekazów audio-wideo, szkolenie w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego, 42 projektowanie instalacji elektrycznych, pomiary elektryczne.
(210) 472656
(220) 2017 06 07
(731) BOSPHAERA A. WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA, Dębica
(540) Receptury czerpane z natury
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła
do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała,
wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne,
mianowicie antyperspiranty, dezodoranty w kulce, pianki do stylizacji włosów, preparaty do higieny intymnej lub
do celów dezodorujących, środki sanitarne do celów medycznych, olejki eteryczne, produkty do higieny ciała, żele,
kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe
do celów innych niż lecznicze, 5 produkty farmaceutyczne,
produkty lecznicze, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, kosmetyki lecznicze, witaminy, preparaty witaminowe
i mineralne, preparaty ziołowe, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze,
substancje dietetyczne, zioła lecznicze, ziołowe herbatki
i napary, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, płyny farmaceutyczne, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, herbaty ziołowe
do celów leczniczych, leki wzmacniające, okłady, ekstrakty
roślinne i ziołowe do celów leczniczych.
476092
(220) 2017 09 04
GABONA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) Gabona PROFESSIONAL COSMETICS SUPPLIER
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 płatki z bawełny do celów kosmetycznych,
patyczki higieniczne, pumeks, ozdoby do celów kosmetycznych, przybory toaletowe, produkty kosmetyczne, produkty do makijażu, produkty do zmywania makijażu, sztuczne
paznokcie, sztuczne rzęsy, kleje, substancje klejące i motywy dekoracyjne do użytku kosmetycznego, 8 narzędzia
i przyrządy o napędzie ręcznym, ostrza do golenia, przybory do depilacji, przybory do manicure i pedicure, pęsety,
nożyczki, etui z przyborami do pedicure, etui z przyborami
do manicure, cążki do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, nożyczki do paznokci, pilniczki do paznokci, przyrządy
do polerowania paznokci elektryczne lub nieelektryczne
(bloczki do matowienia), przyrządy do odsuwania skórek,
separatory do palców u nóg, szczypczyki, pęsetki, maszynki
do golenia elektryczne lub nieelektryczne, żyletki do golarek, nesesery z przyborami do golenia, szczypczyki do wywijania rzęs (zalotki), aplikatory do nakładania sztucznych
rzęs (szczypce do rzęs), golarki (brzytwy do brwi), nożyczki
do brwi, obcinacze, gilotyny do tipsów, skórek, tarka do stóp
nożyki do pięt, frezy, stylografy do paznokci, 11 promienie

5

ultrafioletowe (lampy UV/LED) inne niż do celów leczniczych,
16 materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, broszury,
dekoracyjny papier do pakowania, drukowane ulotki informacyjne, materiały drukowane, papier do korespondencji,
papier firmowy, papierowe torby na prezenty, publikacje
reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe, publikacje
promocyjne, teczki papierowe, torby papierowe, torebki
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub
kartonu, ulotki, zakładki, wizytówki, katalogi, papier, karton
i wyroby z nich nie zawarte w innych klasach, saszetki papierowe do opakowania, temperówki, temperówki do ołówków do makijażu, torby do pakowania z papieru i tworzyw
sztucznych, pędzle do malowania, 18 pokrowce ze skóry lub
imitacji skóry, kufry, kuferki przeznaczone na artykuły toaletowe tzw. „vanity-cases”, kuferki na zestawy toaletowe, pojemniki na kosmetyki, kosmetyczki na przybory toaletowe
i do makijażu, kuferki na przybory do makijażu, etui na pędzle do makijażu, tuby na pędzle do makijażu, torby, 20 lustra:
lusterka kieszonkowe, lusterka do torebek, lustra do makijażu, 21 grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli do malowania), wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nieujęte
w innych klasach, nieelektryczny sprzęt do demakijażu, przybory kosmetyczne i toaletowe, gąbki toaletowe, szczotki,
pędzle do golenia, naczynia oraz naczynia jednorazowe,
puderniczki nie z metali szlachetnych, szczoteczki do makijażu, szczoteczki toaletowe, szczoteczki do paznokci, pędzle
do golenia, podstawki na pędzle do golenia, szczotki do włosów, aplikatory do kosmetyków, gąbki do makijażu, podstawki na gąbki, nesesery na przybory toaletowe i do makijażu
(przybory oraz pojemniki), przyrządy do czyszczenia pędzli,
stojaki, osłonki i pojemniki na pędzle, organizery na kosmetyki, gąbki do makijażu, puszki do makijażu, aplikatory do cieni,
szablony do brwi, palety do mieszania pigmentów i podkładów, szpatuły do nakładania cieni i mieszania podkładów,
gąbki konjac do mycia twarzy, gąbki do mycia twarzy, czyściki, szczoteczki do twarzy, przyrządy do zaskórników, kieliszki
do henny, pędzle do makijażu (również zestawy), szablony
do przedłużania paznokci, pędzle do zdobień paznokci, sondy do malowania zdobień, separatory do manicure i pedicure, wzorniki do paznokci, miseczki do manicure, dozowniki
z pompką, podłokietniki do wykonywania manicure, szczoteczki do pyłu, pudełka na ozdoby, palce do ćwiczeń (akcesoria manicure), klipsy do usuwania hybryd, korektory lakieru do paznokci, przybory do manicure/pedicure, akcesoria
do zdobień paznokci, akcesoria do makijażu, szczoteczki
do brwi, szczoteczki do rzęs, pojemniki podróżne, pojemniki
na artykuły toaletowe oraz kosmetyczne, 25 odzież, nakrycia
głowy, 26 ozdoby do włosów, peruki, sztuczne pasma włosów, sztuczne włosy, pióra jako akcesoria ubraniowe, artykuły dekoracyjne do włosów, spinki automatyczne do włosów
jako klamry do włosów, siatki do włosów, opaski do włosów,
szpilki do włosów, szpilki do ondulacji, wałki do włosów, warkocze, koki, grzebienie lub zaokrąglone grzebyki do trzymania włosów, wstążki do włosów, gumki i inne akcesoria podtrzymujące koński ogon, gumki powleczone marszczoną
tkaniną, sztuczne kwiaty do włosów, koraliki do włosów, opaski na czoło, opaski na głowę, wsuwki do włosów, 35 usługi
reklamowe i promocyjne, usługi handlu detalicznego i hurtowego, w tym online: akcesoriami kosmetycznymi, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
obsługa sklepów internetowych, promocja sprzedaży produktów kosmetycznych, reklama za pośrednictwem Internetu, udzielanie licencji dla projektów franczyzowych, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie
podróży, konfekcjonowanie wyrobów kosmetycznych, magazynowanie, pakowanie produktów, dostarczanie towarów,
45 udzielanie licencji praw własności przemysłowej i praw
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autorskich, zarządzanie własnością intelektualną i przemysłową, usługi polegające na udzielaniu licencji na używanie
znaków towarowych, know-how.
484583
(220) 2018 04 09
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE
EURO-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EURO-TRANS
(210)
(731)

(531) 27.05.05, 29.01.11
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z komponentami do produkcji mieszanki betonowej, usługi handlu
detalicznego i hurtowego w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi handlu detalicznego i hurtowego w związku z maszynami budowlanymi, usługi handlu detalicznego
i hurtowego w zakresie ciągników siodłowych, usługi handlu
detalicznego i hurtowego w zakresie samochodów osobowych, usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie
samochodów specjalnych, usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie samochodów ciężarowych, 37 usługi budowlane, naprawy dotyczące budynków, instalacja, naprawa
i konserwacja maszyn, konserwacja i naprawa pojazdów silnikowych, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem ładowarek, instalacja części zamiennych do pojazdów, 39 usługi
transportowe w przewozie towarów samochodami ciężarowymi i ciągnikami siodłowymi, przewożenie ładunków, usługi doradcze i informacyjne w zakresie transportu, składowanie towarów, magazynowanie towarów, wynajem pojazdów
z kierowcą, wypożyczanie środków transportu.
485839
(220) 2018 05 11
INSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) MediaContact
(510), (511) 16 wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne,
broszury, biuletyny, foldery, prospekty, plakaty, afisze, zdjęcia,
naklejki, naklejki, albumy, czasopisma, gazety, kalendarze, katalogi, karty papierowe, książki, publikacje drukowane, notesy, 35 prowadzenie kampanii reklamowych w środkach masowego przekazu, usługi w zakresie reklamy, usługi z zakresu
public relations, usługi promocyjne i marketingowe, doradztwo i pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej i zarządzaniu przedsiębiorstwami, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, materiałów reklamowych i informacyjnych,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, badanie
rynku, sporządzanie analiz rynkowych, przetwarzanie informacji, zarządzanie zbiorami danych w komputerowych bazach danych, rozwój, rozbudowa i administrowanie sieciami
komputerowymi, tworzenie komputerowych baz danych,
wszystkie powyższe usługi także świadczone on-line, usługi
administratora baz danych, także monitorowanie, zestrajanie i sprawdzanie zasobów danych dla mailingu masowego,
pozyskiwanie i systematyzacja danych dla komputerowych
baz danych, analizy kosztów, analizy rynkowe, marketingowe, wizerunkowe, monitoring mediów, audyt i badania
marketingowe, badania opinii publicznej, kreowanie wizerunku firm, usług i towarów, 38 rozpowszechnianie informacji za pośrednictwem terminali komputerowych i Internetu,
udostępnianie komputerowych baz danych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, agencje informacyjne,
agencje prasowe, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, 41 współtworzenie i tworzenie
(210)
(731)
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telewizyjnych programów, rozrywkowych, filmów, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska),
organizowanie konkursów, konferencji, zjazdów, seminariów,
kongresów, szkoleń, pokazy praktycznego kształcenia, nauczanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów, konkursów edukacyjnych, 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
elektronicznej, publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, szkoleniach, działalności gospodarczej, także
przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi on-line.
(210) 486020
(220) 2016 05 30
(731) expertum Holding GmbH, Hamburg, DE
(540) expertum

(531) 26.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje zatrudnienia tymczasowego, usługi
pośrednictwa pracy przy rekrutacji pracowników i pozyskiwaniu personelu, usługi doradztwa w zakresie zarządzania
personelem, wynajem personelu, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 41 rozwój zasobów ludzkich poprzez wykształcenie i podnoszenie kwalifikacji, trenowanie (coaching).
487113
(220) 2018 06 14
STRIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swadzim
(540) RAJ SZYCIA
(510), (511) 7 elektryczne maszyny do szycia, maszyny prasowalnicze, maszyny do cięcia tkanin, 8 nożyczki, żelazka,
35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: elektryczne maszyny do szycia, maszyny prasowalnicze, maszyny
do cięcia tkanin, nożyczki, żelazka.
(210)
(731)

(210) 488634
(220) 2018 07 25
(731) CENTRUM FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) CF Centrum Finansowe S.A.

(531)

27.05.03, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.19, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.18, 29.01.15
(510), (511) 36 windykacja należności, doradztwo w sprawach/inwestycjach finansowych, wycena/zarządzanie nieruchomościami, wynajem powierzchni biurowych, agencje kredytowe, leasing finansowy, zarządzanie funduszami
inwestycyjnymi.
489497
(220) 2018 08 20
KIERAT-BENDUCH KATARZYNA, BENDUCH ARTUR
ECHOGROUP SPÓŁKA CYWILNA, Częstochowa
(540) AWAMA
(210)
(731)
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(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, dzianina [odzież], topy, kombinezony,
swetry, odzież rekreacyjna, kurtki, szaliki, odzież wełniana,
odzież lniana, odzież jedwabna, odzież dziewczęca, odzież
damska, odzież codzienna, odzież wieczorowa, odzież tkana, okrycia wierzchnie, odzież galowa wieczorowa, odzież
wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla kobiet, komplety
odzieżowe ze spodenkami, odzież męska, damska, dziecięca,
artykuły odzieżowe w stylu sportowym, odzież wierzchnia
na złe warunki pogodowe, odzież dziana, odzież niemowlęca, odzież dziecięca, odzież dla chłopców, pasy ciążowe,
odzież dla małych dzieci, odzież w stylu sportowym, odzież
wierzchnia dla niemowląt, odzież wierzchnia dla chłopców,
bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, koszule, koszule codzienne, koszule sportowe, koszule zapinane, koszule eleganckie,
koszule ciążowe, koszule z golfem, koszule niezapięte pod
szyją, koszule z krótkimi rękawami, sukienki damskie, sukienki ciążowe, letnie sukienki, luźne sukienki ciążowe, damskie
sukienki na uroczystości, luźne sukienki o prostym kroju, sukienki dla niemowląt i małych dzieci, tuniki, spódnice, żakiety
z dzianiny, spodnie, spodnie dziecięce, spodnie sportowe,
spodnie dresowe, krótkie spodnie, eleganckie spodnie, bluzy
dresowe, płaszcze.
489635
(220) 2018 08 22
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) POKOLENIA
(210)
(731)

(531) 02.07.01, 02.07.23, 26.01.14, 26.15.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji,
przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia
do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu,
oprogramowanie do gier, czyste i zapisane magnetyczne
nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane płyty
kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo,
nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, 35 reklama, organizacja kampanii
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również
za pośrednictwem sieci teleinformatycznych - Internetu, pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji i ich przekazywaniu za pośrednictwem sieci
telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji,
tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych
wymagań odbiorcy, usługi świadczone w systemie on-line:
prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla sprzedaży towarów i usług rozrywkowych tj.: aparaty telefoniczne systemu
telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia
nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i od-
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bioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania
dźwięku i obrazu, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe,
uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty DVD
i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu,
publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej,
taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna
i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania
i rozdzielania sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne
i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym
dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji,
zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku
i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca
wybór zapisywanych programów (Personal Video Recorder
- osobisty rejestrator obrazu), anteny radiowe i telewizyjne,
telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe,
kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu
komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, transmisja strumieniowa, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego
i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń
elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych,
telewizja mobilna, telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja
internetowa, w tym telewizja naziemna, satelitarna, kablowa,
38 usługi telekomunikacyjne w zakresie: usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, usługi związane z portalami internetowymi, takie jak zapewnianie dostępu do portali internetowych,
usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem
portali internetowych, usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu do Internetu, usługi poczty
elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej,
tekstowej i obrazkowej w sieciach telekomunikacyjnych,
usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek
z wyżej wymienionych usług, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci
informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych,
głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi
przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie
urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i da-
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nych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej,
udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu
telefonicznego.
489636
(220) 2018 08 22
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) SOLO

(210)
(731)

(531)

02.01.01, 02.01.16, 26.01.01, 26.01.14, 26.04.10, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji,
przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia
do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu,
oprogramowanie do gier, czyste i zapisane magnetyczne
nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane płyty
kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo,
nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, 35 reklama, organizacja kampanii
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również
za pośrednictwem sieci teleinformatycznych - Internetu, pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji i ich przekazywaniu za pośrednictwem sieci
telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji,
tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych
wymagań odbiorcy, usługi świadczone w systemie on-line:
prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla sprzedaży towarów i usług rozrywkowych tj.: aparaty telefoniczne systemu
telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia
nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania
dźwięku i obrazu, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe,
uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty DVD
i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu,
publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej,
taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna
i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu sateli-
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tarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania
i rozdzielania sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne
i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym
dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji,
zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku
i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca
wybór zapisywanych programów (Personal Video Recorder
- osobisty rejestrator obrazu), anteny radiowe i telewizyjne,
telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe,
kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu
komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, transmisja strumieniowa, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego
i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń
elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych,
telewizja mobilna, telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja
internetowa, w tym telewizja naziemna, satelitarna, kablowa,
38 usługi telekomunikacyjne w zakresie: usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, usługi związane z portalami internetowymi, takie jak zapewnianie dostępu do portali internetowych,
usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem
portali internetowych, usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu do Internetu, usługi poczty
elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej,
tekstowej i obrazkowej w sieciach telekomunikacyjnych,
usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek
z wyżej wymienionych usług, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci
informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych,
głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi
przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie
urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej,
udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu
telefonicznego.
489647
(220) 2018 08 22
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) DUET
(210)
(731)
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(531) 02.07.01, 02.07.23, 26.01.14, 26.15.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji,
przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia
do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu,
oprogramowanie do gier, czyste i zapisane magnetyczne
nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane płyty
kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo,
nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, 35 reklama, organizacja kampanii
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również
za pośrednictwem sieci teleinformatycznych - Internetu, pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji i ich przekazywaniu za pośrednictwem sieci
telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji,
tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych
wymagań odbiorcy, usługi świadczone w systemie on-line:
prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla sprzedaży towarów i usług rozrywkowych tj.: aparaty telefoniczne systemu
telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia
nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania
dźwięku i obrazu, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe,
uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty DVD
i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu,
publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej,
taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna
i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania
i rozdzielania sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne
i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym
dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji,
zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku
i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca
wybór zapisywanych programów (Personal Video Recorder
- osobisty rejestrator obrazu), anteny radiowe i telewizyjne,
telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe,
kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu
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komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, transmisja strumieniowa, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego
i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń
elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych,
telewizja mobilna, telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja
internetowa, w tym telewizja naziemna, satelitarna, kablowa,
38 usługi telekomunikacyjne w zakresie: usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, usługi związane z portalami internetowymi, takie jak zapewnianie dostępu do portali internetowych,
usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem
portali internetowych, usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu do Internetu, usługi poczty
elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej,
tekstowej i obrazkowej w sieciach telekomunikacyjnych,
usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek
z wyżej wymienionych usług, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci
informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych,
głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi
przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie
urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej,
udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu
telefonicznego.
489648
(220) 2018 08 22
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) RODZINA

(210)
(731)

(531) 02.07.01, 02.07.23, 26.01.14, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji,
przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia
do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu,
oprogramowanie do gier, czyste i zapisane magnetyczne
nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane płyty
kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo,
nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, 35 reklama, organizacja kampanii
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również
za pośrednictwem sieci teleinformatycznych - Internetu, po-
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średnictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji i ich przekazywaniu za pośrednictwem sieci
telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji,
tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych
wymagań odbiorcy, usługi świadczone w systemie on-line:
prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla sprzedaży towarów i usług rozrywkowych tj.: aparaty telefoniczne systemu
telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia
nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania
dźwięku i obrazu, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe,
uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty DVD
i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu,
publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej,
taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna
i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania
i rozdzielania sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne
i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym
dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji,
zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku
i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca
wybór zapisywanych programów (Personal Video Recorder
- osobisty rejestrator obrazu), anteny radiowe i telewizyjne,
telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe,
kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu
komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, transmisja strumieniowa, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego
i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń
elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych,
telewizja mobilna, telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja
internetowa, w tym telewizja naziemna, satelitarna, kablowa,
38 usługi telekomunikacyjne w zakresie: usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, usługi związane z portalami internetowymi, takie jak zapewnianie dostępu do portali internetowych,
usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem
portali internetowych, usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu do Internetu, usługi poczty
elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej,
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tekstowej i obrazkowej w sieciach telekomunikacyjnych,
usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek
z wyżej wymienionych usług, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci
informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych,
głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi
przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie
urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej,
udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu
telefonicznego.
489649
(220) 2018 08 22
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) RODZINA
(210)
(731)

(531) 02.07.01, 02.07.23, 26.01.14, 26.15.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia
do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe,
uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane
płyty kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy
wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, 35 reklama, organizacja
kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu
na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych
- Internetu, pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji i ich przekazywaniu za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie
pakietów informacji, tekstów reklamowych dostosowanych
do indywidualnych wymagań odbiorcy, usługi świadczone
w systemie on-line: prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego
dla sprzedaży towarów i usług rozrywkowych tj.: aparaty
telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony,
telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania
dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych,
audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce
do telefonów komórkowych, płyty DVD i CD ROM, nagra-
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ne taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, publikacje
elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne,
filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe
utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD,
DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania
i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego
w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego,
naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia
służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne
i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania
zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru
telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej,
zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę
do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych
- rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych programów (Personal Video Recorder - osobisty rejestrator obrazu), anteny
radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego,
kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla
pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, pliki muzyczne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści
audio, wideo i obrazy do pobrania, transmisja strumieniowa, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie
dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych
do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, narzędzia do tworzenia
oprogramowania i aplikacji mobilnych, telewizja mobilna, telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja internetowa,
w tym telewizja naziemna, satelitarna, kablowa, 38 usługi
telekomunikacyjne w zakresie: usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, usługi związane z portalami internetowymi,
takie jak zapewnianie dostępu do portali internetowych,
usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem
portali internetowych, usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu do Internetu, usługi poczty
elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej,
tekstowej i obrazkowej w sieciach telekomunikacyjnych,
usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek
z wyżej wymienionych usług, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci
informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych,
głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi
przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem
sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu
i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu
aparatu telefonicznego.
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489650
(220) 2018 08 22
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) POKOLENIA

(210)
(731)

(531) 02.07.01, 02.07.23, 26.01.14, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji,
przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia
do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu,
oprogramowanie do gier, czyste i zapisane magnetyczne
nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane płyty
kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo,
nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, 35 reklama, organizacja kampanii
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również
za pośrednictwem sieci teleinformatycznych - Internetu, pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji i ich przekazywaniu za pośrednictwem sieci
telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji,
tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych
wymagań odbiorcy, usługi świadczone w systemie on-line:
prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla sprzedaży towarów i usług rozrywkowych tj.: aparaty telefoniczne systemu
telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia
nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania
dźwięku i obrazu, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe,
uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty DVD
i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu,
publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej,
taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna
i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania
i rozdzielania sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne
i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym
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dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji,
zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku
i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca
wybór zapisywanych programów (Personal Video Recorder
- osobisty rejestrator obrazu), anteny radiowe i telewizyjne,
telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe,
kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu
komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, transmisja strumieniowa, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego
i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń
elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych,
telewizja mobilna, telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja
internetowa, w tym telewizja naziemna, satelitarna, kablowa,
38 usługi telekomunikacyjne w zakresie: usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, usługi związane z portalami internetowymi, takie jak zapewnianie dostępu do portali internetowych,
usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem
portali internetowych, usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu do Internetu, usługi poczty
elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej,
tekstowej i obrazkowej w sieciach telekomunikacyjnych,
usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek
z wyżej wymienionych usług, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci
informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych,
głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi
przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie
urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej,
udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu
telefonicznego.
(210) 489807
(220) 2018 08 28
(731) CECH KOMINIARZY POLSKICH, Opole
(540) LICENCJA NR .................... CERTYFIKOWANY KOMINIARZ

(531) 07.03.12, 09.07.25, 26.01.03, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 41 usługi w zakresie tworzenia prezentacji internetowych i multimedialnych, 42 tworzenie i utrzymywanie
serwisów internetowych i multimedialnych, administrowanie serwisami internetowymi, kontrola jakości, certyfiko-
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wanie jakości produktów i usług, wystawianie, odnawianie,
unieważnianie, udostępnianie, wyszukiwanie oraz weryfikacja ważności certyfikatów, badania inżynieryjne, badania
w zakresie bezpieczeństwa.
489816
(220) 2018 08 28
UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce
(540) SYNERGRAF
(510), (511) 9 przyrząd pomiarowy do przetwarzania danych, 35 badanie, pomoc i usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą oraz przedsiębiorstwami
m.in. handlowymi i przemysłowymi.
(210)
(731)

489820
(220) 2018 08 28
UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce
(540) SYNGRAF
(510), (511) 35 badanie, pomoc i usługi doradcze w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą oraz przedsiębiorstwami m.in. handlowymi i przemysłowymi.
(210)
(731)

489823
(220) 2018 08 28
UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce
(540) SYNERGOŚCIAN
(510), (511) 35 badanie, pomoc i usługi doradcze w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą oraz przedsiębiorstwami m.in. handlowymi i przemysłowymi.
(210)
(731)

490021
(220) 2018 09 03
MATECKI I SPÓŁKA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pleszew
(540) Mario Tazza 1961
(210)
(731)

(531) 03.07.06, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 wyroby porcelanowe i ceramiczne, wyroby
z fajansu, porcelitu i kamionki, serwisy do kawy, herbaty,
serwisy obiadowe, zastawa stołowa, wyroby ceramiczne,
dekoracyjne, wazony, figurki, doniczki, czajniczki, cukiernice, ekspresy do kawy, kubki, półmiski, salaterki, chlebaki,
termoizolacyjne pojemniki na żywność, słoje, butelki, karafki, gąsiory szklane, dzbanki, figurki ze szkła, klosze szklane
do przykrywania masła i sera, miski szklane, pokrywki szklane
do naczyń, pudła i pojemniki szklane, kufle, zestawy do przypraw szklane, salaterki szklane, kieliszki, szklanki, talerze, talerze do ciasta, naczynia nie z metali szlachetnych, przybory
kuchenne nie z metali szlachetnych, pojemniki kuchenne
nie z metali szlachetnych, garnki kuchenne, garnki do gotowania na parze, komplety garnków kuchennych, pokrywki
do naczyń kuchennych, pokrywki do garnków, garnki ze stali
nierdzewnej, patelnie, patelnie ze stali nierdzewnej, czajniki,
imbryki emaliowane nieelektryczne, kubki, kubki nie z metali
szlachetnych, naczynia kuchenne, formy do ciasta, brytfanny, kubły, wiadra, miski, menażki, szkło emaliowane, sztućce
ze stali nierdzewnej, patelnie i garnki, garnki i patelnie ze stali
nierdzewnej, naczynia kuchenne, formy do ciasta, zestawy
piknikowe, butelki, pojemniki, słoje na produkty spożywcze,
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doniczki, termosy, suszarki do naczyń i bielizny, deski do prasowania, szufelki, sprzęt do czyszczenia, ściereczki, gąbki
do czyszczenia, dozowniki mydła i ręczników papierowych,
wyroby z tworzyw sztucznych stosowane w gospodarstwie
domowym, szkło, wyroby i naczynia szklane do użytku domowego, wyroby ze szkła do użytku domowego przezroczyste, barwione, z aplikacjami i dekoracjami.
490326
(220) 2018 09 07
SUWALSKA WYTWÓRNIA WIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki
(540) ZIOŁOWY GORZKI SWW Suwałki

(210)
(731)
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(540) PIZZA PO ZACHODZIE

(531) 29.01.13, 08.07.04, 04.02.11, 27.05.01
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
490567
(220) 2018 09 14
PERKOWSKA-BRANICKA MAŁGORZATA GIRAFFE,
Warszawa
(540) GIRAFFE

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.06, 03.07.01, 24.05.05, 26.11.07
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby winiarskie.
490329
(220) 2018 09 07
SUWALSKA WYTWÓRNIA WIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SuwałkI
(540) MOCNY GORZKI SWW Suwałki
(210)
(731)

(531) 03.02.09, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 25 sukienki, spódnice, dodatki i akcesoria modowe, szale, bluzy, koszulki, bluzki, mitenki, tuniki, spodnie,
płaszcze, narzutki, poncza, ubranka dziecięce, piżamy, legginsy, nakrycia głowy, okrycia wierzchnie, pulowery, swetry,
getry.
490690
(220) 2018 09 18
Unum Group (a Delaware Corporation),
Chattanooga, US
(540) Life Protection Advisor
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe i reasekuracyjne,
zawieranie umów ubezpieczenia i reasekuracji, usługi gwarantowania ubezpieczeń i reasekuracji, ubezpieczeniowe
usługi brokerskie, pośrednictwo ubezpieczeniowe, w tym
usługi agentów oraz brokerów, usługi doradcze, konsultingowe, informacyjne i administracyjne w zakresie finansów,
ubezpieczeń, reasekuracji, rent i emerytur, w tym świadczone za pośrednictwem Internetu, analizy finansowe, usługi
finansowe świadczone przez firmy ubezpieczeniowe, wyceny finansowe dla celów ubezpieczenia, usługi inwestycyjne
w tym dotyczące inwestycji finansowych i kapitałowych, finansowanie pożyczek, pożyczki ratalne, usługi gwarancyjne
i poręczeń, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, usługi aktuariusza ubezpieczeniowego, regulowanie roszczeń
ubezpieczeniowych.
(210)
(731)

(531) 24.05.05, 03.07.01, 27.05.01, 25.01.06, 26.11.07, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby winiarskie.
(210) 490409
(220) 2018 09 11
(731) CELIK MURAT NEXT COLLECTION, Wólka Kosowska
(540) ŞEMAL JNS Shirtsmaker ŞEMAL TRADE MARK

(531) 29.01.15, 27.05.01, 24.09.02, 24.01.09, 25.05.01, 03.01.02
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, podkoszulki,
koszule, bluzy, swetry, pulowery, spodnie, bermudy, bielizna
osobista, bielizna nocna, odzież sportowa, dresy, buty sportowe, buty wizytowe, czapki, ubrania dżersejowe, garnitury,
kapelusze, stroje kąpielowe, kąpielówki, kombinezony, kurtki, leginsy, marynarki, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry,
okrycia wierzchnie, piżamy, stroje plażowe, prochowce, rajstopy, rajtuzy, rękawiczki, skarpetki, spódnice, sukienki, szaliki,
szale, szelki do spodni, szlafroki, T-shirty, żakiety.
(210)
(731)

490479
(220) 2018 12 03
WYSZYŃSKI SEBASTIAN PRANIEKARCHEREM24.PL,
Warszawa

490787
(220) 2018 09 20
ANDŻELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) Andżela
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria sztuczna, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych bądź
metali nieszlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z kamieni
szlachetnych bądź kamieni nieszlachetnych, bransolety, breloczki, broszki (jubilerskie), łańcuszki, kolczyki, naszyjniki, pierścionki, akcesoria do biżuterii, akcesoria do wyrobu biżuterii,
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18 torebki skórzane, torebki z materiałów skóropodobnych,
sznury skórzane, portmonetki i portfele, portfele skórzane,
kopertówki (małe torebki), kosmetyczki, kuferki na kosmetyki
sprzedawane bez wyposażenia, walizy, torby podróżne, kufry
bagażowe, małe walizki, aktówki na dokumenty, inne artykuły
służące do przenoszenia, 25 nakrycia głowy, wyroby kapelusznicze, obuwie, odzież, galanteria odzieżowa, pończochy, rajstopy, skarpetki, bielizna osobista, gorsety, krawaty, szelki, rękawiczki, paski [odzież], paski tekstylne, paski skórzane [odzież],
paski wykonane z imitacji skóry, ubiory plażowe, kostiumy,
płaszcze kąpielowe, suknie, spódnice, marynarki, spodnie, koszule, koszulki, swetry, pulowery, okrycia wierzchnie, płaszcze,
peleryny, szlafroki, piżamy, trykoty, obuwie damskie, obuwie
męskie, buty, pantofle, kalosze, obuwie plażowe, sportowe,
espadryle, półbuty, sandały, 26 dodatki do odzieży, artykuły
do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, dekoracyjne akcesoria, do włosów, cekiny do ubrań, elastyczne opaski do włosów,
falbany do odzieży, frotki do włosów, pasmanteria, guziki, haftki, wstążki, zamki błyskawiczne, kokardy do włosów, kokardy
do odzieży, koronki haftowane, koronki żakardowe, kosmyki
włosów, ozdoby do kapeluszy, ozdoby do ubrań, peruki, spinki
do włosów, włosy sztuczne, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa
oraz pośrednictwo handlowe w sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej
i innych środków komunikacji w zakresie towarów: biżuteria
sztuczna, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych bądź metali nieszlachetnych,
biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych bądź
kamieni nieszlachetnych, bransolety, breloczki, broszki (jubilerskie), łańcuszki, kolczyki, naszyjniki, pierścionki, akcesoria
do biżuterii, akcesoria do wyrobu biżuterii, nakrycia głowy,
wyroby kapelusznicze, obuwie, odzież, galanteria odzieżowa, pończochy, rajstopy, skarpetki, bielizna osobista, gorsety,
krawaty, szelki, rękawiczki, paski [odzież], paski tekstylne, paski skórzane [odzież], paski wykonane z imitacji skóry, ubiory
plażowe, kostiumy, płaszcze kąpielowe, suknie, spódnice, marynarki, spodnie, koszule, koszulki, swetry, pulowery, okrycia
wierzchnie, płaszcze, peleryny, szlafroki, piżamy, trykoty, obuwie damskie, obuwie męskie, buty, pantofle, kalosze, obuwie
plażowe, sportowe, espadryle, półbuty, sandały, torebki skórzane, torebki z materiałów skóropodobnych, sznury skórzane,
portmonetki i portfele, portfele skórzane, kopertówki (małe
torebki), kosmetyczki, kuferki na kosmetyki sprzedawane bez
wyposażenia, walizy, torby podróżne, kufry bagażowe, małe
walizki, aktówki na dokumenty, inne artykuły służące do przenoszenia, dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne
artykuły tekstylne, dekoracyjne akcesoria, do włosów, cekiny
do ubrań, elastyczne opaski do włosów, falbany do odzieży,
frotki do włosów, pasmanteria, guziki, haftki, wstążki, zamki
błyskawiczne, kokardy do włosów, kokardy do odzieży, koronki haftowane, koronki żakardowe, kosmyki włosów, ozdoby
do kapeluszy, ozdoby do ubrań, peruki, spinki do włosów, włosy sztuczne.
(210) 490969
(220) 2018 09 25
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) I e.pl

(531)

02.09.01, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.01, 29.01.03, 29.01.06,
29.01.08
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
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(210) 490981
(220) 2018 09 25
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) eurocash.pl WIEM WIĘCEJ

(531)

29.01.01, 29.01.03, 29.01.06, 27.05.09, 27.05.17, 26.04.02,
26.04.18
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje .
(210) 490982
(220) 2018 09 25
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) eurocash.pl TWOJE NOWE MOŻLIWOŚCI

(531)

29.01.01, 29.01.03, 29.01.06, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18,
27.05.01, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210) 490983
(220) 2018 09 25
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) eurocash.pl

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 29.01.01, 29.01.03, 29.01.06
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
491131
(220) 2018 10 01
UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH
WE WROCŁAWIU, Wrocław
(540) BIO BANK UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE
WROCŁAWIU
(210)
(731)

(531)

29.01.04, 29.01.05, 29.01.08, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.17, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07, 25.07.07
(510), (511) 35 gromadzenie i systematyzacja danych w zakresie medycyny, stanu zdrowia, diagnostyki medycznej,
opracowywanie statystyk w zakresie medycyny, farmacji,
farmakologii i korzystania z opieki zdrowotnej, 39 przechowywanie kriogeniczne, przechowywanie komórek ludzkich,
magazynowanie dokumentów, usługi biobanku, przechowywanie materiałów biologicznych, 40 konserwacja kriogeniczna, usługi w zakresie kriokonserwacji, 42 badania oraz
usługi naukowe, badawcze i techniczne w zakresie medycyny, diagnostyki medycznej, farmacji i farmakologii, analiza laboratoryjna w dziedzinie bakteriologii, analiza laboratoryjna
w dziedzinie bakteriologii, analiza laboratoryjna w dziedzinie
chemii, analizy naukowe wspomagane komputerowo, badania genetyczne, badania i analizy naukowe, badania i rozwój
w dziedzinie biotechnologii, badania laboratoryjne, badania
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laboratoryjne w dziedzinie ekspresji genu, badania laboratoryjne w dziedzinie kosmetyki, usługi świadczone przez
laboratoria naukowe, laboratoryjne usługi analityczne, sporządzanie raportów dotyczących badań naukowych, usługi
analizy krwi do celów badań naukowych, usługi laboratoryjne, usługi technologiczne w zakresie separacji komórek,
usługi w zakresie analizy krwi, usługi badawcze w zakresie
farmacji, usługi w zakresie opracowywania metod testowania, usługi w zakresie testów naukowych i laboratoryjnych,
analiza surowicy krwi ludzkiej do badań medycznych, analiza
tkanek ludzkich do badań medycznych, badania biologiczne,
badania kliniczne i badania medyczne, badania dotyczące leków i środków farmaceutycznych, badania i opracowywanie
szczepionek i leków, badania i rozwój w dziedzinie przemysłu
farmaceutycznego, badania i testy bakteriologiczne, badania
kliniczne, badania na temat środków farmaceutycznych, badania nad produktami farmaceutycznymi, badania naukowe
do celów medycznych, badania naukowe w dziedzinie medycyny społecznej, badania w dziedzinie farmakogenetyki,
ocena produktów farmaceutycznych, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmaceutycznej i biotechnologicznej,
przeprowadzanie wstępnych ocen środków farmaceutycznych, testowanie środków farmaceutycznych, usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmacji, usługi w zakresie
badań biomedycznych, usługi w zakresie badań laboratoryjnych dotyczące środków farmaceutycznych, usługi w zakresie oceniania skuteczności środków farmaceutycznych, sporządzanie audytów jakości, doradztwo w dziedzinie kontroli
jakości, doradztwo w zakresie zapewniania jakości, badania
w zakresie medycyny, prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie farmaceutycznej i biotechnologicznej, wykonywanie
testów toksyczności do celów badawczych, 44 usługi medyczne, badania przesiewowe, badania w zakresie diagnozy
stanu zdrowia, usługi związane z bankami tkanek ludzkich,
badania poziomu cholesterolu, usługi badań krwi, usługi badania korzystania z leków, usługi w zakresie analiz medycznych, usługi w zakresie badania surowic, usługi w zakresie
badania moczu, pobieranie próbek krwi i tkanek.
491132
(220) 2018 10 01
UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH
WE WROCŁAWIU, Wrocław
(540) BIO BANK UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE
WROCŁAWIU
(210)
(731)

(531)

29.01.04, 29.01.05, 29.01.08, 25.07.07, 27.05.01, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 35 gromadzenie i systematyzacja danych w zakresie medycyny, stanu zdrowia, diagnostyki medycznej,
opracowywanie statystyk w zakresie medycyny, farmacji,
farmakologii i korzystania z opieki zdrowotnej, 39 przechowywanie kriogeniczne, przechowywanie komórek ludzkich, magazynowanie dokumentów, usługi biobanku, przechowywanie materiałów biologicznych, 40 konserwacja
kriogeniczna, usługi w zakresie kriokonserwacji, 42 badania
oraz usługi naukowe, badawcze i techniczne w zakresie
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medycyny, diagnostyki medycznej, farmacji i farmakologii, analiza laboratoryjna w dziedzinie bakteriologii, analiza
laboratoryjna w dziedzinie bakteriologii, analiza laboratoryjna w dziedzinie chemii, analizy naukowe wspomagane komputerowo, badania genetyczne, badania i analizy
naukowe, badania i rozwój w dziedzinie biotechnologii,
badania laboratoryjne, badania laboratoryjne w dziedzinie ekspresji genu, badania laboratoryjne w dziedzinie
kosmetyki, usługi świadczone przez laboratoria naukowe,
laboratoryjne usługi analityczne, sporządzanie raportów
dotyczących badań naukowych, usługi analizy krwi do celów badań naukowych, usługi laboratoryjne, usługi technologiczne w zakresie separacji komórek, usługi w zakresie
analizy krwi, usługi badawcze w zakresie farmacji, usługi
w zakresie opracowywania metod testowania, usługi w zakresie testów naukowych i laboratoryjnych, analiza surowicy krwi ludzkiej do badań medycznych, analiza tkanek ludzkich do badań medycznych, badania biologiczne, badania
kliniczne i badania medyczne, badania dotyczące leków
i środków farmaceutycznych, badania i opracowywanie
szczepionek i leków, badania i rozwój w dziedzinie przemysłu farmaceutycznego, badania i testy bakteriologiczne,
badania kliniczne, badania na temat środków farmaceutycznych, badania nad produktami farmaceutycznymi, badania naukowe do celów medycznych, badania naukowe
w dziedzinie medycyny społecznej, badania w dziedzinie
farmakogenetyki, ocena produktów farmaceutycznych,
prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmaceutycznej
i biotechnologicznej, przeprowadzanie wstępnych ocen
środków farmaceutycznych, testowanie środków farmaceutycznych, usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie
farmacji, usługi w zakresie badań biomedycznych, usługi
w zakresie badań laboratoryjnych dotyczące środków farmaceutycznych, usługi w zakresie oceniania skuteczności
środków farmaceutycznych, sporządzanie audytów jakości,
doradztwo w dziedzinie kontroli jakości, doradztwo w zakresie zapewniania jakości, badania w zakresie medycyny,
prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmaceutycznej
i biotechnologicznej, wykonywanie testów toksyczności
do celów badawczych, 44 usługi medyczne, badania przesiewowe, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, usługi związane z bankami tkanek ludzkich, badania poziomu
cholesterolu, usługi badań krwi, usługi badania korzystania
z leków, usługi w zakresie analiz medycznych, usługi w zakresie badania surowic, usługi w zakresie badania moczu,
pobieranie próbek krwi i tkanek.
(210) 491222
(220) 2018 10 03
(731) PETELSKI KRZYSZTOF, Chełm
(540) carlink
(510), (511) 9 programy komputerowe i urządzenia do modyfikacji elektronicznych sterowników pojazdów, programy
komputerowe do badań diagnostycznych samochodów,
(software łado walny i nagrany), programatory pamięci szeregowych oraz pamięci mikrokontrolerów dla układów elektronicznych pojazdów, testery diagnostyczne do diagnozy
elektronicznych systemów samochodowych, 37 usługi diagnostyczne i modyfikacji elektronicznych systemów samochodowych oraz serwis, 42 projektowanie urządzeń oraz
programowanie komputerowe w zakresie diagnostyki oraz
optymalizacji układów elektronicznych pojazdów samochodowych, oraz usługi projektowania aparatury elektronicznej
kontrolno-pomiarowej dla przemysłu motoryzacyjnego.
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(210) 491299
(220) 2018 10 05
(731) GÓRNICKI KRZYSZTOF ECO PLANETA, Lublin
(540) KOZIOŁEK LUBELSKI

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.17, 25.01.18
(510), (511) 30 słodkie bułki, bułki nadziewane, ciasta [słodkie lub słone], herbatniki, pierniki, placki, przekąski składające
się głównie z wyrobów cukierniczych, wyroby piekarnicze,
wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka.
491305
(220) 2018 10 05
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE COMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) comex
(210)
(731)

(531) 16.01.16, 26.02.24, 27.05.01, 27.05.24, 24.15.15, 29.01.12
(510), (511) 6 etykiety metalowe, 9 etykiety z odczytywanymi komputerowo kodami, etykiety ze zintegrowanymi
tagami DFID, etykiety z kodami kreskowymi, kodowane,
elektroniczne etykiety identyfikacyjne i oznaczenia, etykiety
identyfikacyjne [dające się odczytać maszynowo], etykiety
zawierające informacje zapisane lub kodowane elektronicznie, etykiety zawierające informacje zapisane lub kodowane
magnetycznie, elektroniczne etykiety na towarach, etykiety zawierające informacje zapisane lub kodowane optycznie, 16 etykiety papierowe do ścierania, etykiety przylepne
z papieru lub kartonu, etykiety nie z materiału tekstylnego,
etykiety z papieru lub kartony zapisane pismem Braille,
20 etykiety z tworzyw sztucznych, 24 etykiety z materiałów
tekstylnych.
491392
(220) 2018 10 08
FUNDACJA HOSPICJUM ONKOLOGICZNE
ŚW. KRZYSZTOFA, Warszawa
(540) OBSERWATORIUM Odpowiedzialne leczenie bólu
(210)
(731)

Nr ZT07/2019

(531) 27.05.01, 27.05.23, 24.17.02, 29.01.12
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, informacja o edukacji, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], produkcja filmów innych niż reklamowe,
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty
reklamowe), udostępnianie filmów on-line nie do pobrania,
udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania],
usługi trenerskie.
491419
(220) 2018 10 09
ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Pszczyna
(540) Henryk Kania MISTRZ MASARSKI Z PSZCZYNY
Maestro specjały z wędzarni SZYNKA WĘDZONA 100
g produktu powstało ze 107 g mięsa wieprzowego
H. Kania

(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.13,
27.05.15, 27.05.17, 25.01.18, 05.03.11, 05.03.20, 26.11.03,
26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 29 wędliny, kabanosy, kiełbasy, kiełbasy suche,
kiełbasy podsuszane, przekąski mięsne, szynki, wędzonki.
491430
(220) 2018 10 09
VR PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubiejew
(540) VR PARK
(210)
(731)

(531)

27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.01, 29.01.06, 26.01.01,
26.01.03, 26.01.14, 02.01.01
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
491417
(220) 2018 11 06
TAXTODAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) UP. UWAŻNY PRZEDSIĘBIORCA

(210)
(731)

(531) 27.05.22, 27.05.01, 27.01.05, 27.01.25
(510), (511) 9 oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej,
okulary do rzeczywistości wirtualnej, symulatory rzeczywistości wirtualnej, kino wirtualnej rzeczywistości [vr], modele
do rzeczywistości wirtualnej, sprzęt z zakresu rzeczywistości
wirtualnej, symulatory ruchu do wirtualnej rzeczywistości,
urządzenia do generowania obrazów wirtualnych, zestawy
na głowę do rzeczywistości wirtualnej, 41 usługi w zakresie
zapewniania rozrywki z dziedziny wirtualnej rzeczywistości,
usługi w zakresie gier w rzeczywistości wirtualnej świadczone online z sieci komputerowej, 42 projektowanie i opra-
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cowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej,
projektowanie i opracowywania oprogramowania do gier
komputerowych oraz oprogramowania do wirtualnej
rzeczywistości.
491470
(220) 2018 10 10
MEDICARE-GALENICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice
(540) Medicare Galenica

(210)
(731)
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(540) PROTECT

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 24.17.18, 29.01.12
(510), (511) 6 osprzęt metalowy do mebli, metalowe elementy konstrukcyjne mebli, stojaków, łączniki, złącza, rury,
pręty, uchwyty, kasety metalowe, szuflady metalowe, zamki,
kosze, kraty, okucia meblowe, metalowe, metalowe balustrady i elementy balustrad.
491662
(220) 2018 10 16
MGI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swadzim
(540) BRICO EFEKT

(210)
(731)
(531) 26.01.03, 26.01.10, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w zakresie obrotu hurtowego i detalicznego, w tym za pośrednictwem Internetu:
produktami leczniczymi, suplementami diety, stomatologicznymi, wyrobami i aparatami medycznymi, środkami
do higieny, środkami opatrunkowymi, kosmetykami służącymi do pielęgnacji, kosmetykami, środkami spożywczymi
w tym suplementami diety specjalnego przeznaczenia
żywieniowego (nutridrinki, mleka), środkami spożywczymi
zawierającymi substancje farmakopealne, sprzętem służącym do wyposażenia działania aptek ogólnodostępnych
i szpitalnych, sprzętem ortopedycznym i rehabilitacyjnym,
artykułami ortopedycznymi i rehabilitacyjnymi, środkami
dezynfekcyjnymi i biobójczymi, produktami przeciw komarom, kleszczom, wszom, produktami weterynaryjnymi,
lekami weterynaryjnymi, karmami dla zwierząt, 39 magazynowanie i dystrybucja, w tym za pośrednictwem Internetu:
produktami leczniczymi, suplementami diety, stomatologicznymi, wyrobami i aparatami medycznymi, środkami
do higieny, środkami opatrunkowymi, kosmetykami służącymi do pielęgnacji, kosmetykami, środkami spożywczymi
w tym suplementami diety specjalnego przeznaczenia
żywieniowego (nutridrinki, mleka), środkami spożywczymi
zawierającymi substancje farmakopealne, sprzętem służącym do wyposażenia działania aptek ogólnodostępnych
i szpitalnych, sprzętem ortopedycznym i rehabilitacyjnym,
artykułami ortopedycznymi i rehabilitacyjnymi, środkami
dezynfekcyjnymi i biobójczymi, produktami przeciw komarom, kleszczom, wszom, produktami weterynaryjnymi, lekami weterynaryjnymi, karmami dla zwierząt, usługi transport i dostawy wymienionych powyżej produktów.
491473
(220) 2018 10 10
GF FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) mamavege ZDROWE DOMOWE BEZGLUTENOWE
(210)
(731)

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 suche i świeże makarony, kluski i pierogi - świeże i mrożone, 43 usługi cateringu zewnętrznego,
restauracje.
(210)
(731)

491660
(220) 2018 10 16
SHOP LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(531)

29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18, 26.05.01, 26.05.06,
26.05.08
(510), (511) 1 kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, detergenty
przeznaczone dla procesów produkcyjnych i przemysłu, składniki chemiczne dla budownictwa, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, materiały filtracyjne chemiczne, mineralne i roślinne, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla
przemysłu, 2 barwniki, koloranty, pigmenty i tusze, rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok, barwników i tuszów, metal
w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu,
drukowaniu i w sztuce, farby i farby mocno rozcieńczone, lakiery i pokosty, preparaty do konserwacji i zabezpieczania,
rozpuszczalniki do rozcieńczania farb, żywice naturalne w stanie surowym, 4 świece i knoty do oświetlania, znicze, paliwa
i materiały oświetleniowe, drewno stosowane jako materiał
opałowy, smary, przemysłowe tłuszcze, woski i płyny, oleje
do konserwacji murów i skór, paliwo do grilla, brykiety do grilla, podpałki do grilla, węgiel drzewny do grillowania, 6 metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, rury, rurki
i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, drobne wyroby metalowe, nakrętki, sworznie i zamknięcia, z metalu, zamki i klucze, z metalu,
metalowe wkładki, metalowe skrzynki na listy, materiały spawalnicze i lutownicze, odlewy metalowe, kable, druty i łańcuchy, z metalu, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne,
metalowe konstrukcje i budynki przenośne, metalowe oczka
wodne, znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe,
z metalu, drabiny i rusztowania, z metalu, metalowe pojemniki
i artykuły do transportu i pakowania, statuetki i dzieła sztuki
z metali nieszlachetnych, artykuły metalowe do pakowania,
owijania i wiązania, podajniki, z metalu, 7 maszyny i urządzenia
ogrodnicze, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, elektronarzędzia i akcesoria do nich, 8 przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne i przybory do cięcia,
sztućce do jedzenia, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy
do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji,
narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu,
przyrządy do podtrzymywania ognia, narzędzia ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji, młotki, młotki miękkie
i młoty, przyrządy do mocowania i łączenia, ręczne narzędzia
do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni, pod-
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nośniki, przybory do higieny zwierząt, 9 aparatura, urządzenia
i kable do zastosowania w elektryce, aparatura i urządzenia
do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, komponenty elektryczne i elektroniczne, kable
i przewody elektryczne, kable do przewodzenia sygnału dla
urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji, obwody elektryczne i obwody drukowane, anteny jako części
składowe, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, mechanizmy kontroli
dostępu, aparatura sygnalizacyjna, urządzenia zabezpieczające i ochronne, akcesoria ochronne, osłony głowy, osłony oczu,
okulary ochronne, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia do monitorowania, czujniki i detektory, urządzenia do testowania i kontroli
jakości, urządzenia pomiarowe, do liczenia, wyrównywania
i kalibracji, urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych,
przyrządy do pomiaru czasu (z wyłączeniem zegarów i zegarków), przyrządy po pomiaru wagi, przyrządy do pomiaru odległości i wymiarów, przyrządy do pomiaru prędkości, przyrządy
do pomiaru temperatury, przyrządy do pomiaru energii elektrycznej, kontrolery (regulatory), 11 instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacje
do oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody, urządzenia
do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, dekoracyjne
fontanny, systemy do nawadniania irygacji, łaźnie parowe, sauny i wyposażenie spa, palniki, bojlery podgrzewacze, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, kominki filtry do użytku przemysłowego i domowego, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, instalacje i urządzenia do suszenia,
akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych
i gazowych, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji,
klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia
do uzdatniania powietrza, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), systemy HVAC do pojazdów (ogrzewanie,
wentylacja i klimatyzacja), zapalniczki i zapalarki, 16 dzieła
sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, wyposażenie
dla artystów, rzemieślników i modelarzy, materiały filtracyjne
z papieru, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, przemysłowy
papier i karton, jednorazowe produkty papierowe, kleje
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, worki na śmieci, drukowane materiały reklamowe, 17 giętkie rury,
rurki, węże i wyposażenie do nich, w tym zawory oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, plomby,
uszczelki i wypełnienia, materiały i artykuły zabezpieczające
przed wodą i wilgocią, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, artykuły i materiały termoizolacyjne, artykuły i materiały elektroizolacyjne, artykuły i materiały dźwiękochłonne,
artykuły i materiały ogniotrwałe i zabezpieczające przed
ogniem, materiały nieprzetworzone i półprzetworzone zawarte w tej klasie, będące półproduktami, w tym poliester,
włókna mineralne, półprzetworzone substancje z tworzyw
sztucznych, elastomery, materiały syntetyczne i kompozytowe, acetyloceluloza, włókna szklane i wełna szklana, włókna
węglowe, żywice w formie wytłaczanej, gotowe wyroby i półfabrykaty z materiałów zawartych w tej klasie, posągi i dzieła
sztuki, pokrycia i osłony, membrany i półprzetworzone syntetyczne materiały filtrujące, taśmy, paski i błony klejące, 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
rury sztywne i zawory do nich, niemetalowe, artykuły ceramiczne do celów budowlanych, materiały nieprzetworzone
i półprzetworzone zawarte w tej klasie, będące półproduktami, drewno i sztuczne drewno, statuetki i dzieła sztuki wyko-
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nane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, zawarte
w tej klasie, niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne,
20 drobne wyroby niemetalowe, zamki i klucze, niemetalowe,
osprzęt do drzwi, bram i okien, niemetalowe, zawory, niemetalowe, niemetalowe elementy złączne, mocowania, konektory i uchwyty do kabli, niemetalowe, mocowania, konektory
i uchwyty do rur, niemetalowe, statuetki, figurki, dzieła sztuki,
ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno,
wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, pościel, materace i poduszki, ramy, lustra (srebrzone szkło), żaluzje do wnętrz
oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania,
budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, materiały nieprzetworzone i półprzetworzone zawarte w tej klasie, będące
półproduktami, pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, kosze niemetalowe, skrzynki na listy niemetalowe,
zamknięcia do pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe
i palety, niemetalowe, drabiny i ruchome schody, niemetalowe, plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe,
karnisze, rolety niemetalowe, tablice korkowe, 25 odzież, obuwie, okrycia głowy robocze, 27 materiały do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, dywany, chodniki i maty, dywaniki i maty samochodowe, sztuczne materiały
do pokrywania gruntu, pokrycia ścian i sufitów, tapety, 35 reklama, reklama, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, agencje reklamowe, produkcja reklam radiowych, produkcja reklam telewizyjnych, reklamy kinowe, pośrednictwo
w kontaktach handlowych i gospodarczych, rozpowszechnianie reklam, przetwarzanie danych, przetwarzanie danych
w celu tworzenia baz danych do celów działalności gospodarczej, księgowość, rachunkowość, badania działalności gospodarczej i badania rynkowe, prowadzenie badań opinii publicznej, doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie
sprzedaży i promocyjnych planów motywacyjnych, prezentacja sprzedaży [dla osób trzecich], usługi w zakresie prowadzenia sklepu lub hurtowni z następującymi towarami: kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, detergenty przeznaczone dla procesów
produkcyjnych i przemysłu, składniki chemiczne dla budownictwa, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, materiały filtracyjne chemiczne, mineralne i roślinne, substancje, materiały
i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, barwniki, koloranty,
pigmenty i tusze, rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok,
barwników i tuszów, metal w postaci folii i proszku do użytku
w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i w sztuce, farby i farby mocno rozcieńczone, lakiery i pokosty, preparaty do konserwacji i zabezpieczania, rozpuszczalniki do rozcieńczania
farb, żywice naturalne w stanie surowym, świece i knoty
do oświetlania, znicze, paliwa i materiały oświetleniowe, drewno stosowane jako materiał opałowy, smary, przemysłowe
tłuszcze, woski i płyny, oleje do konserwacji murów i skór, paliwo do grilla, brykiety do grilla, podpałki do grilla, węgiel
drzewny do grillowania, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone. będące półproduktami, drobne wyroby metalowe, nakrętki, sworznie i zamknięcia,
z metalu, zamki i klucze, z metalu, metalowe wkładki, metalowe skrzynki na listy, materiały spawalnicze i lutownicze, odlewy metalowe, kable, druty i łańcuchy, z metalu, metalowe
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje
i budynki przenośne, metalowe oczka wodne, znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, z metalu, drabiny i rusz-
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towania, z metalu, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, artykuły metalowe do pakowania, owijania i wiązania,
podajniki, z metalu, maszyny i urządzenia ogrodnicze, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, elektronarzędzia i akcesoria do nich, przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne i przybory do cięcia, sztućce do jedzenia, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, przyrządy
do podtrzymywania ognia, narzędzia ręczne budowlane,
do naprawy i konserwacji, młotki, młotki miękkie i młoty, przyrządy do mocowania i łączenia, ręczne narzędzia do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni, podnośniki,
przybory do higieny zwierząt, aparatura, urządzenia i kable
do zastosowania w elektryce: aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, aparatura
i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej,
urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, komponenty elektryczne i elektroniczne, kable i przewody elektryczne, kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń
informatycznych, audio-video i telekomunikacji, obwody elektryczne i obwody drukowane, anteny jako części składowe,
urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, mechanizmy kontroli dostępu,
aparatura sygnalizacyjna, urządzenia zabezpieczające
i ochronne, akcesoria ochronne, osłony głowy, osłony oczu,
okulary ochronne, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia do monitorowania, czujniki i detektory, urządzenia do testowania i kontroli
jakości, urządzenia pomiarowe, do liczenia, wyrównywania
i kalibracji, urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych,
przyrządy do pomiaru czasu (z wyłączeniem zegarów i zegarków), przyrządy po pomiaru wagi, przyrządy do pomiaru odległości i wymiarów, przyrządy do pomiaru prędkości, przyrządy
do pomiaru temperatury, przyrządy do pomiaru energii elektrycznej, kontrolery (regulatory), instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacje
do oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody, urządzenia
do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, dekoracyjne
fontanny, systemy do nawadniania i irygacji, łaźnie parowe,
sauny i wyposażenie spa, palniki, bojlery i podgrzewacze,
oświetlenie i reflektory oświetleniowe, kominki, filtry do użytku przemysłowego i domowego, urządzenia do ogrzewania
i suszenia do użytku osobistego, instalacje i urządzenia do suszenia, akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, systemy HVAC (ogrzewanie,
wentylacja i klimatyzacja), systemy HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), zapalniczki i zapalarki, dzieła
sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, wyposażenie
dla artystów, rzemieślników i modelarzy, materiały filtracyjne
z papieru, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, przemysłowy
papier i karton, jednorazowe produkty papierowe, kleje
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, worki na śmieci, drukowane materiały reklamowe, giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich, w tym zawory oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, plomby,
uszczelki i wypełnienia, materiały i artykuły zabezpieczające
przed wodą i wilgocią, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, artykuły i materiały termoizolacyjne, artykuły i materiały elektroizolacyjne, artykuły i materiały dźwiękochłonne,
artykuły i materiały ogniotrwałe i zabezpieczające przed
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ogniem, materiały nieprzetworzone i półprzetworzone zawarte w tej klasie, będące półproduktami, w tym poliester,
włókna mineralne, półprzetworzone substancje z tworzyw
sztucznych, elastomery, materiały syntetyczne i kompozytowe, acetyloceluloza, włókna szklane i wełna szklana, włókna
węglowe, żywice w formie wytłaczanej, gotowe wyroby i półfabrykaty z materiałów zawartych w tej klasie, posągi i dzieła
sztuki, pokrycia i osłony, membrany i półprzetworzone syntetyczne materiały filtrujące, taśmy, paski i błony klejące, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, rury
sztywne i zawory do nich, niemetalowe, artykuły ceramiczne
do celów budowlanych, materiały nieprzetworzone i półprzetworzone zawarte w tej klasie, będące półproduktami, drewno i sztuczne drewno, statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, zawarte w tej
klasie, niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, drobne wyroby niemetalowe, zamki i klucze, niemetalowe, osprzęt
do drzwi, bram i okien, niemetalowe, zawory, niemetalowe,
niemetalowe elementy złączne, mocowania, konektory
i uchwyty do kabli, niemetalowe, mocowania, konektory
i uchwyty do rur, niemetalowe, statuetki, figurki, dzieła sztuki,
ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno,
wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, pościel, materace i poduszki, ramy, lustra (srebrzone szkło), żaluzje do wnętrz
oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania,
budy. kojce i legowiska dla zwierząt domowych, materiały nieprzetworzone i półprzetworzone zawarte w tej klasie, będące
półproduktami, pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, kosze niemetalowe, skrzynki na listy niemetalowe,
zamknięcia do pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe
i palety, niemetalowe, drabiny i ruchome schody, niemetalowe, plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe,
karnisze, rolety niemetalowe, tablice korkowe, statuetki, figurki,
tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, artykuły ogrodnicze, szczotki i inne artykuły do czyszczenia, materiały do wyrobu szczotek, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, aparatura do aromatyzowania powietrza, kosze na śmieci,
artykuły dla zwierząt, akwaria i wiwaria, przyrządy do tępienia
szkodników i robactwa, artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, odzież, obuwie, okrycia głowy robocze, materiały do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu,
dywany, chodniki i maty, dywaniki i maty samochodowe,
sztuczne materiały do pokrywania gruntu, pokrycia ścian i sufitów, tapety.
491663
(220) 2018 10 16
MGI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swadzim
(540) BRICO HOBBY
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki
zapachowe do celów domowych, środki do czyszczenia pojazdów, preparaty do prania, preparaty do czyszczenia i polerowania skóry, środki ścierne i polerskie, wosk krawiecki
i szewski, preparaty do pielęgnacji zwierząt, rozpuszczalniki
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do lakierów i farb, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 8 przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne i przybory do cięcia, sztućce do jedzenia, ręcznie
sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, narzędzia rolnicze,
ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, przyrządy do podtrzymywania ognia, narzędzia ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji, młotki, młotki miękkie i młoty, przyrządy
do mocowania i łączenia, ręczne narzędzia do obcinania,
wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni, podnośniki, przybory do higieny zwierząt, 9 aparatura, urządzenia i kable
do zastosowania w elektryce, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, aparatura
i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej,
urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, komponenty elektryczne i elektroniczne, kable
i przewody elektryczne, kable do przewodzenia sygnału dla
urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji,
obwody elektryczne i obwody drukowane, anteny jako części składowe, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, mechanizmy
kontroli dostępu, aparatura sygnalizacyjna, urządzenia zabezpieczające i ochronne, akcesoria ochronne, osłony głowy,
osłony oczu, okulary ochronne, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia
do monitorowania, czujniki i detektory, urządzenia do testowania i kontroli jakości, urządzenia pomiarowe, do liczenia,
wyrównywania i kalibracji, urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, przyrządy do pomiaru czasu (z wyłączeniem zegarów i zegarków), przyrządy po pomiaru wagi, przyrządy do pomiaru odległości i wymiarów, przyrządy do pomiaru prędkości, przyrządy do pomiaru temperatury, przyrządy do pomiaru energii elektrycznej, kontrolery (regulatory), 11 instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacje do oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody, urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji
i odkażania, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura
wodno-kanalizacyjna, dekoracyjne fontanny, systemy do nawadniania i irygacji, łaźnie parowe, sauny i wyposażenie spa,
palniki, bojlery i podgrzewacze, oświetlenie i reflektory
oświetleniowe, kominki, filtry do użytku przemysłowego
i domowego, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku
osobistego, instalacje i urządzenia do suszenia, akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych,
instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja
i klimatyzacja), systemy HVAC do pojazdów (ogrzewanie,
wentylacja i klimatyzacja), zapalniczki i zapalarki, 12 części
i akcesoria do pojazdów, koła i opony oraz gąsienicowe układy bieżne do pojazdów, sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, części i akcesoria
do pojazdów do poruszania się po wodzie, części i akcesoria
do pojazdów lądowych, 13 artykuły pirotechniczne, fajerwerki, 18 parasole i parasolki, laski, kijki marszowe i trekkingowe, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły
służące do przenoszenia, skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce i skóry surowe oraz wyroby z tych materiałów, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, 21 statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, artykuły
ogrodnicze, szczotki i inne artykuły do czyszczenia, materiały
do wyrobu szczotek, zastawa stołowa, przybory kuchenne
i pojemniki, aparatura do aromatyzowania powietrza, kosze
na śmieci, artykuły dla zwierząt, akwaria i wiwaria, przyrządy
do tępienia szkodników i robactwa, artykuły do pielęgnacji
odzieży i obuwia, przybory kosmetyczne i toaletowe oraz
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artykuły łazienkowe, 22 nieprzetworzone włókna tekstylne
i ich zamienniki, wyroby z tkanin i włókien, taśmy i pasy, torby
i worki do pakowania, przechowywania i transportu, plandeki, markizy, namioty i niedopasowane pokrycia, liny, linki
i sznury, sieci, materiały do wyściełania i wypychania,
25 odzież, obuwie, okrycia głowy, 27 materiały do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, dywany, chodniki i maty, dywaniki i maty samochodowe,
sztuczne materiały do pokrywania gruntu, pokrycia ścian
i sufitów, tapety, 28 artykuły i sprzęt sportowy, artykuły myśliwskie i wędkarskie, akcesoria do pływania, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, sprzęt
do gier wideo, 31 karma dla zwierząt, 35 reklama, reklama,
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, agencje reklamowe, produkcja reklam radiowych, produkcja reklam telewizyjnych, reklamy kinowe, pośrednictwo w kontaktach
handlowych i gospodarczych, rozpowszechnianie reklam,
przetwarzanie danych, przetwarzanie danych w celu tworzenia baz danych do celów działalności gospodarczej, księgowość, rachunkowość, badania działalności gospodarczej
i badania rynkowe, prowadzenie badań opinii publicznej,
doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie
sprzedaży i promocyjnych planów motywacyjnych, prezentacja sprzedaży [dla osób trzecich], usługi w zakresie prowadzenia sklepu lub hurtowni z następującymi towarami: preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki zapachowe
do celów domowych, środki do czyszczenia pojazdów, preparaty do prania, preparaty do czyszczenia i polerowania
skóry, środki ścierne i polerskie, wosk krawiecki i szewski, preparaty do pielęgnacji zwierząt, rozpuszczalniki do lakierów
i farb, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, przyrządy
do przygotowywania żywności, noże kuchenne i przybory
do cięcia, sztućce do jedzenia, ręcznie sterowane narzędzia
i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy
i konserwacji, narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, przyrządy do podtrzymywania ognia, narzędzia ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji, młotki,
młotki miękkie i młoty, przyrządy do mocowania i łączenia,
ręczne narzędzia do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki
powierzchni, podnośniki, przybory do higieny zwierząt, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej, komponenty elektryczne i elektroniczne, kable i przewody elektryczne, kable
do przewodzenia sygnału dla urządzeń informatycznych,
audio-video i telekomunikacji, obwody elektryczne i obwody drukowane, anteny jako części składowe, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, mechanizmy kontroli dostępu, aparatura
sygnalizacyjna, urządzenia zabezpieczające i ochronne, akcesoria ochronne, osłony głowy, osłony oczu, okulary
ochronne, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia do monitorowania,
czujniki i detektory, urządzenia do testowania i kontroli jakości, urządzenia pomiarowe, do liczenia, wyrównywania i kalibracji, urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych,
przyrządy do pomiaru czasu (z wyłączeniem zegarów i zegarków), przyrządy po pomiaru wagi, przyrządy do pomiaru
odległości i wymiarów, przyrządy do pomiaru prędkości,
przyrządy do pomiaru temperatury, przyrządy do pomiaru
energii elektrycznej, kontrolery (regulatory), instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji,
instalacje do oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody,
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urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, instalacje
sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna,
dekoracyjne fontanny, systemy do nawadniania i irygacji, łaźnie parowe, sauny i wyposażenie spa, palniki, bojlery i podgrzewacze, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, kominki,
filtry do użytku przemysłowego i domowego, urządzenia
do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, instalacje
i urządzenia do suszenia, akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje i urządzenia
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), systemy
HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),
zapalniczki i zapalarki, części i akcesoria do pojazdów, koła
i opony oraz gąsienicowe układy bieżne do pojazdów, sprzęt
oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, części i akcesoria do pojazdów do poruszania się
po wodzie, części i akcesoria do pojazdów lądowych, artykuły pirotechniczne, fajerwerki, parasole i parasolki, laski, kijki
marszowe i trekkingowe, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, skóra i imitacje
skóry, skóry zwierzęce i skóry surowe oraz wyroby z tych materiałów, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie,
artykuły ogrodnicze, szczotki i inne artykuły do czyszczenia,
materiały do wyrobu szczotek, zastawa stołowa, przybory
kuchenne i pojemniki, aparatura do aromatyzowania powietrza, kosze na śmieci, artykuły dla zwierząt, akwaria i wiwaria,
przyrządy do tępienia szkodników i robactwa, artykuły
do pielęgnacji odzieży i obuwia, przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, nieprzetworzone włókna
tekstylne i ich zamienniki, wyroby z tkanin i włókien, taśmy
i pasy, torby i worki do pakowania, przechowywania i transportu, plandeki, markizy, namioty i niedopasowane pokrycia,
liny, linki i sznury, sieci, materiały do wyściełania i wypychania, odzież, obuwie, okrycia głowy, materiały do pokrywania
podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, dywany,
chodniki i maty, dywaniki i maty samochodowe, sztuczne
materiały do pokrywania gruntu, pokrycia ścian i sufitów, tapety, artykuły i sprzęt sportowy, artykuły myśliwskie i wędkarskie, akcesoria do pływania, dekoracje świąteczne
i sztuczne choinki, wyposażenie placów zabaw i wesołych
miasteczek, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, sprzęt
do gier wideo, karma dla zwierząt.
491664
(220) 2018 10 16
SHOP LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PREVENT
(210)
(731)

(531) 26.03.23, 27.05.01, 27.05.02, 24.17.25, 29.01.12
(510), (511) 6 osprzęt metalowy do mebli, metalowe elementy konstrukcyjne mebli, stojaków, łączniki, złącza, rury,
pręty, uchwyty, kasety metalowe, szuflady metalowe, zamki,
kosze, kraty, okucia meblowe, metalowe, metalowe balustrady i elementy balustrad.
(210)
(731)

491665
(220) 2018 10 16
MGI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swadzim
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(540) BRICO OGRÓD

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 1 kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, detergenty
przeznaczone dla procesów produkcyjnych i przemysłu,
składniki chemiczne dla budownictwa, tworzywa sztuczne
nieprzetworzone, materiały filtracyjne chemiczne, mineralne
i roślinne, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz
surowce naturalne, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone
dla przemysłu, ziemia, grys, keramzyt, torfy, kora ogrodnicza,
5 preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty i artykuły higieniczne, 6 metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory. metalowe, metalowe materiały
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami,
drobne wyroby metalowe, nakrętki, sworznie i zamknięcia,
z metalu, zamki i klucze, z metalu, metalowe wkładki, metalowe skrzynki na listy, materiały spawalnicze i lutownicze, odlewy metalowe, kable, druty i łańcuchy, z metalu, metalowe
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje
i budynki przenośne, metalowe oczka wodne, znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, z metalu, drabiny i rusztowania, z metalu, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, artykuły metalowe do pakowania, owijania i wiązania, podajniki, z metalu, metalowe przyłącza wodnokanalizacyjne, metalowe rury kanalizacyjne, metalowe syfony kanalizacyjne, węże metalowe do instalacji wodnokanalizacyjnych,
metalowe obrzeża do trawników, mosiądz (półprodukt),
7 maszyny i urządzenia ogrodnicze, urządzenia zamiatające,
czyszczące, myjące i piorące, elektronarzędzia i akcesoria
do nich, 8 przyrządy do przygotowywania żywności, noże
kuchenne i przybory do cięcia, sztućce do jedzenia, ręcznie
sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, narzędzia rolnicze,
ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, przyrządy do podtrzymywania ognia, narzędzia ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji, młotki, młotki miękkie i młoty, przyrządy
do mocowania i łączenia, ręczne narzędzia do obcinania,
wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni, podnośniki, przybory do higieny zwierząt, 9 aparatura, urządzenia i kable
do zastosowania w elektryce, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, aparatura
i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej,
urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, komponenty elektryczne i elektroniczne, kable i przewody elektryczne, kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń
informatycznych, audio-video i telekomunikacji, obwody
elektryczne i obwody drukowane, anteny jako części składowe, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne,
alarmy i urządzenia ostrzegawcze, mechanizmy kontroli dostępu, aparatura sygnalizacyjna, urządzenia zabezpieczające
i ochronne, akcesoria ochronne, osłony głowy, osłony oczu,
okulary ochronne, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia do monitorowania, czujniki i detektory, urządzenia do testowania i kontroli
jakości, urządzenia pomiarowe, do liczenia, wyrównywania
i kalibracji, urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych,
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przyrządy do pomiaru czasu (z wyłączeniem zegarów i zegarków), przyrządy po pomiaru wagi, przyrządy do pomiaru odległości i wymiarów, przyrządy do pomiaru prędkości, przyrządy do pomiaru temperatury, przyrządy do pomiaru energii
elektrycznej, kontrolery (regulatory), termometry, barometry,
11 instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania
w wodę i sanitacji, instalacje do oczyszczania, odsalania
i uzdatniania wody, urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji
i odkażania, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura
wodnokanalizacyjna, dekoracyjne fontanny, systemy do nawadniania i irygacji, łaźnie parowe, sauny i wyposażenie spa,
palniki, bojlery i podgrzewacze, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, kominki, filtry do użytku przemysłowego i domowego, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, instalacje i urządzenia do suszenia, akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji
i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, systemy hvac (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), systemy HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja
i klimatyzacja), zapalniczki i zapalarki, zraszacze do nawadniania, zraszacze ogrodowe i akcesoria do nich, oświetlenie solarne, 17 giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich, w tym
zawory oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, plomby, uszczelki i wypełnienia, materiały i artykuły zabezpieczające przed wodą i wilgocią, artykuły i materiały
izolacyjne i zabezpieczające, artykuły i materiały termoizolacyjne, artykuły i materiały elektroizolacyjne, artykuły i materiały dźwiękochłonne, artykuły i materiały ogniotrwałe i zabezpieczające przed ogniem, materiały nieprzetworzone
i półprzetworzone zawarte w tej klasie, będące półproduktami, w tym poliester, włókna mineralne, półprzetworzone substancje z tworzyw sztucznych, elastomery, materiały syntetyczne i kompozytowe, acetyloceluloza, włókna szklane i wełna szklana, włókna węglowe, żywice w formie wytłaczanej,
gotowe wyroby i półfabrykaty z materiałów zawartych w tej
klasie, posągi i dzieła sztuki, pokrycia i osłony, membrany
i półprzetworzone syntetyczne materiały filtrujące, taśmy, paski i błony klejące, folia polipropylenowa, inna niż do pakowania (agrowłóknina), artykuły hydrauliczne, folie inne niż do pakowania, 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, rury sztywne i zawory do nich, niemetalowe,
artykuły ceramiczne do celów budowlanych, materiały nieprzetworzone i półprzetworzone zawarte w tej klasie, będące
półproduktami, drewno i sztuczne drewno, statuetki i dzieła
sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, zawarte w tej klasie, niemetalowe drzwi, bramy, okna
i osłony okienne, obrzeża do trawników niemetalowe, oczka
wodne nie z metalu, 20 drobne wyroby niemetalowe, zamki
i klucze, niemetalowe, osprzęt do drzwi, bram i okien, niemetalowe, zawory, niemetalowe, niemetalowe elementy złączne, mocowania, konektory i uchwyty do kabli, niemetalowe,
mocowania, konektory i ucha^y do rur, niemetalowe, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich
materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych,
zawarte w tej klasie, meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, pościel, materace i poduszki, ramy, lustra (srebrzone
szkło), żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony
do wnętrz, wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań
[meble] i haczyki na ubrania, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, materiały nieprzetworzone i półprzetworzone zawarte w tej klasie, będące półproduktami, pojemniki,
spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, kosze niemetalowe, skrzynki na listy niemetalowe, zamknięcia do pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe i palety, niemetalowe,
drabiny i ruchome schody, niemetalowe, plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, karnisze, rolety nieme-
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talowe, tablice korkowe, 21 statuetki, figurki, tabliczki i dzieła
sztuki wykonane z takich materiałów jak porcelana, terakota
lub szkło, zawarte w tej klasie, artykuły ogrodnicze, szczotki
i inne artykuły do czyszczenia, materiały do wyrobu szczotek,
zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, aparatura
do aromatyzowania powietrza, kosze na śmieci, artykuły dla
zwierząt, akwaria i wiwaria, przyrządy do tępienia szkodników
i robactwa, artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, konewki, 22 nieprzetworzone włókna tekstylne i ich zamienniki, wyroby z tkanin i włókien, taśmy i pasy, torby i worki do pakowania, przechowywania i transportu, plandeki, markizy, namioty
i niedopasowane pokrycia, liny, linki i sznury, materiały do wyściełania i wypychania, plandeki, siatki ogrodnicze, siatki PCV,
27 materiały do pokrywania podłóg i sztuczne materiały
do pokrywania gruntu, dywany, chodniki i maty, dywaniki
i maty samochodowe, sztuczne materiały do pokrywania
gruntu, pokrycia ścian i sufitów, tapety, 28 artykuły i sprzęt
sportowy, artykuły myśliwskie i wędkarskie, akcesoria do pływania, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie
placów zabaw i wesołych miasteczek, gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, sprzęt do gier wideo, 31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, rośliny, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, darń naturalna, kwiaty, nasiona, cebulki
i rozsady do hodowli roślin, drzewa i produkty leśne, odpadki
roślinne jako surowiec, karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla
zwierząt, 35 reklama, reklama, usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, agencje reklamowe, produkcja reklam radiowych, produkcja reklam telewizyjnych, reklamy kinowe, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, rozpowszechnianie reklam, przetwarzanie danych, przetwarzanie danych w celu tworzenia baz danych do celów działalności gospodarczej, księgowość, rachunkowość, badania działalności gospodarczej i badania rynkowe, prowadzenie badań
opinii publicznej, doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, organizowanie, przeprowadzanie
i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych planów motywacyjnych, prezentacja sprzedaży [dla osób trzecich], usługi
w zakresie prowadzenia sklepu lub hurtowni z następującymi
towarami: kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych i przemysłu, składniki
chemiczne dla budownictwa, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, materiały filtracyjne chemiczne, mineralne i roślinne, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce
naturalne, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, ziemia, grys, keramzyt, torfy, kora ogrodnicza, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty i artykuły higieniczne, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie
do nich, w tym zawory, metalowe, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami,
drobne wyroby metalowe, nakrętki, sworznie i zamknięcia,
z metalu, zamki i klucze, z metalu, metalowe wkładki, metalowe skrzynki na listy, materiały spawalnicze i lutownicze, odlewy metalowe, kable, druty i łańcuchy, z metalu, metalowe
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje
i budynki przenośne, metalowe oczka wodne, znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, z metalu, drabiny i rusztowania, z metalu, metalowe pojemniki artykuły do transportu i pakowania, statuetki i dzieła sztuki z metal nieszlachetnych, artykuły metalowe do pakowania, owijania wiązania,
podajniki, z metalu, metalowe przyłącza wodnokanalizacyjne, metalowe rury kanalizacyjne, metalowe syfony kanalizacyjne, węże metalowe do instalacji wodnokanalizacyjnych,
metalowe obrzeża do trawników, mosiądz (półprodukt), ma-

Nr ZT07/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

szyny i urządzenia ogrodnicze, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, elektronarzędzia i akcesoria do nich,
przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne
i przybory do cięcia, sztućce do jedzenia, ręcznie sterowane
narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane,
do naprawy i konserwacji, narzędzia rolnicze, ogrodnicze
i do kształtowania krajobrazu, przyrządy do podtrzymywania
ognia, narzędzia ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji, młotki, młotki miękkie i młoty, przyrządy do mocowania
i łączenia, ręczne narzędzia do obcinania, wiercenia, ostrzenia
i obróbki powierzchni, podnośniki, przybory do higieny zwierząt, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania
energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do sterowania
przepływu energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej, komponenty elektryczne i elektroniczne, kable i przewody elektryczne, kable
do przewodzenia sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji, obwody elektryczne i obwody
drukowane, anteny jako części składowe, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, alarmy i urządzenia
ostrzegawcze, mechanizmy kontroli dostępu, aparatura sygnalizacyjna, urządzenia zabezpieczające i ochronne, akcesoria ochronne, osłony głowy, osłony oczu, okulary ochronne,
przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia do monitorowania, czujniki i detektory, urządzenia do testowania i kontroli jakości, urządzenia pomiarowe, do liczenia, wyrównywania i kalibracji, urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, przyrządy
do pomiaru czasu (z wyłączeniem zegarów i zegarków), przyrządy po pomiaru wagi, przyrządy do pomiaru odległości
i wymiarów, przyrządy do pomiaru prędkości, przyrządy
do pomiaru temperatury, przyrządy do pomiaru energii elektrycznej, kontrolery (regulatory), termometry, barometry, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania
w wodę i sanitacji, instalacje do oczyszczania, odsalania
i uzdatniania wody, urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji
i odkażania, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura
wodnokanalizacyjna, dekoracyjne fontanny, systemy do nawadniania i irygacji, łaźnie parowe, sauny i wyposażenie spa,
palniki, bojlery i podgrzewacze, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, kominki, filtry do użytku przemysłowego i domowego, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, instalacje i urządzenia do suszenia, akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji
i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), systemy HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja
i klimatyzacja), zapalniczki zapalarki, zraszacze do nawadniania, zraszacze ogrodowe akcesoria do nich, oświetlenie solarne, giętkie rury, rurki, węże wyposażenie do nich, w tym zawory oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, plomby, uszczelki i wypełnienia, materiały i artykuły
zabezpieczające przed wodą i wilgocią, artykuły i materiały
izolacyjne i zabezpieczające, artykuły i materiały termoizolacyjne, artykuły i materiały elektroizolacyjne, artykuły i materiały dźwiękochłonne, artykuły i materiały ogniotrwałe i zabezpieczające przed ogniem, materiały nieprzetworzone
i półprzetworzone zawarte w tej klasie, będące półproduktami, w tym poliester, włókna mineralne, półprzetworzone substancje z tworzyw sztucznych, elastomery, materiały syntetyczne i kompozytowe, acetyloceluloza, włókna szklane i wełna szklana, włókna węglowe, żywice w formie wytłaczanej,
gotowe wyroby i półfabrykaty z materiałów zawartych w tej
klasie, posągi i dzieła sztuki, pokrycia i osłony, membrany
i półprzetworzone syntetyczne materiały filtrujące, taśmy, pa-
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ski i błony klejące, folia polipropylenowa, inna niż do pakowania (agrowłóknina), artykuły hydrauliczne, folie, inne niż
do pakowania, niemetalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, rury sztywne i zawory do nich. niemetalowe,
artykuły ceramiczne do celów budowlanych, materiały nieprzetworzone i półprzetworzone zawarte w tej klasie, będące
półproduktami, drewno i sztuczne drewno, statuetki i dzieła
sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, zawarte w tej klasie, niemetalowe drzwi, bramy, okna
i osłony okienne, obrzeża do trawników niemetalowe, oczka
wodne nie z metalu, drobne wyroby niemetalowe, zamki
i klucze, niemetalowe, osprzęt do drzwi, bram i okien, niemetalowe, zawory, niemetalowe, niemetalowe elementy złączne, mocowania, konektory i uchwyty do kabli, niemetalowe,
mocowania, konektory i uchwyty do rur, niemetalowe, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk. gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, pościel, materace i poduszki, ramy, lustra (srebrzone szkło), żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon
i zasłony do wnętrz, wieszaki na ubrania, wieszaki stojące
do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, budy, kojce i legowiska
dla zwierząt domowych, materiały nieprzetworzone i półprzetworzone zawarte w tej klasie, będące półproduktami,
pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, kosze
niemetalowe, skrzynki na listy niemetalowe, zamknięcia
do pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, drabiny i ruchome schody, niemetalowe, plansze,
stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, karnisze, rolety niemetalowe, tablice korkowe, statuetki, figurki, tabliczki
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana,
terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, artykuły ogrodnicze,
szczotki i inne artykuły do czyszczenia, materiały do wyrobu
szczotek, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki,
aparatura do aromatyzowania powietrza, kosze na śmieci, artykuły dla zwierząt, akwaria i wiwaria, przyrządy do tępienia
szkodników i robactwa, artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, konewki, nieprzetworzone włókna tekstylne i ich zamienniki, wyroby z tkanin i włókien, taśmy i pasy, torby i worki
do pakowania, przechowywania i transportu, plandeki, markizy, namioty i niedopasowane pokrycia, liny, linki i sznury, materiały do wyściełania i wypychania, plandeki, siatki ogrodnicze, siatki PCV, materiały do pokrywania podłóg i sztuczne
materiały do pokrywania gruntu, dywany, chodniki i maty,
dywaniki i maty samochodowe, sztuczne materiały do pokrywania gruntu, pokrycia ścian i sufitów, tapety, artykuły
i sprzęt sportowy, artykuły myśliwskie i wędkarskie, akcesoria
do pływania, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, gry, zabawki
i akcesoria do zabawy, sprzęt do gier wideo, płody rolne
i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, rośliny, świeże
owoce, orzechy, warzywa i zioła, darń naturalna, kwiaty, nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, drzewa i produkty leśne, odpadki roślinne jako surowiec, karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt.
491666
(220) 2018 10 16
SHOP LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TRIS

(210)
(731)
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(531)

14.03.09, 15.07.17, 21.03.07, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 6 osprzęt metalowy do mebli, metalowe elementy konstrukcyjne mebli, stojaków, łączniki, złącza, rury,
pręty, uchwyty, kasety metalowe, szuflady metalowe, zamki,
kosze, kraty, okucia meblowe, metalowe, metalowe balustrady i elementy balustrad.
(210) 491711
(220) 2018 10 17
(731) E. van Triest Holding B.V., Amsterdam, NL
(540) PLIANT
(510), (511) 28 urządzenia sportowe i urządzenia do fitnessu, ławeczki do fitness, domowe urządzenia do fitness, poręcze wielofunkcyjne do ćwiczeń, stojaki do przysiadów, gry
i zabawki, taśmy i pasy dla sportowców i dla podnoszących
ciężary, mianowicie pasy do podnoszenia ciężarów, piłki
do jogi, kółka gimnastyczne, przyrządy stosowane w kulturystyce, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, sprzęt
gimnastyczny, rowery stacjonarne, hantle, przyrządy do podnoszenia ciężarów, liny do celów sportowych (skakanki, liny
do przeciągania), elektryczne urządzenia gimnastyczne,
ochraniacze na klatkę piersiową, aparaty do ściskania, aparaty do ćwiczenia nacisku dłoni, wyciągi treningowe, worki
treningowe, ochraniacze do uprawiania sportu, bieżnie stacjonarne, orbitreki przednionapędowe i tylnonapędowe,
platformy wibracyjne, ergometry wioślarskie.
491727
(220) 2018 10 18
QUESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlce
(540) SIEDLECKA MANUFAKTURA KAWY

(210)
(731)

Nr ZT07/2019

491798
(220) 2018 10 19
EB DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) wood wick
(510), (511) 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, dekoracje
świąteczne i sztuczne choinki, zabawki drewniane, klocki
drewniane (zabawki), wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek.
(210)
(731)

491808
(220) 2018 10 19
PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną
(540) PROFi Pasztet PROFI klasyczny gwarancja smaku
i jakości

(210)
(731)

(531)

03.07.03, 03.07.06, 08.07.25, 05.03.15, 26.04.02, 25.01.15,
24.11.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 ekstrakty mięsne, przetwory mięsne, konserwy mięsne, pasztety mięsne, pasztety drobiowe.
491915
(220) 2018 10 23
ECHO BROWARY WARSZAWSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kielce;
DELLIA INVESTMENTS-PROJEKT ECHO-115 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kielce
(540) BROWARY WARSZAWSKIE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 15.07.01, 05.07.27
(510), (511) 30 kawa.
491770
(220) 2018 10 18
AMICA HANDEL I MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) KÜCHENCHEF
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 24.17.02, 13.03.01, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.12
(510), (511) 7 pralki, zmywarki do naczyń, odkurzacze, maszyny kuchenne elektryczne, 11 kuchenki gazowe i elektryczne, elektryczne piece grzewcze, piekarniki, wyciągi
kuchenne, podgrzewane elektrycznie płyty ceramiczne
sprzedawane jako elementy kuchenek, lodówki, zamrażarki, zapalniczki dla płyt gazowych, automatyczne ekspresy
do kawy, elektryczne frytownice, elektryczne waflownice,
urządzenia do oczyszczania powietrza, tostery, urządzenia
chłodzące, szybkowary elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia do produkcji lodów, kuchenki mikrofalowe.

(531) 29.01.01, 27.05.01, 26.02.07
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki,
naklejki, materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji
działalności obiektów mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia dla celów
promocji działalności obiektów mieszkaniowych, biurowych
i handlowych, 25 ubrania, w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności obiektów
mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 35 reklama, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur),
wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, biurowych, usługowych i handlowych, 36 usługi
związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu,
wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
usługowych, mieszkaniowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż i pośrednictwo w sprzedaży nieruchomościami, w ramach działalności
usługi w zakresie działalności usługowej obiektów mieszka-
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niowych, biurowych i handlowych, 37 usługi budowlane,
remontowe, instalacyjne, wykończeniowe dotyczące obiektów mieszkaniowych, biurowych, usługowych i handlowych,
39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży oraz wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów
mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 41 publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, biurowych i handlowych,
43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje,
kawiarnie w ramach działalności obiektów mieszkaniowych,
biurowych i handlowych, wynajmowanie sal na posiedzenia
w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.
(551) wspólne prawo ochronne
491916
(220) 2018 10 23
ECHO BROWARY WARSZAWSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kielce;
DELLIA INVESTMENTS-PROJEKT ECHO-115 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kielce
(540) BROWARY WARSZAWSKIE
(210)
(731)

(531) 29.01.08, 27.05.01, 26.02.07
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki,
naklejki, materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji
działalności obiektów mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia dla celów
promocji działalności obiektów mieszkaniowych, biurowych
i handlowych, 25 ubrania, w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności obiektów
mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 35 reklama, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur),
wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, biurowych, usługowych i handlowych, 36 usługi
związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu,
wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
usługowych, mieszkaniowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż i pośrednictwo w sprzedaży nieruchomościami, w ramach działalności
usługi w zakresie działalności usługowej obiektów mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 37 usługi budowlane,
remontowe, instalacyjne, wykończeniowe dotyczące obiektów mieszkaniowych, biurowych, usługowych i handlowych,
39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży oraz wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów
mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 41 publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, biurowych i handlowych,
43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje,
kawiarnie w ramach działalności obiektów mieszkaniowych,
biurowych i handlowych, wynajmowanie sal na posiedzenia
w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)

491981
(220) 2018 10 24
WIĘCKIEWICZ MIESZKO, Mirków
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(540) IDEAMed Innovations for DEntistry And Medicine

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 41 usługi szkoleniowe dotyczące personelu
medycznego, 42 usługi naukowe i technologiczne, usługi
badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, badania
chemiczno-technologiczne, badania biologiczne, badania
kliniczne i badania medyczne, badania dotyczące nauki,
44 usługi analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów, usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem
i leczeniem chorób.
491992
(220) 2018 10 25
EKO-VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) APRECCO
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.

(210)
(731)

492045
(220) 2018 10 26
LIMATHERM COMPONENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) Lima Components
(510), (511) 9 głowice przyłączeniowe wykonane z aluminium, metali nierdzewnych, tworzyw sztucznych, bloki
i złączki zaciskowe do przewodów elektrycznych, czujniki
temperatury, dławiki kablowe, izolatory przeciążeniowe,
łączniki elektryczne, osprzęt elektryczny, obudowy osprzętu elektrotechnicznego, osłony do gniazdek elektrycznych,
osłony do kabli elektrycznych, osłony kątowe termometryczne, przyrządy kontrolne i pomiarowe, uchwyty montażowe,
wyświetlacze.
(210)
(731)

(210) 492208
(220) 2018 10 30
(731) DELCZYK KAMIL TADEUSZ, Więcki
(540) Rwie aż miło!

(531) 27.05.01, 24.17.04
(510), (511) 16 naklejki, naklejki na samochody, grafika
na odzieży.
(210) 492277
(220) 2018 11 02
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PNŚ

(531) 26.01.03, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15, 24.17.04
(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, za-

26

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

pisywania, 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, mini
albumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii,
fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi
do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania
fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały
piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne
gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe,
35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe
w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych
oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations, merchandising,
reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych
i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych
i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie
internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa
przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć
telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową
i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów
telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie
i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne,
dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie
on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie
usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści,
stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze,
pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż
i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych,
sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki
i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie kon-
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kursów, 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) 492280
(220) 2018 11 02
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PNŚ PYTANIE NA ŚNIADANIE

(531) 26.01.03, 24.17.04, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery,
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie
zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne,
suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje
w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane
fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, mini
albumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania
fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii,
albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów
fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami
sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii
[nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry
komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne
(nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi
reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym,
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy serwis
ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych,
gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spo-
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żywczych, 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.
492386
(220) 2018 11 06
PTAK WARSAW EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nadarzyn
(540) WARSAW HUMANITARIAN EXPO

(210)
(731)

(531) 25.07.01, 26.03.03, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, organizowanie wystaw i targów
w celach handlowych i reklamowych, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, zarządzanie w działalności handlowej, 41 organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, edukacja, nauczanie, instruktaże, pokazy kształcenia
praktycznego, doradztwo zawodowe, organizowanie przyjęć, organizowanie balów, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie spektakli, rozrywka, imprezy sportowe,
organizowanie loterii, wystawianie i realizacja spektakli, wystawianie spektakli na żywo.
492387
(220) 2018 11 06
GEOCOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) GEOCOVER
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, przetwory owocowe, warzywne owocowo-warzywne lub mięsno-warzywne, marynaty warzywne,
(210)
(731)
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kapusta kwaszona, ogórki kiszone, galaretki, dżemy, kompoty, jajka, mięso i wędliny, mleko i produkty mleczne, oleje
i tłuszcze jadalne, 31 produkty rolne i leśne, świeże owoce
i warzywa, 32 napoje owocowe i soki owocowe, napoje i soki
warzywne oraz owocowo-warzywne, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
492417
(220) 2018 11 06
POWER SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) iShack

(210)
(731)

(531) 07.01.20, 07.01.24, 07.01.25, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży w wyspecjalizowanym sklepie i/lub hurtowni lub przez Internet (e-sklep)
oraz poprzez inne kanały dostępu zdalnego z wykorzystaniem zamówień korespondencyjnych lub z użyciem środków
telekomunikacji dronów, telefonów komórkowych, urządzeń
i sprzętu automatyki domowej oraz artykułów gospodarstwa domowego, aparatów i instrumentów elektrycznych,
fotograficznych, optycznych, do ważenie i do mierzenia,
urządzeń sygnalizacyjnych i kontrolnych, oprogramowania
komputerowego na wszelkich nośnikach materiałowych
z wyjątkiem papierowych, urządzeń i systemów do zapamiętywania danych i informacji, usługi w zakresie prezentacji towarów do sprzedaży w sklepach, usługi w zakresie pomocy
przy sprzedaży.
(210) 492478
(220) 2018 11 08
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Wszystkie odpowiedzi w jednym pytaniu
(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 komputero-
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we 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.
492497
(220) 2018 11 08
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) PLAY NEXT MOŻNA INACZEJ

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie
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telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu,
oprogramowanie do gier, oprogramowanie do gier elektronicznych do telefonów komórkowych, 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
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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
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, oprogramowanie do gier elektronicznych do telefonów komórkowych, 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,
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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 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 wirtual-
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nej, 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 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
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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, wypożyczanie telefonów komórkowych i smartfonów, 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, 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 oprogramowa-
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nia 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.
(210) 492501
(220) 2018 11 08
(731) KOZIOŁ WOJCIECH KOPRO, Warszawa;
KUSZNERUK GRZEGORZ LEANK, Warszawa
(540) LEANTEAM LEANOWE TRANSFORMACJE ZESPOŁÓW

(531) 26.03.23, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, audyt działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, outsourcing
[doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie
efektywności biznesowej.
(551) wspólne prawo ochronne
492554
(220) 2018 10 28
THERAVIBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki
(540) Theravibe
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy do fizjoterapii
i rehabilitacji.

(210)
(731)

492573
(220) 2018 11 13
APARTAMENTY ŚWIERADOWIEC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) IZERSKI RESORT
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(210) 492704
(220) 2018 11 15
(731) LEWANDOWSKA AGATA, Warszawa
(540) RECOVERAN SYSTEM
(510), (511) 5 mieszaniny farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, preparaty specjalnego przeznaczenia medycznego do stosowania w regeneracji błony
śluzowej, preparaty i produkty farmaceutyczne do regeneracji błony śluzowej, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, dietetyczna żywność do celów medycznych, produkty
dietetyczne do celów medycznych, 42 badania biologiczne,
badania kliniczne i badania medyczne, medyczne badania
naukowe, 44 konsultacje medyczne, usługi medyczne, usługi
diagnostyki medycznej [testy i analizy], badania medyczne
w celach diagnostycznych lub leczenia, usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów,
usługi doradztwa dietetycznego [medyczne].
(210) 492795
(220) 2018 11 19
(731) HELIO SPÓŁKA AKCYJNA, Zaborów
(540) BAKALIE KIESZONKOWE
(510), (511) 29 orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy przetworzone, orzechy preparowane, orzechy
prażone, owoce kandyzowane, owoce suszone, owoce lukrowane, kandyzowana skórka pomarańczowa i cytrynowa,
kompozycje owoców przetworzonych, rodzynki, migdały
przetworzone, pestki słonecznika przetworzone, pestki dyni
przetworzone, mieszanki wyżej wymienionych towarów,
przekąski na bazie owoców, chipsy owocowe, 30 orzechy
w czekoladzie, rodzynki w czekoladzie, śliwki w czekoladzie,
słodycze, 31 migdały (owoce), orzechy.
492990
(220) 2018 11 22
FRONDA PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Zioła w wielkim mieście
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna.

(210)
(731)

(210) 493008
(220) 2018 11 23
(731) DYRCZ EMIL JÓZEF, Kojszówka
(540) BIEG POCZTYLIONA POCZTA KRÓLEWSKA

(210)
(731)

(531) 06.01.04, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 obrót nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż nieruchomości, wynajem nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, timesharing
nieruchomości, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie zakwaterowań.

(531) 24.09.01, 22.01.05, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi w zakresie kultury fizycznej, organizowanie zawodów sportowych, informacja o rekreacji.
493057
(220) 2018 11 23
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SUPER BAKUSIE
(510), (511) 9 filmy animowane, mobilne aplikacje, 41 gry
internetowe [nie do pobrania], organizacja konkursów w celach promocyjnych i reklamowych, usługi w zakresie gier
elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem
Internetu.
(210)
(731)
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493075
(220) 2018 11 26
BILLENNIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Inperly
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 chipy z kodem DNA, elektroniczne systemy nawigacyjne, elektroniczne urządzenia i przyrządy do nawigacji
i ustalania położenia, sprzęt komputerowy do zbierania danych pozycjonujących, urządzenia i przyrządy do geolokalizacji, telefony, systemy do wideokonferencji, telefony bezprzewodowe, telefony internetowe, urządzenia telefoniczne
do łączności wewnętrznej, urządzenia do wideokonferencji,
urządzenia do komunikacji wewnętrznej, telefony konferencyjne, zestawy telefoniczne z ekranem i klawiaturą, wideofony,
urządzenia do transmisji dźwięku, danych lub obrazów, interaktywne urządzenia do transferu danych, sieci danych, serwery sieciowe, serwery komputerowe, odbiorniki przesyłanych danych, urządzenia do transmisji strumieniowej treści
medialnych w lokalnych sieciach bezprzewodowych, urządzenia do transmisji bezprzewodowej informacji akustycznych, urządzenia do bezprzewodowej transmisji danych,
sprzęt komputerowy do serwerów umożliwiających dostęp
do sieci, sprzęt komputerowy do sieci komputerowych, sprzęt
do wirtualnych sieci prywatnych [VPN], sprzęt do obsługi sieci
LAN [sieci lokalnych], sprzęt do obsługi rozległych sieci [WAN],
urządzenia do transmisji danych, kamery konferencyjne, interfejsy komunikacyjne, kodery obsługiwane głosowo, optyczne
łącza danych, odbiorniki - nadajniki satelitarne, nadajniki-odbiorniki optyczne, nadajniki i odbiorniki bezprzewodowe, nadajniki [telekomunikacja], programowalne urządzenia telekomunikacyjne, słuchawki z mikrofonem do komunikacji, światłowodowe urządzenia telekomunikacyjne, telekomunikacyjne urządzenia cyfrowe, sprzęt wykorzystujący odpowiedzi
głosowe, urządzenia do transmisji sygnału, urządzenia
do transmisji satelitarnej, urządzenia do komunikacji bezprzewodowej służące do przesyłania głosu, danych lub obrazu,
czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], czytniki kart inteligentnych, czytniki kart kredytowych, dyski do przechowywania danych, elektroniczne i magnetyczne karty identyfikacyjne do użytku w związku z płatnością za usługi, elektroniczne
karty chipowe kodowane, elektroniczne nośniki danych, karty
bankowe [kodowane lub magnetyczne], karty drukowane
[kodowane], karty kodowane stosowane do elektronicznego
transferu transakcji finansowych, karty kodowane z funkcjami
zabezpieczenia do celów identyfikacyjnych, karty kolekcjonerskie [kodowane, do odczytu maszynowego], karty zawierające elektronicznie zarejestrowane dane, karty wielofunkcyjne
dla usług finansowych, karty kredytowe, kodowane karty płatnicze, kodowane karty lojalnościowe, kodowane karty identyfikacyjne, kodowane karty kredytowe, kodowane karty chipowe, kodowane elektronicznie opaski identyfikacyjne na nadgarstek, nośniki informacji [elektryczne lub elektroniczne], paski identyfikacyjne [zakodowane], optyczne nośniki programów, programy do przetwarzania danych zapisane na nośnikach danych do odczytu maszynowego, urządzenia do przechowywania programów komputerowych, urządzenia komputerowe do magazynowania danych, urządzenia do przechowywania danych [elektryczne lub elektroniczne], sprzęt
do odczytywania kart, samoprzylepne etykiety [zakodowane],
zakodowane karty obciążeniowe, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), elektroniczne
urządzenia szyfrujące, procesory mowy, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, samosynchronizują-
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ce cyfrowe szyfratory, urządzenia i przyrządy kodujące i dekodujące, urządzenia do rozpoznawania mowy, urządzenia
do gromadzenia danych, elektroniczne etykiety identyfikacyjne i oznaczenia, systemy nadzoru wideo, instrukcje obsługi
w formie elektronicznej, terminarze i organizery do pobrania,
które można wydrukować, publikacje w formie elektronicznej
do pobrania, interaktywne bazy danych, elektroniczne bazy
danych, zintegrowane pakiety oprogramowania, komputerowe systemy operacyjne, oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie sprzętowe do komputerowych urządzeń zewnętrznych, aplikacje do pobrania, komputerowe oprogramowanie do chatbotów do symulowania rozmów, komputerowe oprogramowanie do pracy zespołowej [groupware],
komputerowe oprogramowanie użytkowe do transmisji strumieniowej audiowizualnych treści medialnych za pośrednictwem Internetu, interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, inteligentne bramy
do analizy danych w czasie rzeczywistym, kodowane programy, oprogramowanie czytników kart, oprogramowanie dla
bankowości, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie bioinformatyczne, oprogramowanie business intelligence,
oprogramowanie dla księgowości, oprogramowanie do analizy mowy, oprogramowanie do handlu w ramach globalnej
sieci telekomunikacyjnej, oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatności elektronicznych, oprogramowanie
do monitorowania kredytów, oprogramowanie do płatności
elektronicznych, oprogramowanie do pobrania z Internetu,
oprogramowanie do pobrania do obsługi wiadomości elektronicznych, oprogramowanie do przetwarzania transakcji
biznesowych, oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych w celu integracji
danych elektronicznych ze środowiskiem świata zewnętrznego, oprogramowanie do technologii biznesowych, oprogramowanie do wideokonferencji, oprogramowanie do wideo
interaktywnego, oprogramowanie do uwierzytelniania, oprogramowanie do uczenia maszynowego dla sektora finansów,
oprogramowanie do zarządzania finansami, oprogramowanie
komputerowe systemów biometrycznych do identyfikacji
i potwierdzania tożsamości osób, oprogramowanie komputerowe do głosowego sterowania komputerem i jego obsługi,
oprogramowanie interaktywne, oprogramowanie komputerowe zapewniające wielu użytkownikom dostęp do globalnej
komputerowej sieci informacyjnej, oprogramowanie komputerowe do komunikacji, umożliwiające klientom dostęp do informacji na temat rachunków bankowych i przeprowadzanie
operacji bankowych, oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego umożliwiające użytkownikom dokonywanie elektronicznych transakcji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, oprogramowanie typu
wirtualny asystent, oprogramowanie umożliwiające bezpieczne przeprowadzanie transakcji kartami kredytowymi, programy komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, zapisane pliki danych, 35 badania i analizy rynkowe, badania opinii publicznej, sondowanie rynku, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji
personelu, usługi biurowe, automatyczne przetwarzanie danych, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej związane z przetwarzaniem danych, gromadzenie i systematyzacja
informacji wykorzystywanych w transmisjach elektronicznych,
kompilowanie i systematyzowanie informacji w bankach danych, usługi rejestracji kart kredytowych, usługi zarządzania
danymi, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo biznesowe, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, konsultacje
w zakresie organizacji działalności gospodarczej i ekonomiki
przedsiębiorstwa, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, obsługiwanie centrali telefonicznych na rzecz in-
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nych, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, outsourcing
[doradztwo biznesowe], prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, przygotowywanie pokazów dźwiękowych i/lub wizualnych na rzecz firm, usługi w zakresie strategii biznesowych, usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
zakładania przedsiębiorstw, usługi w zakresie business intelligence [analityki biznesowej], zarządzanie działalnością handlową, analiza trendów marketingowych, dostarczanie informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, konsultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej, organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji
i marketingu, dystrybucja materiałów reklamowych, promocja
towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów,
usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio
do klientów za pośrednictwem poczty w celu przyciągnięcia
nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy klientów, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą
środków elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, dostarczanie
powierzchni reklamowych w globalnej sieci komputerowej,
organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, promowanie i przeprowadzanie targów handlowych, prowadzenie pokazów handlowych, prowadzenie pokazów w zakresie działalności gospodarczej, administrowanie programami lojalnościowymi
i motywacyjnymi, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie
programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, obsługa programów lojalnościowych, promowanie sprzedaży dla osób trzecich świadczone poprzez dystrybucję oraz administrowanie kartami użytkowników uprzywilejowanych, promowanie sprzedaży towarów i usług osób
trzecich poprzez przyznawanie punktów premiowych za używanie kart kredytowych, usługi klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, zarządzanie relacjami z klientami, usługi lobbingu handlowego, usługi relacji
z mediami, usługi komunikacji korporacyjnej, kampanie marketingowe, informacja marketingowa, opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, marketing internetowy,
produkcja materiałów reklamowych i reklam, organizacja konkursów w celach reklamowych, organizacja i przeprowadzanie
wydarzeń marketingowych, promocja, reklama i marketing
stron internetowych on-line, promowanie usług finansowych
i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów
kart lojalnościowych, promowanie wydarzeń specjalnych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama i marketing, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia klientom wygodnego
porównywania i kupowania tych usług, informacje na temat
metod sprzedaży, administrowanie sprzedażą, dostarczanie
informacji konsumentom na temat towarów i usług, porównywanie usług finansowych on-line, skomputeryzowane usługi
w zakresie składania zamówień online, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
skomputeryzowane zamówienia towarów, pośrednictwo
w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, świadczenie usług porównania cen online, usługi w zakresie analizy
cen, usługi w zakresie administrowania działalnością gospo-
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darczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych
za pomocą Internetu, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi zarządzania sprzedażą, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, 36 gromadzenie funduszy
i sponsorowanie finansowe, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, obrót towarami
giełdowymi i papierami wartościowymi, przelewy i transakcje
finansowe oraz usługi płatnicze, usługi finansowania, usługi
inwestycyjne, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi
leasingowe, ściąganie należności i faktoring, administrowanie
finansami, bankowość internetowa, bankowość prywatna,
bankowość telefoniczna, dokonywanie transakcji finansowych, finansowanie przedsięwzięć biznesowych, finansowanie rozwoju produktów, maklerstwo, opieka finansowa, pomoc finansowa, powiernictwo, pośrednictwo w usługach finansowych, skomputeryzowane usługi bankowe, skomputeryzowane usługi finansowe, udzielanie informacji i analiz
za pośrednictwem Internetu w dziedzinie inwestycji finansowych, usługi informacyjne dotyczące rachunków bankowych,
usługi w zakresie prywatnego lokowania i inwestowania kapitału wysokiego ryzyka, usługi skarbowe, usługi pośrednictwa
walutowego, usługi pośrednictwa finansowego, usługi monetarne, usługi kapitalizacji, zarządzenie funduszem kapitałowym, zarządzanie ryzykiem finansowym, zarządzanie finansowe związane z bankowością, zarządzanie funduszami typu
private equity, usługi związane z rachunkami oszczędnościowymi, usługi związane z podatkami [nie księgowość], usługi
zarządzania emeryturami, bankowość hipoteczna, gwarancje
finansowe [usługi gwarancyjne], udzielanie kredytów, usługi
kredytowe, usługi związane z kartami kredytowymi i kartami
płatniczymi, doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi, faktoring, windykacja, elektroniczna bankowość
poprzez globalną sieć komputerową [bankowość internetowa], wirtualna bankowość, organizowanie, prowadzenie wirtualnego oddziału bankowego, 38 wynajem sprzętu i obiektów telekomunikacyjnych, wynajem sprzętu do transmisji obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, udostępnianie
instalacji telekomunikacyjnych, bezprzewodowa transmisja
elektroniczna sygnałów głosowych, usługi komunikacji głosowej za pomocą protokołów internetowych [VoIP], telekonferencje, usługi w zakresie przechowywania wiadomości głosowych, usługi telematyczne [transmisja danych], usługi telekonferencyjne, usługi telefoniczne i telekomunikacyjne, usługi wideotelefoniczne, usługi wiadomości tekstowych, świadczenie
usług komunikacji głosowej przez Internet, nadawanie audio,
wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych
sieci łącznościowych, usługi telekomunikacyjne w zakresie zapewniania dostępu do komputerowych baz danych, zapewnianie dostępu do danych lub dokumentów przechowywanych elektronicznie w plikach centralnych do zdalnego wglądu, zapewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów], zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek,
zapewnianie dostępu użytkownikom do globalnej sieci komputerowej i stron on-line zawierających informacje na szeroki
wachlarz tematów, zapewnianie dostępu do platform handlu
elektronicznego w Internecie, zapewnianie dostępu do stron
internetowych lub wszelkich innych sieci komunikacyjnych,
bezprzewodowy transfer danych przez Internet, dzierżawa linii telekomunikacyjnych dla dostępu do sieci komputerowych, elektroniczna transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali komputerowych i urządzeń elektronicznych,
elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem linii
czatowych, pokojów rozmów [chatroomów] oraz forów internetowych, elektroniczna wymiana danych przechowywanych
w bazach danych dostępnych za pośrednictwem sieci teleko-
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munikacyjnych, komputerowa transmisja informacji udostępnianych za pomocą kodów dostępu lub terminali, komunikacja przez terminale komputerowe, poprzez transmisję cyfrową
lub satelitę, komunikacja elektroniczna za pośrednictwem
pokojów rozmów [chatroomów], linii chatowych i forów internetowych, udostępnianie linii do czatów przy wykorzystaniu
Internetu, udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, udostępnianie on-line list listserv do przesyłania
wiadomości między użytkownikami komputerów, udostępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line w celu przesyłania
wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, udostępnianie on-line elektronicznych tablic informacyjnych
w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami
komputerów, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych
z Internetem lub bazami danych, udostępnianie sprzętu
do wideokonferencji, udostępnianie urządzeń transmisyjnych
umożliwiających wymianę danych drogą elektroniczną, usługi
komunikacyjne w zakresie wideokonferencji, usługi w zakresie
połączeń wzajemnych banków danych, usługi wideotekstowe, zapewnianie bezprzewodowego dostępu do Internetu
dla wielu użytkowników, zapewnianie dostępu do internetowych linii czatowych, zapewnianie dostępu do informacji
za pośrednictwem sieci danych, bezpieczna transmisja danych, dźwięków lub obrazów, cyfrowa transmisja głosu, interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, interaktywne usługi telekomunikacyjne, interaktywne usługi wideotekstowe, transmisja informacji za pośrednictwem transferu
danych do pomocy w podejmowaniu decyzji, transmisja informacji za pośrednictwem optycznych sieci telekomunikacyjnych, transmisja informacji za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, transmisja informacji poprzez
systemy komunikacji wideo, transmisja informacji poprzez
kody telematyczne, transmisja informacji giełdowych za pomocą mediów telekomunikacyjnych, transmisja informacji
do celów biznesowych, transmisja dźwięku, wideo i informacji,
udostępnianie obiektów i sprzętu do wideokonferencji, transmisja zaszyfrowanych komunikatów, transmisja wiadomości,
danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
dotyczące telekomunikacji, usługi łączności, usługi konferencji
sieciowych, usługi komunikacyjne umożliwiające przesyłanie
informacji za pomocą środków elektronicznych, usługi przesyłania danych dostępne za pomocą kodu dostępu, usługi prowadzenia wideokonferencji satelitarnych, usługi w zakresie
komunikacji interaktywnej, usługi telekomunikacyjne pomiędzy instytucjami finansowymi, usługi telekomunikacyjne
do pozyskiwania informacji z banków danych, usługi wideokomunikacyjne, usługi w zakresie transmisji i odbioru danych
za pomocą środków telekomunikacyjnych, usługi w zakresie
telekonferencji i wideokonferencji, użytkowanie systemów telekomunikacyjnych, bezpieczne przeglądanie i edytowanie
danych z przeglądarki przez kilka osób korzystających z osobnych urządzeń, 42 kontrola jakości w zakresie systemów komputerowych, kontrola jakości w zakresie oprogramowania
komputerowego, projektowanie i testowanie nowych produktów, monitorowanie procesu w celu zapewnienia jakości,
testowanie, analizowanie i monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, testowanie programów komputerowych,
usługi badawczo - rozwojowe, usługi testowania użyteczności
witryn internetowych, doradztwo techniczne w dziedzinie telekomunikacji, prace badawcze nad produktami, projektowanie i planowanie techniczne sieci telekomunikacyjnych, projektowanie naukowe i technologiczne, usługi doradztwa technicznego związane z programowaniem komputerowym,
usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej,
usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, doradztwo w zakresie projektów technologicznych, projektowa-
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nie i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych, projektowanie i opracowywanie stron internetowych, projektowanie
i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, projektowanie i opracowywanie baz danych, projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz
osób trzecich, projektowanie sprzętu komputerowego, projektowanie sieci komputerowych na rzecz osób trzecich, projektowanie specyfikacji komputerowych, projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami, projektowanie
systemów informatycznych dotyczących zarządzania, projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, tworzenie
zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług online i Internetu, tworzenie witryn internetowych, tworzenie
platform internetowych do handlu elektronicznego, usługi
graficzne, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo dotyczące rozwijania systemów komputerowych, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne związane z instalacją i konserwacją oprogramowania komputerowego, usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, hosting serwerów, hosting portali
internetowych, hosting platform transakcyjnych w Internecie,
hosting platform przeznaczonych do handlu elektronicznego
przez Internet, oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do transmisji danych,
oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego
oprogramowania on-line do transmisji informacji, oferowanie
tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania danymi, oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line
do zarządzania informacjami, oprogramowanie jako usługa
[SaaS], platforma jako usługa [PaaS], tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego
do przygotowywania dokumentów wysyłkowych za pośrednictwem sieci komputerowych, intranetu i Internetu, udostępnianie oprogramowania w globalnej sieci komputerowej,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
online nie do pobrania, służącego do realizacji płatności elektronicznych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci web, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania biznesowego
nie do pobrania, umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania nie do pobrania do analizowania danych finansowych i generowania raportów, usługi hurtowni danych
[składowanie danych], usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, usługi przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji danych, zarządzanie zasobami cyfrowymi,
opracowywanie platform komputerowych, usługi badawczo-rozwojowe dotyczące sprzętu komputerowego, badania,
opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania
komputerowego, instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, konwersja kodów
informatycznych dla osób trzecich, programowanie oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie, programowanie oprogramowania do platform handlu elektronicznego, programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania antywirusowego,
projektowanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie, tworzenie, hosting
i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób trzecich,
tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, analizowanie zagrożeń dla bez-
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pieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, elektroniczne monitorowanie aktywności związanej z kartami
kredytowymi w celu wykrywania oszustw w Internecie, elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu
wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie, hosting serwerów i oprogramowania kontroli dostępu jako usługi [ACaaS,
Access Control as a Service], monitoring systemów sieciowych,
opracowywanie technologii zabezpieczeń sieci elektronicznych, świadczenie usług zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych, dostępu do komputerów i skomputeryzowanych transakcji, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, usługi uwierzytelniania w zakresie bezpieczeństwa
komputerowego, administracja serwerów, aktualizowanie
stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, projektowanie i opracowywanie aparatury, przyrządów i sprzętu do bezprzewodowej transmisji danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania,
wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania
użytkowników przy użyciu biometrycznej technologii z wykorzystaniem oprogramowania i sprzętu komputerowego
do celów transakcji w zakresie handlu elektronicznego, świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników
przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji online, zdalne administrowanie serwerem.
493084
(220) 2018 11 26
NUTRICIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PYSZNE ŚNIADANKO
(210)
(731)

(531) 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 5 produkty żywnościowe dla niemowląt, dietetyczna żywność i odżywki specjalnego przeznaczenia
medycznego przystosowane dla niemowląt, żywność oraz
odżywki dla niemowląt na bazie mleka lub zawierające mleko i/lub jego przetwory, mieszanki na bazie mąki i mleka
dla niemowląt, kaszki mleczne i bezmleczne jako produkty
do żywienia niemowląt, mleko w proszku dla niemowląt,
żywność z mlekiem w proszku dla niemowląt, preparaty dietetyczne dla dzieci, substancje dietetyczne dla niemowląt,
suplementy diety dla niemowląt, produkty zbożowe specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt, w tym
żywność w postaci produktu zbożowego bezglutenowego
dla niemowląt z alergią na białko mleka krowiego i białko sojowe, napoje dla niemowląt, 29 mleko oraz napoje mleczne
lub z przewagą mleka dla małych dzieci, mieszanki mleczne dla małych dzieci, kaszki i kleiki spożywcze bezmleczne
oraz na bazie mleka dla małych dzieci: kaszki ryżowe, kaszki
mleczne manna, kaszki mleczno-ryżowe, kaszki ryżowo-kukurydziane, kaszki pszenne, kaszki pszenno-jaglano-owsiane,
kaszki o smaku waniliowym, kaszki z owocami, kaszki z sokami owocowymi, desery mleczne dla małych dzieci, desery
mleczne smakowe, desery mleczne zawierające owoce, napoje mleczne zawierające owoce, jogurty, jogurty zawierające owoce, desery jogurtowe dla małych dzieci, pudding
mleczny, twarożki oraz twarożki z różnymi dodatkami dla
małych dzieci, gotowe posiłki obiadowe dla małych dzieci
zawierające: warzywa, mięso, ryby, drób, owoce, gotowe
mieszanki warzywne dla małych dzieci, gotowe mieszanki
owocowe i owocowo-warzywne dla małych dzieci, rosół
(zupa), gotowe zupy jarzynowe dla małych dzieci również
z dodatkiem mięsa, sałatki warzywne, warzywa gotowa-
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ne, desery owocowe dla małych dzieci: owoce, mieszanki
owocowe, owoce z dodatkiem warzyw, owoce z kleikiem,
owoce z kaszką, owoce z twarożkiem, owoce z biszkoptem,
sałatki owocowe, musy owocowe, musy owocowe z jogurtem, galaretki owocowe, przekąski na bazie owoców, chrupki
owocowe dla małych dzieci, przeciery owocowe, kompoty
dla małych dzieci, 30 gotowe posiłki obiadowe dla małych
dzieci zawierające ryż, kasze, makaron, mięso, ryby, warzywa,
ryż i kasze na mleku oraz kleiki spożywcze na bazie mleka dla
małych dzieci, ciastka do chrupania dla dzieci, jogurty mrożone, budynie deserowe, puddingi do użytku jako desery dla
małych dzieci, herbatki dla małych dzieci: owocowe, ziołowe,
mieszanki owocowo-ziołowe.
493086
(220) 2018 11 26
NUTRICIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SMACZNA KOLACJA

(210)
(731)

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty żywnościowe dla niemowląt, dietetyczna żywność i odżywki specjalnego przeznaczenia
medycznego przystosowane dla niemowląt, żywność oraz
odżywki dla niemowląt na bazie mleka lub zawierające mleko i/lub jego przetwory, mieszanki na bazie mąki i mleka dla
niemowląt, kaszki mleczne i bezmleczne jako produkty do żywienia niemowląt, mleko w proszku dla niemowląt, żywność
z mlekiem w proszku dla niemowląt, preparaty dietetyczne
dla dzieci, substancje dietetyczne dla niemowląt, suplementy
diety dla niemowląt, produkty zbożowe specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt, w tym żywność w postaci
produktu zbożowego bezglutenowego dla niemowląt z alergią na białko mleka krowiego i białko sojowe, napoje dla niemowląt, 29 mleko oraz napoje mleczne lub z przewagą mleka
dla małych dzieci, mieszanki mleczne dla małych dzieci, kaszki
i kleiki spożywcze bezmleczne oraz na bazie mleka dla małych
dzieci: kaszki ryżowe, kaszki mleczne manna, kaszki mleczno-ryżowe, kaszki ryżowo kukurydziane, kaszki pszenne, kaszki
pszenno-jaglano-owsiane, kaszki o smaku waniliowym, kaszki
z owocami, kaszki z sokami owocowymi, desery mleczne dla
małych dzieci, desery mleczne smakowe, desery mleczne zawierające owoce, napoje mleczne zawierające owoce, jogurty, jogurty zawierające owoce, desery jogurtowe dla małych
dzieci, pudding mleczny, twarożki oraz twarożki z różnymi
dodatkami dla małych dzieci, gotowe posiłki obiadowe dla
małych dzieci zawierające: warzywa, mięso, ryby, drób, owoce,
gotowe mieszanki warzywne dla małych dzieci, gotowe mieszanki owocowe i owocowo-warzywne dla małych dzieci, rosół (zupa), gotowe zupy jarzynowe dla małych dzieci również
z dodatkiem mięsa, sałatki warzywne, warzywa gotowane,
desery owocowe dla małych dzieci: owoce, mieszanki owocowe, owoce z dodatkiem warzyw, owoce z kleikiem, owoce
z kaszką, owoce z twarożkiem, owoce z biszkoptem, sałatki
owocowe, musy owocowe, musy owocowe z jogurtem, galaretki owocowe, przekąski na bazie owoców, chrupki owocowe
dla małych dzieci, przeciery owocowe, kompoty dla małych
dzieci, 30 gotowe posiłki obiadowe dla małych dzieci zawierające ryż, kasze, makaron, mięso, ryby, warzywa, ryż i kasze
na mleku oraz kleiki spożywcze na bazie mleka dla małych
dzieci, ciastka do chrupania dla dzieci, jogurty mrożone, budynie deserowe, puddingi do użytku jako desery dla małych
dzieci, herbatki dla małych dzieci: owocowe, ziołowe, mieszanki owocowo-ziołowe.
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493107
(220) 2018 11 26
TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Zakłady specjalne lotto
(510), (511) 16 kupony, losy, zdrapki, blankiety dotyczące
gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych,
wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, foldery, prospekty, plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki, blankiety dotyczące
wyścigów konnych, zakładów wzajemnych, broszury dotyczące gier, biuletyny w dziedzinie gier, książki i poradniki
z zasadami do gier, książki z dziedziny gier i grania, przewodniki strategiczne do gier hazardowych w postaci czasopism,
katalogi dotyczące gier, zwłaszcza hazardowych, 28 gry
elektroniczne inne niż telewizyjne, gry automatyczne inne
niż na żetony oraz inne niż telewizyjne, gry towarzyskie,
gry zręcznościowe, bilardowe, zabawki, urządzenia do gier
elektronicznych innych niż telewizyjne, urządzenia służące
rozrywce nie zawarte w innych klasach, elektrotechniczne
i elektroniczne urządzenia losujące do przeprowadzania gier
liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, lottomaty, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety lub żetonu, automaty
do gier hazardowych, zdrapki do gier loteryjnych, żetony
do gier, urządzenia do gier hazardowych, urządzenia do gier
komputerowych i telewizyjnych, 41 organizowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych,
videoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa i sprzedaż gier
hazardowych w systemie on-line w sieci informatycznej,
usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem salonów
gier, kasyn, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych
i rozrywkowych nocnych klubów, usługi kasyn udostępnionych on-line, poprzez Internet i Intranet, obsługa komputerowych salonów gier, usługi w zakresie edukacji i rozrywki,
usługi rozrywkowe w dziedzinie gier komputerowych, gier
video, gier interaktywnych, udostępnianie i obsługa gier
komputerowych, gier video, gier interaktywnych w trybie
on-line, organizowanie konkursów, zawodów i turniejów,
w tym pomiędzy uczestnikami gier komputerowych, prowadzenie klubów gier komputerowych, hazardowych, gier
video, gier interaktywnych, usługi wydawnicze, publikacje
elektroniczne on-line, działalność sportowa i rekreacyjna, 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, organizacja imprez kulturalnych, muzycznych,
rozrywkowych, organizowanie loterii, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie konkursów, zjazdów,
seminariów, kongresów, szkoleń, 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 online, dostarczanie publikacji elektronicznych online, publikacja książek
elektronicznych i czasopism online, usługi publikacji elektronicznej, publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, hazardzie, rozrywce, rekreacji, także przez sieci danych
lub w połączeniu z usługami świadczonymi online.
(210)
(731)
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493128
(220) 2018 11 26
TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ZAKŁADY SPECJALNE LOTTO
(210)
(731)

(531) 01.01.01, 26.11.02, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 16 kupony, losy, zdrapki, blankiety dotyczące
gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych,
wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, foldery, prospekty, plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki, blankiety dotyczące
wyścigów konnych, zakładów wzajemnych, broszury dotyczące gier, biuletyny w dziedzinie gier, książki i poradniki
z zasadami do gier, książki z dziedziny gier i grania, przewodniki strategiczne do gier hazardowych w postaci czasopism, katalogi dotyczące gier, zwłaszcza hazardowych,
28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne, gry automatyczne inne niż na żetony oraz inne niż telewizyjne, gry towarzyskie, gry zręcznościowe, bilardowe, zabawki, urządzenia
do gier elektronicznych innych niż telewizyjne, urządzenia
służące rozrywce nie zawarte w innych klasach, elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, lottomaty, automaty sprzedające i mechanizmy
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety lub
żetonu, automaty do gier hazardowych, zdrapki do gier loteryjnych, żetony do gier, urządzenia do gier hazardowych,
urządzenia do gier komputerowych i telewizyjnych, 41 organizowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych,
losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych,
loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych,
ujemnych, obsługa i sprzedaż gier hazardowych w systemie
on-line w sieci informatycznej, usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem salonów gier, kasyn, dyskotek, sal
kinowych, klubów edukacyjnych i rozrywkowych nocnych
klubów, usługi kasyn udostępnionych on-line, poprzez Internet i intranet, obsługa komputerowych salonów gier, usługi
w zakresie edukacji i rozrywki, usługi rozrywkowe w dziedzinie gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych,
udostępnianie i obsługa gier komputerowych, gier video,
gier interaktywnych w trybie on-line, organizowanie konkursów, zawodów i turniejów, w tym pomiędzy uczestnikami
gier komputerowych, prowadzenie klubów gier komputerowych, hazardowych, gier video, gier interaktywnych, usługi
wydawnicze, publikacje elektroniczne on-line, działalność
sportowa i rekreacyjna, 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, organizacja imprez
kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych, organizowanie
loterii, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie konkursów zjazdów, seminariów, kongresów, szkoleń,
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 elek-

Nr ZT07/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

tronicznych online, dostarczanie publikacji elektronicznych
online, publikacja książek elektronicznych i czasopism online, usługi publikacji elektronicznej, publikacja i wydawanie
informacji o edukacji, imprezach, hazardzie, rozrywce, rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami
świadczonymi online.
(210) 493173
(220) 2018 11 27
(731) Wave Holdco, S.L., Madryt, ES
(540) asto

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje dla bankowości, finansów i biznesu, 35 doradztwo w sprawach biznesu, fakturowanie, zarządzanie relacjami z klientem, zarządzanie danymi i bazami danych, analizy danych gospodarczych, pomoc
w działalności gospodarczej, informacja gospodarcza, zarządzanie rachunkami firm, analizy gospodarcze, prowadzenie
księgowości przedsiębiorstwa, gromadzenie informacji dla
firm, prowadzenie skomputeryzowanych rejestrów handlowych i zarządzanie niemi na rzecz osób trzecich, prognozy
ekonomiczne dla celów gospodarczych, analizy ekonomiczne dla celów gospodarczych, porównywanie rozwiązań
w działalności gospodarczej (ocena praktyk w organizacji
działalności gospodarczej), udostępnianie skomputeryzowanych danych związanych z działalnością gospodarczą,
udostępnianie informacji gospodarczych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, pomoc dla przedsiębiorstw
przemysłowych i handlowych w prowadzeniu działalności
gospodarczej, udostępnianie katalogów witryn internetowych osób trzecich i aplikacji w celu upraszczania transakcji
biznesowych, pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub działaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, 36 ubezpieczenia, działalność
finansowa, sprawy monetarne, usługi ubezpieczeniowe
i finansowe, usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń
i finansów, świadczone on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi w zakresie pożyczek, gwarancji
i rozszerzonych gwarancji w związku z finansowaniem pożyczek, zarządzanie finansami, usługi finansowe, wyceny dla
celów ubezpieczeniowych, ewaluacja finansowa, prognozy
finansowe, usługi pożyczek finansowych, wyceny finansowe,
usługi w zakresie planowania finansowego, skomputeryzowane usługi finansowe, usługi transakcji finansowych online,
zarządzanie finansami dla firm, informacje finansowe dostarczane za pomocą środków elektronicznych, usługi doradcze
w zakresie zarządzania ryzykiem [finansowym], świadczenie
usług finansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu.
(210) 493174
(220) 2018 11 27
(731) Wave Holdco, S.L., Madryt, ES
(540) araka

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje dla bankowości, finansów i biznesu, 35 doradztwo w sprawach biznesu, fakturowanie, zarządzanie relacjami z klientem, zarządzanie danymi i bazami danych, analizy danych gospodarczych, pomoc
w działalności gospodarczej, informacja gospodarcza, zarzą-
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dzanie rachunkami firm, analizy gospodarcze, prowadzenie
księgowości przedsiębiorstwa, gromadzenie informacji dla
firm, prowadzenie skomputeryzowanych rejestrów handlowych i zarządzanie niemi na rzecz osób trzecich, prognozy
ekonomiczne dla celów gospodarczych, analizy ekonomiczne dla celów gospodarczych, porównywanie rozwiązań
w działalności gospodarczej (ocena praktyk w organizacji
działalności gospodarczej), udostępnianie skomputeryzowanych danych związanych z działalnością gospodarczą,
udostępnianie informacji gospodarczych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, pomoc dla przedsiębiorstw
przemysłowych i handlowych w prowadzeniu działalności
gospodarczej, udostępnianie katalogów witryn internetowych osób trzecich i aplikacji w celu upraszczania transakcji
biznesowych, pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub działaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, 36 ubezpieczenia, działalność
finansowa, sprawy monetarne, usługi ubezpieczeniowe
i finansowe, usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń
i finansów, świadczone on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi w zakresie pożyczek, gwarancji
i rozszerzonych gwarancji w związku z finansowaniem pożyczek, zarządzanie finansami, usługi finansowe, wyceny dla
celów ubezpieczeniowych, ewaluacja finansowa, prognozy
finansowe, usługi pożyczek finansowych, wyceny finansowe,
usługi w zakresie planowania finansowego, skomputeryzowane usługi finansowe, usługi transakcji finansowych online,
zarządzanie finansami dla firm, informacje finansowe dostarczane za pomocą środków elektronicznych, usługi doradcze
w zakresie zarządzania ryzykiem [finansowym], świadczenie
usług finansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu.
(210) 493175
(220) 2018 11 27
(731) Wave Holdco, S.L., Madryt, ES
(540) a

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje dla bankowości, finansów i biznesu, 35 doradztwo w sprawach biznesu, fakturowanie, zarządzanie relacjami z klientem, zarządzanie danymi i bazami danych, analizy danych gospodarczych, pomoc
w działalności gospodarczej, informacja gospodarcza, zarządzanie rachunkami firm, analizy gospodarcze, prowadzenie
księgowości przedsiębiorstwa, gromadzenie informacji dla
firm, prowadzenie skomputeryzowanych rejestrów handlowych i zarządzanie niemi na rzecz osób trzecich, prognozy
ekonomiczne dla celów gospodarczych, analizy ekonomiczne dla celów gospodarczych, porównywanie rozwiązań
w działalności gospodarczej (ocena praktyk w organizacji
działalności gospodarczej), udostępnianie skomputeryzowanych danych związanych z działalnością gospodarczą,
udostępnianie informacji gospodarczych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, pomoc dla przedsiębiorstw
przemysłowych i handlowych w prowadzeniu działalności
gospodarczej, udostępnianie katalogów witryn internetowych osób trzecich i aplikacji w celu upraszczania transakcji
biznesowych, pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub działaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, 36 ubezpieczenia, działalność
finansowa, sprawy monetarne, usługi ubezpieczeniowe
i finansowe, usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń
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i finansów, świadczone on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi w zakresie pożyczek, gwarancji
i rozszerzonych gwarancji w związku z finansowaniem pożyczek, zarządzanie finansami, usługi finansowe, wyceny dla
celów ubezpieczeniowych, ewaluacja finansowa, prognozy
finansowe, usługi pożyczek finansowych, wyceny finansowe,
usługi w zakresie planowania finansowego, skomputeryzowane usługi finansowe, usługi transakcji finansowych online,
zarządzanie finansami dla firm, informacje finansowe dostarczane za pomocą środków elektronicznych, usługi doradcze
w zakresie zarządzania ryzykiem [finansowym], świadczenie
usług finansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu.
493313
(220) 2018 11 30
SERSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SARINŻ
(210)
(731)

(531) 26.05.04, 26.05.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie działalnością handlową,
administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie
franchisingu, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie odnoszące się do metod
sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja
materiałów promocyjnych, zarządzanie w zakresie zamówień
w handlu, handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom,
konsultacja handlowa, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach
franchisingu, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach
kontraktu franczyzowego, tymczasowe wyznaczenie pracowników, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji
pracowników, usługi w zakresie pracowników tymczasowych,
usługi w zakresie tymczasowego przydziału pracowników,
przetwarzanie danych, reklama, marketing, udostępnianie
informacji handlowych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych
i sprzedaży, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe,
analiza marketingowa nieruchomości, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, reklamowanie nieruchomości
mieszkaniowych i komercyjnych, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, zarządzanie biznesowe dla sklepów,
sprzedaż detaliczna i/lub hurtowa materiałów budowlanych,
36 administrowanie nieruchomościami, administrowanie
sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, dzierżawa nieruchomości posiadanych
na własność, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości],
nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], ocena i wycena nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomości, pomoc
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów
finansowych w nieruchomościach, usługi agencji w zakresie
komercyjnych nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa lub wynajem budynków, wynajem powierzchni biurowej, wynajem sal
wystawowych, wynajem nieruchomości, 37 budownictwo,
budownictwo przemysłowe, doradztwo inżynieryjne w za-
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kresie budownictwa, informacja budowlana, nadzór budowlany, nitowanie, usługi w zakresie oczyszczania przez piaskowanie, prace rozbiórkowe, remonty i rewaloryzacja budynków
zabytkowych, gospodarczych, przemysłowych, mieszkalnych,
w tym domów jedno- i wielorodzinnych, usługi ciesielskie, kamieniarskie, malarskie, murarskie, tynkarskie, zbrojarskie, wynajem i montaż rusztowań, wynajem sprzętu budowlanego,
budowa infrastruktury kolejowej, budowa linii kolejowych,
budowanie dróg kolejowych, konserwacja torów kolejowych,
naprawa lub konserwacja taboru kolejowego, renowacja taboru kolejowego, udzielanie informacji związanych z naprawą
lub konserwacją taboru kolejowego, budowa nieruchomości
komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, konserwacja nieruchomości, remont nieruchomości, sprzątanie nieruchomości,
usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji w związku z wynajmem maszyn i urządzeń budowlanych, wynajem ciężkiego
sprzętu, wynajem betoniarek, wynajem buldożerów, wynajem dźwigów, wynajem i konserwacja podestów roboczych,
wynajem koparek, wynajem maszyn budowlanych, wynajem narzędzi ręcznych i narzędzi z napędem elektrycznym,
wynajem platform roboczych unoszących do użytku w budownictwie, wynajem rusztowań, wynajem sprzętu do robót
ziemnych i koparek, 39 organizowanie transportu, transport
powietrzny, transport lądowy, transport lotniczy, transport
wodny, usługi transportowe, transport drogowy ładunków,
transport produktów dla sprzedaży detalicznej, logistyka
transportu, kontrola towarów przeznaczonych do transportu, skomputeryzowane planowanie związane z transportem,
transport kolejowy, transport i dostawy towarów, transport
frachtu pociągiem, transport ładunków, transport pojazdami do ciężkich ładunków, magazynowanie, magazynowanie
części, magazynowanie ładunków, magazynowanie ładunku
przed transportem, magazynowanie towarów, wynajem magazynów, wynajem miejsc magazynowych, wynajem kontenerów do magazynowania i składowania, wynajem obiektów i urządzeń magazynowych, usługi doradcze w zakresie
magazynowania towarów, usługi magazynowe, dzierżawa
samochodów ciężarowych, dzierżawa wagonów platform,
organizowanie wynajmu samochodów, organizowanie wynajmu pojazdów, organizowanie wynajmu wszelkich środków
transportu, udzielanie informacji związanych z usługami wynajmu samolotów, wynajem ciężarówek i przyczep, wynajem
kontenerów, wynajem samochodów, 42 analizy i ekspertyzy
budowlane, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie budynków, usługi w zakresie inżynierii technicznej, oględziny nieruchomości, planowanie budowy nieruchomości, sporządzanie raportów dotyczących planowania
nieruchomości, usługi projektowe dotyczące nieruchomości
mieszkalnych, usługi projektowe związane z nieruchomościami, pomiary geodezyjne, projektowanie pomiarów geodezyjnych, usługi w zakresie miernictwa geodezyjnego.
(210) 493404
(220) 2018 12 04
(731) SALA PAWEŁ, Pruszków
(540) inmed
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, szkolenia i nauczanie
w dziedzinie medycyny, usługi trenerskie, kształcenie praktyczne, usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej,
44 usługi psychologów, usługi w zakresie oceny psychologicznej, usługi diagnozy psychologicznej, usługi medyczne,
usługi klinik zdrowia, usługi poradnictwa medycznego, usługi pomocy medycznej, usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, usługi kosmetyczne.
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493428
(220) 2018 12 04
GRUPA MARCOVA POLSKA OFFICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) Grupa Marcova
(510), (511) 2 toner do drukowania offsetowego, toner
do kopiarek, toner w kartridżach, toner w kartridżach
do komputerowych urządzeń drukujących, tonery do drukarek i fotokopiarek, tonery drukarskie, tonery kserograficzne,
pełne wkłady z tonerem do fotokopiarek, drukarek laserowych, urządzeń fotokopiujących, fotokopiarek fotograficznych, drukarek i fotokopiarek, fotokopiarek elektrostatycznych, drukarek igłowych, obsługiwanych elektronicznie
urządzeń drukujących, kartridże napełnione tonerem, tusze
drukarskie, 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie firmowe, oprogramowanie, pakiety oprogramowania,
oprogramowanie biurowe, komputerowe oprogramowanie
użytkowe, narzędzia do opracowywania oprogramowania
komputerowego, oprogramowanie biznesowe, oprogramowanie dla przedsiębiorstw, oprogramowanie do sterowania
drukarkami komputerowymi, systemy wykrywania dronów,
automatyczne systemy wykrywania dronów, skrzynki rozdzielcze elektryczne, elektryczne tablice rozdzielcze, szafy
rozdzielcze, pulpity rozdzielcze, rozdzielacze energii elektrycznej, elektryczne panele rozdzielcze do sieci elektrycznej, aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności,
aparatura i urządzenia do regulowania elektryczności aparatura i urządzenia do gromadzenia elektryczności, aparatura
i urządzenia do przełączania energii elektrycznej, aparatura
i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, moduły zasilania, moduły do monitorowania napięcia,
moduły z obwodami scalonymi, moduły połączeniowe
do sterowników elektrycznych, elektryczne lub elektroniczne moduły kontrolno-sterujące, kable i przewody elektryczne, puszki elektroinstalacyjne, kanały elektroinstalacyjne, radary, instalacje radarowe, systemy radarowe, komputery
do pojazdów bezzałogowych, mechanizmy kontroli dostępu, automatyczne urządzenia kontroli dostępu, elektryczne
systemy kontroli dostępu, automatyczne systemy kontroli
dostępu, automatyczne zespoły kontroli dostępu, biometryczne systemy kontroli dostępu, elektryczne instalacje
do kontroli dostępu, elektryczne urządzenia do kontroli dostępu, elektryczne zespoły kontrolno-sterujące dostępem,
elektryczne jednostki kontrolno-sterujące dostępem, karty
kontroli dostępu magnetyczne lub kodowane, elektroniczny
system kontrolowania dostępu do budynków, programy
komputerowe do umożliwiania i kontroli dostępu, kurtyny
świetlne bezpieczeństwa obwodowej kontroli dostępu,
elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, oprogramowanie do kontroli systemów środowiskowych, zabezpieczających i dostępu do budynków, kurtyny
świetlne bezpieczeństwa do systemów kontroli dostępu
do obszaru, programy komputerowe do użytku w autonomicznej kontroli pojazdów, okablowanie elektryczne, instalacje elektrycznego okablowania, okablowanie sieciowe, okablowanie łącznościowe, alarmowe systemy bezpieczeństwa
inne niż do pojazdów, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub systemów elektrycznych, elektronicznych
i mechanicznych osprzęt elektroinstalacyjny, sieci lokalne
LAN, oprogramowanie operacyjne do sieci LAN, alarmy pożarowe, elektryczne alarmy pożarowe, urządzenia do wykrywania pożaru, oprogramowanie do mapowania i analizowania pożarów, urządzenia do monitoringu wizualnego, opro(210)
(731)
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gramowanie do monitoringu środowiska, urządzenia elektroniczne do monitoringu, kamery wideo przystosowane
do celów monitoringowych, oprogramowanie do sztucznej
inteligencji do monitoringu, elektryczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, systemy alarmowe, oprogramowanie systemowe, elektroniczne systemy kontrolne, sterowniki automatyki przemysłowej, oprogramowanie do automatyzacji przemysłowej, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, urządzenia ostrzegawcze do celów bezpieczeństwa,
wykrywacze dymu, czujniki dymu, elektryczne wykrywacze
dymu, elektryczne czujniki dymu, systemy zarządzania budynkami, telefony VoIP, kable telefoniczne, kable telekomunikacyjne, przejściówki do kabli telefonów komórkowych, zasilacze awaryjne ups, 11 oprawy oświetleniowe, kołnierzowa
oprawa oświetleniowa, przemysłowe oprawy oświetleniowe, halogenowe oprawy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe LED, oprawy oświetleniowe sufitowe, elektryczne
oprawy oświetleniowe, elektryczne oprawy oświetleniowe
zewnętrzne, architektoniczne oprawy do oświetlenia, oprawy oświetleniowe do użytku handlowego, oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, szyny zawieszone niezelektryfikowane do elektrycznej oprawy oświetleniowej, oświetlenie
i reflektory oświetleniowe, urządzenia i instalacje oświetleniowe, elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej, elementy oświetleniowej instalacji elektrycznej, wyciągi wentylacyjne dymu, przepustnice do uwalniania dymu, filtry
do odsysaczy dymu, kanały dymowe, dymowe kanały,
oczyszczacze dymu, kanały dymowe z wyciągami, kanały
dymowe z wentylatorami, osprzęt do kanałów dymowych,
wentylatory do urządzeń wyciągowych dymów, przepustnice ciągu hamujące rozprzestrzenianie się dymu, regulatory
ciągu hamujące rozprzestrzenianie się dymu, przepustnice
ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu, regulatory
ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu, 16 artykuły biurowe, zszywacze, segregatory, teczki, nawilżacze, aktówki, biurowe artykuły papiernicze, identyfikatory, dziurkacze, korektory w taśmie, zestawy drukarskie, przenośne, dozowniki taśmy przylepnej, teczki na dokumenty, bloczki karteczek samoprzylepnych, pióra i długopisy, korektory w płynie, kasetki na papeterię, zwijacze do identyfikatorów, etui
na identyfikatory, falcerki do papieru, tablice na notatki, tacki
na dokumenty, ochrona gumowa na palce, nawilżacze
do powierzchni klejących, sortowniki na dokumenty, maszyny do składania papieru jako artykuły biurowe, klipsy do etui
na identyfikatory, taśmy do przenośnych drukarek etykiet,
papier drukarski, papier do druku cyfrowego, papier do drukarek laserowych, papier rolowany do drukarek, 35 usługi
sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, archiwizacja
dokumentów lub taśm magnetycznych, usługi pośrednictwa w handlu, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem internetu, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, dostarczanie
informacji o przedsiębiorstwach handlowych oraz informacji
handlowych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, dostarczanie biznesowych i handlowych informacji
kontaktowych za pośrednictwem internetu, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży
produktów i świadczenia usług, negocjowanie i zawieranie
transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem
systemów telekomunikacji, audyt przedsiębiorstw, audyt
i optymalizacja procesów związanych z drukowaniem, doradztwo związane z audytem, usługi sprzedaży detalicznej
lub hurtowej za pomocą katalogów w związku z artykułami
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spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej drukarek i urządzeń drukujących, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń drukujących, usługi sprzedaży detalicznej
lub hurtowej artykułów biurowych, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej oprogramowania, komputerów PC, notebooków, stacji roboczych, serwerów i pamięci masowych,
projektorów multimedialnych, ekranów projekcyjnych, ekranów wielkoformatowych, tablic interaktywnych, systemów
i instalacji AV, 37 instalowanie systemów wykrywania pożarów, instalacja systemów gaszenia pożaru, konserwacja i naprawa systemów gaszenia pożaru, konserwacja i naprawa
systemów wykrywania pożaru, instalowanie linii telefonicznych, instalacja systemów telewizji przemysłowej, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie systemów telewizji
kablowych, instalowanie i naprawa sieci telekomunikacyjnych, usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu telefonicznego, instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, instalacja okablowania w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego, instalowanie bezprzewodowego
sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych sieci
LAN, instalowanie połączeń elektronicznych i cyfrowych
do centrów obsługi telefonicznej, instalowanie bezprzewodowego sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych
lokalnych sieci komputerowych, instalacja systemów oświetleniowych, instalacja urządzeń oświetleniowych, instalacja
systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, naprawa lub konserwacja elektrycznych
urządzeń oświetleniowych, usługi doradcze związane z instalacją urządzeń oświetleniowych, diagnostyczne usługi
konserwacyjne w zakresie drukarek komputerowych, konserwacja i naprawa drukarek 3D, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń drukarskich lub introligatorskich, udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn
drukarskich, usługi wykonawców instalacji elektrycznych,
usługi w zakresie instalacji elektrycznych, naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, udzielanie informacji związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, renowacja, naprawa i konserwacja przewodów instalacji elektrycznej,
39 magazynowanie dokumentów archiwizowanych,
40 udzielanie informacji dotyczących usług drukarskich, wynajem urządzeń drukujących, 42 usługi przechowywania
elektronicznego w zakresie archiwizacji danych, usługi przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji danych
elektronicznych, usługi elektronicznego przechowywania
danych w celu archiwizacji baz danych, obrazów i innych danych elektronicznych, elektroniczne przechowywanie archiwizowanych wiadomości e-mail, inżynieria oprogramowania, wynajem oprogramowania sprzętowego, wynajem
sprzętu i oprogramowania komputerowego, utrzymanie
oprogramowania komputerowego, wykrywanie i usuwanie
usterek w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, usługi w zakresie pisania oprogramowania komputerowego,
usługi w zakresie instalowania i konserwacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie dostosowywania
oprogramowania komputerowego do potrzeb klienta, usługi wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania komputerowego, utrzymanie i aktualizacja oprogramowania
komputerowego, utrzymanie i unowocześnianie oprogramowania komputerowego, usługi programowania w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi konsultacyjne
związane z oprogramowaniem komputerowym, usługi konsultacyjne i informacyjne w zakresie utrzymywania oprogramowania komputerowego, usługi konsultacyjne dotyczące
komputerów i oprogramowania, usługi doradztwa w dzie-
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dzinie projektowania oprogramowania komputerowego,
usługi doradztwa specjalistycznego w dziedzinie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze i informacyjne
związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, testowanie
oprogramowania komputerowego, udzielanie porad technicznych związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, projektowanie oprogramowania komputerowego na zamówienie, projektowanie pakietów oprogramowania na zamówienie, projektowanie oprogramowania
komputerowego dla osób trzecich, usługi doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego stosowanego do drukowania, projektowanie systemów oświetleniowych, planowanie techniczne i zarządzanie projektami technicznymi
w zakresie opracowywania sprzętu oświetleniowego, audyt
jakości, projektowanie systemów elektrycznych, projektowanie systemów elektronicznych, projektowanie induktorów
elektromagnetycznych na zamówienie, projektowanie transformatorów elektromagnetycznych na zamówienie, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania systemów elektronicznych, projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, projektowanie urządzeń i przyrządów mechanicznych, elektromechanicznych i optoelektronicznych, doradztwo techniczne w projektowaniu maszynerii
do wytwarzania obwodów elektronicznych, doradztwo techniczne w zakresie zapobiegania pożarom, 45 doradztwo związane z licencjonowaniem oprogramowania komputerowego,
konsultacje dotyczące zapobiegania pożarom, monitoring
alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych.
(210) 493433
(220) 2018 12 04
(731) Gothals Limited, Nikozja, CY
(540) ILLEGAL (C)
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210) 493434
(220) 2018 12 04
(731) Gothals Limited, Nikozja, CY
(540) OLLIE
(510), (511) 25 obuwie.
(210) 493435
(220) 2018 12 04
(731) Gothals Limited, Nikozja, CY
(540) RONIN
(510), (511) 25 obuwie.
(210) 493439
(220) 2018 12 03
(731) FINANCE CENTER LTD, Wisbech, GB
(540) OPEN HOUSE

(531) 14.05.02, 14.05.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, agencje mieszkaniowe- nieruchomości, agencja wynajmu zakwaterowania,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, dzierżawa nieruchomości,
nabywanie nieruchomości dla osób trzecich, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomo-
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ściach, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości,
udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości
za pośrednictwem Internetu, usługi agencji pośrednictwa
nieruchomości mieszkaniowych, usługi agencji w zakresie
sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi kredytowania
nieruchomości, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, wycena i zarządzanie nieruchomościami, wynajem zakwaterowania, usługi kredytowe,
ubezpieczenia.
(210) 493444
(220) 2018 12 04
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) Malena by Oceanic
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu,
mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji
włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne,
środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty
do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.
(210) 493449
(220) 2018 12 04
(731) Gothals Limited, Nikozja, CY
(540) NIGHT ANIMALS
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210) 493451
(220) 2018 12 04
(731) Gothals Limited, Nikozja, CY
(540) NOBLE VANDALS
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
493465
(220) 2018 12 05
PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) ProFloric ELEKTROLITY

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, zioła lecznicze, zioła lecznicze
suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów
medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
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493466
(220) 2018 12 05
PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) ProFloric60
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, zioła lecznicze, zioła lecznicze
suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów
medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
493469
(220) 2018 12 05
PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) CEVIPUR C

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.02, 02.05.23, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, zioła lecznicze, zioła lecznicze
suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów
medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
493471
(220) 2018 12 05
PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) DIPROLAC

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, zioła lecznicze, zioła lecznicze
suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów
medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
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493482
(220) 2018 12 05
MR THAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Mr Thaï
(210)
(731)

(531) 02.01.01, 02.01.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa,
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne,
oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż,
tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe,
chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet,
sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, usługi
świadczone przez osoby lub instytucje zajmujące się przygotowywaniem żywności lub napojów do konsumpcji oraz
usługi związane z zapewnieniem mieszkań i pokoi w hotelach, pensjonatach lub innych instytucjach zapewniających
czasowe zakwaterowanie.
493488
(220) 2018 12 05
ELANSTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielsko-Biała
(540) Elanstil
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 26.04.04, 27.05.01, 26.11.08, 26.11.09
(510), (511) 1 tworzywa sztuczne w postaci granulek, poliamid, polietylen, polipropylen, 23 przędza, przędza syntetyczna, nici z tworzyw sztucznych do celów włókienniczych.
493506
(220) 2018 12 06
UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) mini Chałwa
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 podłogi niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe, w tym niemetalowe, parkiety, deski podłogowe,
deski podłogowe drewniane, legary podłogowe niemetalowe, listwy niemetalowe, niemetalowe klipsy montażowe
podłogowe..
(210) 493550
(220) 2018 12 07
(731) RADOMSKI PAWEŁ, Kołaków
(540) DOM Z SERCEM
(510), (511) 43 domy opieki społecznej, zapewnienie zaplecza mieszkalnego w ramach opieki społecznej, niemedyczne usługi z zakresu opieki społecznej, takie jak usługi
tymczasowej opieki zastępczej w postaci opieki dziennej
nad osobami dorosłymi, organizowanie zdrowych posiłków
w domach opieki społecznej, usługi doradcze dotyczące
żywności, usługi doradcze dotyczące życia w domu opieki,
zapewnianie żywności i napojów do bezpośredniego spożycia na miejscu i na wynos, zapewnianie nierehabilitacyjnych materacy, poduszek i kołder i pozostałego wyposażenia mieszkalnego nie do celów medycznych, żłobki, ośrodki
opieki dziennej i domy opieki dla osób starszych, 44 usługi
domów opieki, usługi domowej opieki społecznej takie jak
domowa opieka pielęgniarska, opieka zdrowotna w zakresie
masaży terapeutycznych w domach, doradztwo w zakresie opieki zdrowotnej w domach nad ludźmi w podeszłym
wieku, usługi terapeutyczne świadczone w domach, udzielanie informacji z zakresu zdrowia w domach, usługi pomocy
społecznej takie jak usługi terapeutyczne, opieka zdrowotna,
opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej i masaży terapeutycznych, doradztwo w zakresie opieki zdrowotnej, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych
do celów rehabilitacji zdrowotnej, udzielanie informacji w zakresie zdrowia, usługi paramedyczne, usługi medyczne w ramach prowadzenia domów opieki społecznej..
493667
(220) 2018 12 11
GREEN FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) Konopka
(510), (511) 5 napary lecznicze, 30 napary ziołowe.
(210)
(731)

493668
(220) 2018 12 11
PWN WYDAWNICTWO SZKOLNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) HOP DO GÓRY!
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25, 25.05.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, chałwa.
493532
(220) 2018 12 06
WILCZYŃSKI TOMASZ, MIĄSKOWSKI DANIEL
LIDERWOOD SPÓŁKA CYWILNA, Gdynia
(540) ECOTRAVERS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.04
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do celów dydaktycznych
i naukowych, magnetyczne i optyczne nośniki danych, taśmy i płyty audiovideo, dyskietki, dyski, płyty CD, CD-ROM,
nagrane dyski, publikacje elektroniczne wydawane na nośnikach elektronicznych, publikacje elektroniczne udostępniane za pośrednictwem sieci komputerowych zawierające
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program do przeszukiwania baz danych, dyskietki, filmy
do nagrań dźwiękowych, nośniki do rejestracji dźwięku, programy komputerowe, translatory elektroniczne, komputery
i sprzęt przetwarzający dane, urządzenia do odtwarzania
dźwięku, 16 książki, wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe, broszury i czasopisma, gazety, periodyki, kalendarze,
materiały do nauczania, materiały szkoleniowe, katalogi, publikacje wymiennokartkowe, fotografie, materiały biurowe,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nieujęte
w innych klasach, czcionki i matryce drukarskie, 41 usługi
w zakresie: edukacji, organizowania nauczania korespondencyjnego, prowadzenia konferencji, kongresów i konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, publikowanie książek, wydawnictw dziełowych i prasowych, publikowania w sieciach
informatycznych, produkcji filmów, tworzenia produktów
audiowizualnych i multimedialnych, publikowania tekstów
audiowizualnych i tekstów innych niż reklamowe, usługi
publikacji za pomocą Internetu, usługi udostępniania w trybie online publikacji elektronicznych, wypożyczanie książek
za pośrednictwem sieci Internet, publikowanie tekstów, usługi wydawnicze, usługi tłumaczenia tekstów, usługi nagrań
dźwiękowych i muzycznych, usługi fotograficzne, usługi
organizowania targów, wystaw i kongresów w celach edukacyjnych i kulturalnych.
(210) 493669
(220) 2018 10 28
(731) KOMSKI BARTOSZ MARCIN DERMSOLUTION, Gdańsk
(540) SUNSHINE ONE
(510), (511) 11 lampy do paznokci.
(210) 493799
(220) 2018 12 13
(731) WIÓR KOSTRO, ROMANIUK SPÓŁKA JAWNA, Białystok
(540) WióR

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 19 budowle drewniane, części z materiałów
drewnopodobnych, częściowo obrobione drewno, drewno, drewno kopalniane, sztuczne drewno, drewno wielowarstwowe, drewno laminowane, drewno półobrobione,
drewno fornirowane, drewno konstrukcyjne, drewno zakonserwowane, drewno ogniotrwałe, drewno profilowane,
ukształtowane drewno, drewno rąbane, drewno obrobione,
drewno budowlane, drewno do majsterkowania, drewno laminowane klejem, drewno na profile, deski, deski drewniane,
deski podłogowe, deski z drewna miękkiego, deski z drewna twardego, drewno przeznaczone do obróbki, drewno
do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, kamień,
laminowana płyta pilśniowa, laminaty drewniane, laminowane panele parkietowe, niemetalowe płyty wiórowe, niemetalowe panele ścienne, panele drewniane, panele licowe
ze sklejki, panele ogniotrwałe do użytku w budownictwie,
płyta wiórowa, płyta stolarska, płyta wiórowa fornirowana,
płyta ze sklejki, płyta wiórowa laminowana, płyta pilśniowa do budynków, płyta pilśniowa, wielowarstwowe panele
z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, wyroby
stolarskie z drewna do wykorzystania w budynkach, zaprawa
w płytach, zaprawy klejowe do celów budowlanych, 20 blaty kuchenne, boazeria meblarska drabiny drewniane, drewniane klamki drzwiowe, drewniane klamki okienne, rzeźby
wykonane z drewna, figury drewniane, kredensy, kontuary,
meble, meble drewniane, meble skórzane, meble łazienkowe, meble sypialne, meble trzcinowe, meble nadmuchiwane, meble rattanowe, meble kuchenne, meble laboratoryjne,
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meble domowe, meble stołówkowe, meble łączone, meble antyczne, meble wielofunkcyjne, meble wypoczynkowe, meble gięte, meble ogrodowe, meble biurowe, meble
do wnętrz, meble do przechowywania, meble do salonu,
meble modułowe, meble kuchenne do zabudowy, meble kuchenne na wymiar, meble do ekspozycji produktów
w punktach sprzedaży, ławy, półki, przenośne meble wystawowe, pulpity, palety drewniane, panele do podziału pomieszczeń, stoły kuchenne, szafki do przechowywania, zestawy mebli kuchennych, żaluzje drewniane, 42 architektura,
analiza i ocena dotycząca projektowania produktów, doradztwo projektowe, doradztwo w zakresie doboru pokrowców
na meble, konsultacja techniczna z zakresu rozwoju produktu, klasyfikacja drewna, projektowanie kuchni, planowanie
kuchni, przygotowanie planów architektonicznych, planowanie projektów technicznych, planowanie projektu, projektowanie mebli, projektowanie mebli biurowych, potwierdzanie autentyczności mebli, projektowanie rozmieszczenia
mebli biurowych, profesjonalne doradztwo w zakresie projektowania kuchni na wymiar, usługi doradcze dotyczące
planowania nieruchomości, usługi doradcze w zakresie planowania architektonicznego, usługi w zakresie planowania
i projektowania układu dla czystych pomieszczeń, usługi
architektoniczne w zakresie projektowania budynków, ocena jakości, ocena projektu produktu, ocena jakości drewna
na pniu, testowanie i ocena materiałów, zarządzanie projektami architektonicznymi.
(210) 493801
(220) 2018 12 13
(731) JANICZEK BARTOSZ, Nowa Ruda
(540) REKOGRAFIA

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 41 fotografia, fotoreportaże, imprezy kulturalne,
organizowanie widowisk, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja filmów innych niż
reklamowe, usługi reporterskie, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, fotografia
portretowa.
(210) 493805
(220) 2018 12 13
(731) ROLA-PODCZASKI ŁUKASZ, Warszawa
(540) TONIA BATONIK SEZAMKOWY
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, cukierki.
(210) 493818
(220) 2018 12 13
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) SOFTEYE NET

(531)

26.01.01, 26.01.04, 26.01.06, 26.04.04, 26.04.06,
26.04.09, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do użytku medycznego, suplementy
diety dla ludzi.
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(210) 493822
(220) 2018 12 13
(731) KAZER ADRIAN MEDIASAM, Kościan
(540) yoer

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do przetwarzania
i przygotowywania żywności i napojów, elektryczne młynki do kawy, blendery elektryczne do celów domowych,
elektryczne wyciskarki do owoców i warzyw, sokowirówki
elektryczne, elektryczne maszynki do mielenia mięsa, elektryczne spieniacze do mleka, elektryczne roboty kuchenne,
pakowarki, elektryczne zgrzewarki próżniowe do żywności
do celów gospodarstwa domowego, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, odkurzacze, myjki parowe
i ciśnieniowe, elektryczne mopy parowe, pralko-suszarki,
8 elektryczne żelazka do prasowania odzieży, 11 urządzenia
do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, elektryczne ekspresy do kawy, w szczególności ciśnieniowe i przelewowe, wolnowary elektryczne, czajniki elektryczne, tostery, urządzenia domowe do wypieku
chleba, wielofunkcyjne urządzenia do gotowania, frytkownice, elektryczne suszarki do żywności do użytku domowego, urządzenia do produkcji lodów, grille elektryczne, grille
gazowe, piekarniki, instalacje i urządzenia do ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, grzejniki
elektryczne, oczyszczacze powietrza, termowentylatory,
elektryczne wentylatory chłodzące, nawilżacze powietrza,
prasowacze, prasowacze parowe, instalacje i urządzenia
do suszenia, osuszacze powietrza, suszarki do ubrań, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, kostkarki
do lodu.
493825
(220) 2018 12 13
WEJCHERT DAWID RAFAŁ WEJCHERT MULTI-SERVICE,
Dębe
(540) BANGAN
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210)
(731)

(210) 493826
(220) 2018 12 13
(731) KAZER ADRIAN MEDIASAM, Kościan
(540) YOER
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do przetwarzania
i przygotowywania żywności i napojów, elektryczne młynki do kawy, blendery elektryczne do celów domowych,
elektryczne wyciskarki do owoców i warzyw, sokowirówki
elektryczne, elektryczne maszynki do mielenia mięsa, elektryczne spieniacze do mleka, elektryczne roboty kuchenne,
pakowarki, elektryczne zgrzewarki próżniowe do żywności
do celów gospodarstwa domowego, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, odkurzacze, myjki parowe
i ciśnieniowe, elektryczne mopy parowe, pralko-suszarki,
8 elektryczne żelazka do prasowania odzieży, 11 urządzenia
do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności
i napojów, elektryczne ekspresy do kawy, w szczególności
ciśnieniowe i przelewowe, wolnowary elektryczne, czajniki
elektryczne, tostery, urządzenia domowe do wypieku chleba,
wielofunkcyjne urządzenia do gotowania, frytkownice, elektryczne suszarki do żywności do użytku domowego, urządzenia do produkcji lodów, grille elektryczne, grille gazowe,
piekarniki, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji,
klimatyzacji i oczyszczania powietrza, grzejniki elektryczne,
oczyszczacze powietrza, termowentylatory, elektryczne
wentylatory chłodzące, nawilżacze powietrza, prasowacze,
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prasowacze parowe, instalacje i urządzenia do suszenia, osuszacze powietrza, suszarki do ubrań, instalacje i urządzenia
do chłodzenia i zamrażania, kostkarki do lodu.
(210) 493827
(220) 2018 12 13
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) na alergię

(531)

05.03.13, 05.03.15, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.19, 26.13.25,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty stosowane do przeciwdziałania objawom alergii.
(210) 493828
(220) 2018 12 13
(731) KWIATKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Katowice
(540) KATOSFERA
(510), (511) 9 oprogramowanie do publikowania ogłoszeń
za pośrednictwem Internetu, publikacje elektroniczne, oprogramowanie komputerowe i oprogramowanie na urządzenia przenośne, 35 rozpowszechnianie ogłoszeń i ogłoszeń
reklamowych, zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich,
w tym w przestrzeni on-line, dystrybucja reklam i ogłoszeń
handlowych, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, udostępnianie przestrzeni w Internecie oraz udostępnienia miejsca na stronach internetowych na ogłoszenia oraz reklamę
towarów i usług, zapewnienie przestrzeni ogłoszeniowej
i reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, pośrednictwo w zakresie reklamy, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, usługi marketingowe
za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi
aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, pośrednictwo w kontaktach na kupno i sprzedaż produktów, reklama
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku
w Internecie, kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, 41 publikacja gazet
elektronicznych online, publikacja materiałów dostępnych
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, usługi w zakresie publikowania online.
(210) 493829
(220) 2018 12 13
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540)

(531) 05.03.13, 05.03.15, 26.01.03, 26.01.15, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty stosowane do przeciwdziałania objawom alergii.
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493839
(220) 2018 12 13
ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) DUEXON
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne stosowane w terapii chorób, preparaty farmaceutyczne do podawania za pomocą inhalatorów, 10 inhalatory do użytku medycznego.
(210)
(731)

493855
(220) 2018 12 14
BRATNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wejherowo
(540) Renton
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem,
wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, wynajem
mieszkań, studio i pokoi, wynajem lokali na cele biurowe,
wynajem domów, wynajem budynków, wynajem mieszkań,
wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem powierzchni biurowej, dzierżawa
domów, dzierżawa budynków, dzierżawa biur, dzierżawa
gruntu, dzierżawa ziemi, dzierżawa nieruchomości [tylko
nieruchomości], dzierżawa nieruchomości posiadanych
na własność, 42 projektowanie architektoniczne, usługi architektoniczne, zarządzanie projektami architektonicznymi,
przygotowywanie planów architektonicznych, przygotowywanie projektu architektonicznego, usługi projektowania
architektonicznego, usługi architektoniczne i planowania
urbanistycznego, 43 usługi hotelowe, usługi hoteli i moteli, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne
i turystyczne.
(210)
(731)

493858
(220) 2018 12 14
MIDURA MAGDALENA FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA MAZAK,
Głogów Małopolski
(540) Shan
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna następujących
towarów: artykuły biurowe, papierowe materiały biurowe,
segregatory [artykuły biurowe], teczki [artykuły biurowe],
elektryczne zszywacze biurowe, aktówki [artykuły biurowe],
segregatory (materiały biurowe), biurowe artykuły papiernicze, identyfikatory [artykuły biurowe], dziurkacze [artykuły
biurowe], biurowe maszyny do stemplowania, niszczarki
dokumentów [maszyny biurowe], klej biurowy, etykieciarki
biurowe, zszywki biurowe, segregatory biurowe, spinacze
biurowe, zszywacze biurowe, dziurkacze biurowe, perforatory biurowe, pieczątki biurowe, zszywacze [artykuły biurowe], skrobaki wymazujące biurowe, dziurkacze do użytku
biurowego, frankownice do użytku biurowego, zszywacze
do użytku biurowego, koperty do użytku biurowego, odciskarki do użytku biurowego, kleje do użytku biurowego,
teczki do użytku biurowego, brokat do celów biurowych,
organizery do użytku biurowego, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], urządzenia biurowe do niszczenia dokumentów,
korektory w taśmie [artykuły biurowe], zestawy drukarskie,
przenośne [artykuły biurowe], dozowniki taśmy przylepnej
[artykuły biurowe], taśma przylepna (dozowniki -) [artykuły
biurowe], noże do papieru [artykuły biurowe], wytłaczarki
do papieru [akcesoria biurowe], teczki na dokumenty [artykuły biurowe], urządzenia biurowe do wydruków taśmowych,
bloczki karteczek samoprzylepnych [artykuły biurowe], pióra
i długopisy [artykuły biurowe], korektory w płynie [artykuły
biurowe], maszyny biurowe do bindowania papieru, etui
na identyfikatory [artykuły biurowe], falcerki do papieru [ar(210)
(731)
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tykuły biurowe], stojaki na papier [wyposażenie biurowe],
przenośne drukarki etykiet [sprzęt biurowy], tablice na notatki [artykuły biurowe], tacki na dokumenty [artykuły biurowe],
taśmy elastyczne do użytku biurowego, niszczarki papieru
do celów biurowych, urządzenia pieczętujące do użytku biurowego, maszyny przycinające do użytku biurowego, maszyny gilotynowe do użytku biurowego, zszywacze elektryczne
do użytku biurowego, taśmy przylepne do celów biurowych,
taśma uszczelniająca do celów biurowych, taśmy samoprzylepne do celów biurowych, maszyny introligatorskie do użytku biurowego, ochrona gumowa na palce [artykuły biurowe],
nawilżacze do powierzchni klejących [artykuły biurowe],
sortowniki [stojaki] na dokumenty [artykuły biurowe], niszczarki do papieru do użytku biurowego, guma spirytusowa
klejąca do celów biurowych, elektryczne pistolety zszywające do użytku biurowego, rolki z tuszem do maszyn biurowych, urządzenia do etykietowania do użytku biurowego,
zwilżacze końcówek palców będące przyborami biurowymi,
kątomierze [do użytku papierniczego i biurowego], tusze
do znakowania do celów biurowych, dwustronna taśma klejąca do użytku biurowego, utrząsarki do papieru do użytku
biurowego, maszyny do kopertowania do użytku biurowego, koszulki na dokumenty do użytku biurowego, teczki
z kieszonkami do użytku biurowego, maszyny do składania
papieru jako artykuły biurowe, urządzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt biurowy], klipsy do etui na identyfikatory
[artykuły biurowe], taśmy do przenośnych drukarek etykiet
[artykuły biurowe], maszyny do sortowania dokumentów
do użytku biurowego, urządzenia do laminowania dokumentów do użytku biurowego, automatyczne dozowniki taśmy
klejącej do użytku biurowego, pistolety zszywające do użytku biurowego (ręcznie sterowane - ), maszyny do użytku
biurowego do stemplowania poczty, elektryczne urządzenia
do zgrzewania do użytku biurowego, maszyny do składania
dokumentów do użytku biurowego, maszyny do użytku
biurowego do adresowania poczty, palec gumowy (ochrona gumowa na palec) [artykuły biurowe], kleje do materiałów biurowych lub do celów domowych, niszczarki płyt
CD do użytku domowego lub biurowego, dozowniki taśmy
klejącej do użytku domowego lub biurowego, maszyny
do drukowania etykiet do użytku domowego i biurowego,
klej żelatynowy z krasnorostów do użytku biurowego lub domowego [funori], automatyczne dozowniki spinaczy do papieru do użytku biurowego i papierniczego, bloki [artykuły
papiernicze], pinezki [artykuły papiernicze], szpilki [artykuły
papiernicze], zawiadomienia [artykuły papiernicze], teczki [artykuły papiernicze], notesy [artykuły papiernicze], zszywki [artykuły papiernicze], upominkowe artykuły papiernicze, taśmy
kauczukowe [artykuły papiernicze], pojemniki na artykuły papiernicze, artykuły papiernicze na przyjęcia, karty indeksowe
[artykuły papiernicze], artykuły papiernicze do pisania, podkładki samoprzylepne [artykuły papiernicze], teczki papierowe [artykuły papiernicze], okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], arkusze papieru [artykuły papiernicze], taśma (klejąca
- ) [artykuły papiernicze], kleje do celów papierniczych, kleje
do artykułów papierniczych, ozdoby do ołówków [artykuły
papiernicze], klej kauczukowy do celów papierniczych, folie
klejące do artykułów papierniczych, taśmy klejące do celów
papierniczych, karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], teczki na dokumenty będące artykułami papierniczymi,
klej lateksowy do celów papierniczych lub domowych, klej
z alg do celów papierniczych, klej żelatynowy do użytku papierniczego lub domowego, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], kleje z tworzyw
sztucznych do użytku papierniczego lub domowego, materiały klejące do celów papierniczych lub do użytku domowe-
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go, taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku
domowego, klej z gumy arabskiej do użytku papierniczego
lub domowego, pasta skrobiowa [klej] do celów papierniczych lub do użytku domowego, pasty i inne substancje klejące do artykułów papierniczych lub celów domowych, klej
z czerwonych alg do celów papierniczych lub do użytku domowego (funori), pasty do rękodzieła, do artykułów papierniczych lub do celów domowych (banjaku-nori), szkolne zeszyty, przybory szkolne [artykuły piśmienne], pudełka z farbami
[artykuły szkolne], kreda szkolna, etui na przybory do pisania,
tacki na przybory do pisania, przybory do pisania wykonane
z włókien, upominkowe etui na przybory do pisania, przybory do wycierania tablic do pisania, piórniki pudełka na przybory do pisania, przybory do szkicowania, kredki ołówkowe,
pastele [kredki], kredki świecowe, kredki do kolorowania,
koperty, szare koperty, papier na koperty, koperty [artykuły
piśmienne], materiały piśmienne, papierowe artykuły piśmienne, przebitki [materiały piśmienne], szablony [artykuły
piśmienne], materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne,
spinacze do papieru [materiały piśmienne], pudełka na artykuły piśmienne, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], papier
w arkuszach [artykuły piśmienne], papier, pióra i długopisy.
493860
(220) 2018 12 14
RETAILIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) reTaILIC
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 przyrządy miernicze do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne,
35 analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 42 usługi
naukowe i technologiczne, usługi w zakresie technologii informacyjnych, 45 usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
(210) 493863
(220) 2018 12 14
(731) BOGACZ TADEUSZ BOGART, Gniewkówiec
(540) Bogart
(510), (511) 35 usługi konsultacji biznesowych w branży rolniczej, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
rolniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
rolniczym, udzielanie informacji dotyczących! działalności
gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego.
(210) 493929
(220) 2018 12 15
(731) GOLISZ MARCIN MAXV, Głowno
(540) MaxV
(510), (511) 9 ochronne kaski sportowe, kaski dla kierowców,
kaski ochronne dla motocyklistów, kaski ochronne dla kierowców, 12 opony do samochodów, opony do pojazdów,
pasy bezpieczeństwa do pojazdów, pasy bezpieczeństwa
do samochodów, pasy bezpieczeństwa do wyścigów samochodowych, fotele samochodowe, fotele wyścigowe
do samochodów, fotele bezpieczeństwa do pojazdów,
28 ochraniacze ciała do użytku sportowego, koła sportowe,
41 udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe,
zawody sportowe.
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493935
(220) 2018 12 17
GRAVITY PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) hangar 646
(210)
(731)

(531) 26.02.05, 26.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 chronometraż imprez sportowych, cyrki,
doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie,
dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie,
dubbing, edukacja religijna, fotografia, fotoreportaże, hazard, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaż w zakresie
aikido, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna,
kursy korespondencyjne, montaż taśm wideo, nagrywanie
na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki, nocne kluby, obsługa ogrodów zoologicznych, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja
pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie
balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów
piękności, organizowanie loterii, organizowanie widowisk
[impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych,
pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy
do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], pozowanie dla artystów, produkcja filmów, innych
niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, przedstawienia
teatralne [produkcja], przedszkola, publikowanie książek,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych
niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy,
sport - wypożyczanie sprzętu [z wyjątkiem pojazdów],
sporządzanie napisów [np. do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, szkolenia sado [szkolenia z japońskiej ceremonii picia herbaty], szkoły z internatem,
świadczenie usług w zakresie karaoke, telewizyjne usługi
rozrywkowe, tłumaczenia, tłumaczenie języka migowego,
tresura zwierząt, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania]
w internecie, udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn
[gry hazardowe], udostępnianie obiektów i sprzętu do gry
w golfa, udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów
gier, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego,
udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi
agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów es-
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tradowych, usługi biblioteczne, usługi bibliotek objazdowych, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi
gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi kaligrafii, usługi klubowe [rozrywka
lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi muzeów
[wystawy], usługi orkiestry, usługi parków rozrywki, usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie,
usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi trenera
osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie
opracowania graficznego inne niż do celów reklamowych,
usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie
tłumaczeń ustnych, usługi związane z dyskotekami, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, wynajem
urządzeń do gier, wynajem urządzeń kinematograficznych, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie
obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie akwariów pokojowych, wypożyczanie aparatury
oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów
telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie dzieł sztuki, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie magnetowidów,
wypożyczanie nagrań dźwiękowych wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie zabawek, wystawianie
spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych, wyższe uczelnie [edukacja].
493936
(220) 2018 12 17
QUBUS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Valerius Virtus
(510), (511) 39 oprowadzanie wycieczek, organizacja wycieczek turystycznych, organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek autobusowych, organizowanie wycieczek
z przewodnikiem, organizowanie wycieczek zagranicznych,
organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie
wycieczek ze zwiedzaniem i wypraw, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem w ramach akcji zorganizowanych,
organizowanie wypraw, wycieczek jednodniowych i wycieczek ze zwiedzaniem, prowadzenie wycieczek, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja transportu, udzielanie
informacji turystycznych, usługi doradztwa turystycznego
i informacji turystycznej, usługi w zakresie organizowania
transportu dla wycieczek, zwiedzanie turystyczne, 41 obozy rekreacyjne, obozy sportowe - organizowanie, obozy letnie [rozrywka i edukacja], organizacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich, organizacja atrakcji na obozach
letnich, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay,
organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów szkoleniowych, organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie turniejów rekreacyjnych, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych,
organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie zajęć rekreacyjnych, organizacja zajęć, planowanie przyjęć [rozrywka],
(210)
(731)

47

prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, udostępnianie
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], zapewnianie zajęć rekreacyjnych, zapewnianie zajęć kulturalnych.
493938
(220) 2018 12 17
GRAVITY PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HANGAR 646
(510), (511) 41 chronometraż imprez sportowych, cyrki, doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dubbing,
edukacja religijna, fotografia, fotoreportaże, hazard, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaż w zakresie aikido, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, kursy korespondencyjne,
montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki, nocne kluby, obsługa
ogrodów zoologicznych, organizacja imprez rozrywkowych
typu cosplay, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie
widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć
[rozrywka], pozowanie dla artystów, produkcja filmów, innych
niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja
widowisk, prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, przedstawienia teatralne [produkcja],
przedszkola, publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, sport - wypożyczanie sprzętu
[z wyjątkiem pojazdów], sporządzanie napisów [np. do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, szkolenia
sado [szkolenia z japońskiej ceremonii picia herbaty], szkoły
z internatem, świadczenie usług w zakresie karaoke, telewizyjne usługi rozrywkowe, tłumaczenia, tłumaczenie języka
migowego, tresura zwierząt, udostępnianie filmów online
nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie obiektów i sprzętu dla
kasyn [gry hazardowe], udostępnianie obiektów i sprzętu
do gry w golfa, udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów
gier, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi agencji
dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych,
usługi biblioteczne, usługi bibliotek objazdowych, usługi
edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi gier oferowane
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej,
usługi kaligrafii, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie],
usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi
(210)
(731)
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kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi orkiestry, usługi parków rozrywki, usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego,
usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań,
usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów,
usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej],
usługi trenerskie, usługi w zakresie komponowania muzyki,
usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi
w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi związane z dyskotekami,
wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, wynajem
urządzeń do gier, wynajem urządzeń kinematograficznych,
wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie
akwariów pokojowych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie
dzieł sztuki, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie
kamer wideo, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, wypożyczanie taśm wideo,
wypożyczanie zabawek, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych, wyższe uczelnie [edukacja].
493940
(220) 2018 12 17
EVERETH PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Forum Zakażeń
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki], periodyki [czasopisma], 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie].
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do celów medycznych, przyborniki lekarskie, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa produktów leczniczych, suplementów
diety oraz żywności do celów leczniczych, sprzedaż produktów leczniczych, suplementów diety oraz żywności do celów leczniczych online, 44 usługi medyczne, prowadzenie
placówki opieki medycznej, prowadzenie kliniki medycznej,
usługi konsultacji medycznych online.
(210) 493942
(220) 2018 12 17
(731) BOGUSZEWSKI MARCIN, Otwock
(540) EMDIZ
(510), (511) 37 profesjonalna kosmetyka samochodowa,
mycie oraz czyszczenie pojazdów, polerowanie, konserwacja
i naprawa samolotów, konserwacja i naprawa pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, konserwacja mebli, konserwacja, czyszczenie, reperacja skór, lakierowanie, mycie, mycie
pojazdów, polerowanie pojazdów, usługi napraw awarii pojazdów, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, wyważanie
opon, zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie
przed korozją, czyszczenie tapicerki.
493943
(220) 2018 12 17
KADROMAT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) POKATO

(210)
(731)

(210)
(731)

493941
(220) 2018 12 17
SPARK AND MORTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WIMIN

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne preparaty do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, kapsułki
do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki
do celów farmaceutycznych, korzenie lecznicze, mineralne
suplementy diety, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, płyny do celów farmaceutycznych, preparaty
chemiczne do celów medycznych, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, preparaty
medyczne do odchudzania, preparaty witaminowe, suplementy diety, witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności, parafarmaceutyki, suplementy diety do celów leczniczych, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
żywność do celów leczniczych, 10 aparatura i instrumenty
chirurgiczne, medyczne, artykuły ortopedyczne, aparatura
diagnostyczna do celów medycznych, aparatura do analizy

(531) 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, usługi w zakresie
ogłoszeń drobnych, zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako
strony internetowe, pośrednictwo w zakresie reklamy, udostępnianie powierzchni reklamowej, udostępnianie analiz
sprzedaży, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej
w Internecie, udostępnianie katalogów witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania transakcji biznesowych, udostępnianie online przewodników reklamowych
zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących
handel online w Internecie, wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie i dostarczanie informacji
statystycznych i cenowych dotyczących handlu i działalności gospodarczej, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
usługi badawcze związane z reklamą, kompilacja statystyk
związanych z reklamą, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, komputerowe bazy danych
(pozyskiwanie danych do -), 38 udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, świadczenie usług on-line
w zakresie tablic ogłoszeń i pokojów rozmów [chatroom],
przesyłanie informacji drogą online, 42 zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, projektowanie
i opracowywanie systemów komputerowych, konwersja
danych lub dokumentów na formą elektroniczną, aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, wynajem pamięci serwerowej, udostępnianie wyszukiwarek internetowych, usługi projektowania
wyszukiwarek internetowych, instalacje oprogramowania
komputerowego.
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493944
(220) 2018 12 17
KADROMAT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) POKATO
(510), (511) 35 wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie i dostarczanie informacji statystycznych
i cenowych dotyczących handlu i działalności gospodarczej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi badawcze związane z reklamą, kompilacja statystyk związanych z reklamą,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych
do -), rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, dystrybucja
reklam i ogłoszeń handlowych, usługi w zakresie ogłoszeń
drobnych, zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, usługi
ogłoszeniowe do celów reklamowych, kompilacja ogłoszeń
reklamowych do użytku w internecie, kompilacja ogłoszeń
reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, pośrednictwo w zakresie reklamy, udostępnianie powierzchni reklamowej, udostępnianie analiz sprzedaży, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w internecie,
udostępnianie katalogów witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania transakcji biznesowych, udostępnianie online przewodników reklamowych zawierających
towary i usługi osób trzecich prowadzących handel online
w internecie, 38 udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, świadczenie usług on-line w zakresie tablic
ogłoszeń i pokojów rozmów [chatroom], przesyłanie informacji drogą online, 42 zarządzanie stronami internetowymi
na rzecz osób trzecich, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, konwersja danych lub dokumentów
na formą elektroniczną, aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania komputerowego, wynajem
pamięci serwerowej, udostępnianie wyszukiwarek internetowych, usługi projektowania wyszukiwarek internetowych,
instalacje oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)

(210) 493945
(220) 2018 12 17
(731) MARKIEWICZ KAROL BLUEMART, Konin
(540) TONY KOKSU

(531) 02.01.08, 26.01.04, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież treningowa, odzież męska, odzież
sportowa, odzież damska, odzież do biegania, odzież dla rowerzystów, odzież w stylu sportowym, odzież wierzchnia dla
mężczyzn.
(210) 493946
(220) 2018 12 17
(731) LEDÓCHOWSKA MONIKA, Warszawa
(540) QRA PRODUCTION
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(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi w zakresie promocji
sprzedaży, organizacja konkursów w celach reklamowych,
organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, usługi w zakresie programów lojalnościowych,
promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów
lojalnościowych dla klientów, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, organizowanie
programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, organizowanie, prowadzenie
i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów,
zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi
lub promocyjnymi, promowanie sprzedaży usług na rzecz
osób trzecich poprzez przygotowywanie reklam, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama działalności gospodarczej, przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie
prezentacji w celach reklamowych, usługi agencji reklamowych, usługi agencji marketingowych, usługi public relations, usługi związane z publiczną prezentacja produktów,
usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów.
(210) 493947
(220) 2018 12 17
(731) LEDÓCHOWSKA MONIKA, Warszawa
(540) POŁAWIACZE NAGRÓD
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowy
cli i promocyjnych, usługi w zakresie promocji sprzedaży,
organizacja konkursów w celach reklamowych, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, usługi w zakresie programów lojalnościowych, promowanie
sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych
dla klientów, promowanie sprzedaży towarów i usług osób
trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych
i konkursy promocyjne, organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie
programów lojalnościowych dla klientów, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi promowanie sprzedaży usług na rzecz osób trzecich
poprzez przygotowywanie reklam, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, reklama działalności gospodarczej, przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie
kampanii reklamowych, przygotowywanie prezentacji
w celach reklamowych, usługi agencji reklamowych, usługi agencji marketingowych, usługi public relations, usługi
związane z publiczną prezentacja produktów, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów.
(210) 493948
(220) 2018 12 17
(731) LEDÓCHOWSKA MONIKA, Warszawa
(540) CHOINKA Z MISIÓW
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi w zakresie promocji
sprzedaży, organizacja konkursów w celach reklamowych,
organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, usługi w zakresie programów lojalnościowych,
promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów
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lojalnościowych dla klientów, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, organizowanie
programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, organizowanie, prowadzenie
i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów,
zarządzanie programami lojalnościowym, motywacyjnymi
lub promocyjnymi, promowanie sprzedaży usług na rzecz
osób trzecich poprzez przygotowywanie reklam, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama działalności gospodarczej, przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie
prezentacji w celach reklamowych, usługi agencji reklamowych, usługi agencji marketingowych, usługi public relations, usługi związane z publiczną prezentacja produktów,
usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów.
(210) 493949
(220) 2018 12 17
(731) KAWULSKI MACIEJ FUTURE SPACE, Warszawa
(540) KAVULSON

Nr ZT07/2019

ne do prania tkanin, preparaty do prania przyciągające brud,
preparaty do prania przyciągające barwniki, środki do płukania prania, kulki do prania z detergentem, dodatki do prania
do zmiękczania wody, olejki eteryczne jako zapachy do prania, chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, detergenty do zmywania naczyń, środki usztywniające i nadające
gładkość praniu.
(210) 493969
(220) 2018 12 17
(731) LIS PIOTR, Gorzów Wielkopolski
(540) Pizzeria O.K.

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 24.17.02, 08.07.04, 29.01.15
(510), (511) 43 restauracje z własnym zapleczem i środkami
transportu.
493973
(220) 2018 12 17
GRZESIAK WALDEMAR GRZEGORZ CHEMIA DLA
MATURZYSTY, Poznań
(540) Chemia dla Maturzysty
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wódka.
493951
(220) 2018 12 17
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE SEPIX
SPÓŁKA JAWNA STANISŁAW, DANIELA SEKUŁA,
Słupsk
(540) SEPIX

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 lampy, bojlery, wymienniki ciepła, grzejniki
elektryczne, elementy grzejne, instalacje klimatyzacyjne, instalacje oświetleniowe, instalacje elektryczne, żarówki, przewody elektryczne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów elektrycznych i sprzętu elektrycznego.
493952
(220) 2018 12 17
BAMAL POLSKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Krościenko
(540) Deluxe
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 środki do czyszczenia dywanów, środek
do czyszczenia mebli, płyny do czyszczenia, preparaty
do czyszczenia podłóg, środki do czyszczenia toalet, preparaty do czyszczenia szkła, płyny do prania, proszki do prania,
mydła do prania, środki zmiękczające do prania, preparaty
chemiczne do prania, środki do prania tkanin, środki ochron-

(531)

29.01.12, 27.05.01, 19.11.04, 19.11.13, 19.11.25, 01.15.05,
01.15.21
(510), (511) 16 artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], bloki [artykuły papiernicze], czasopisma [periodyki], diagramy,
dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], kalendarze,
karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, książki, materiały
do pisania, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), notatniki [notesy], periodyki [czasopisma],
pióra i długopisy [artykuły biurowe], pióra kulkowe, pióra
ze stali, podręczniki [książki], przybory szkolne [artykuły piśmienne], publikacje drukowane, wieczne pióra, zakładki
do książek, zeszyty do pisania lub rysowania, 41 doradztwo
zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, informacja
o edukacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja filmów, innych
niż reklamowe, publikowanie książek, publikowanie online
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, sprawdziany edukacyjne, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi klubowe [rozrywka lub
nauczanie], usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi
szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi
w zakresie oświaty [nauczanie].
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493978
(220) 2018 12 17
ĆWIK KRZYSZTOF PRO-VENT SYSTEMY
WENTYLACYJNE, Dąbrówka Górna
(540) CLEAN R
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 7 urządzenia filtrujące, filtry powietrza do celów mechanicznych, filtry do gazów (maszyny), 11 instalacje
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, urządzenia do sterylizacji, uzdatniania
i odświeżania powietrza, urządzenia do jonizacji powietrza,
filtry powietrza, filtry do klimatyzacji, filtry do oczyszczania
powietrza, urządzenia do filtrowania pyłków.
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(210) 494022
(220) 2018 12 19
(731) LASKOWSKI DAMIAN POLSKA GRUPA CNC, Zaleszany
(540) POLSKA GRUPA CNC

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 7 frezarki, obrabiarki, 9 plotery.
494027
(220) 2018 12 19
TELETORIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) teletorium PARTNER

(210)
(731)

(210) 493983
(220) 2018 12 17
(731) JAWORSKI MARIUSZ, Dolaszewo
(540) PUPIL-BOX

(531)

26.04.04, 02.09.01, 03.06.03, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 31 karmy dla zwierząt, podściółka dla zwierząt
domowych, jadalne przysmaki dla zwierząt, ciastka dla zwierząt domowych, przysmaki dla zwierząt, pokarm dla zwierząt
domowych, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla
zwierząt, preparaty spożywcze dla zwierząt, 35 usługi handlu
detalicznego i hurtowego karm dla zwierząt, usługi sprzedaży przysmaków dla zwierząt, usługi sprzedaży artykułów dla
zwierząt, usługi handlu detalicznego i hurtowego związanego z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, usługi
handlu detalicznego i hurtowego artykułów spożywczych
dla zwierząt, usługi dystrybucyjne materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, usługi eksportu i importu
następujących towarów: karmy dla zwierząt, podściółka dla
zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla zwierząt, ciastka
dla zwierząt domowych, przysmaki dla zwierząt, pokarm dla
zwierząt domowych, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, preparaty spożywcze dla zwierząt, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, pośrednictwo handlowe, usługi badań i analizy rynku.
494008
(220) 2018 12 18
QUERCO PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) Q Querco property
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

(531) 29.01.15, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.24, 26.01.06
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, telefony komórkowe, smartfony, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące,
przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, akcesoria do telefonów komórkowych mianowicie: anteny, urządzenia dopasowujące do anten, baterie,
obudowy do telefonów komórkowych, karty pamięci, kable,
klawiatury, telefoniczne zestawy głośnomówiące, ładowarki
do telefonów komórkowych, mikrofony, słuchawki, podzespoły elektroniczne, generatory dźwięku, wyświetlacze,
złącze przejściowe, ładowarki do akumulatorków, zestawy
słuchawkowe, wyłączniki zasilania, złączki zasilania, uchwyty
karty SIM, futerały, kasety, podstawki i pokrowce ochronne
z plastiku lub tworzywa sztucznego do sprzętu łącznościowego, uchwyty obrotowe z tworzyw sztucznych do telefonów komórkowych, 35 wypożyczanie stoisk handlowych,
usługi pośrednictwa w handlu, wynajem dystrybutorów
automatycznych, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej telefonów, smartfonów i akcesoriów GSM, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, wynajmowanie przestrzeni reklamowej na stoiskach handlowych, usługi
doradztwa w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności
gospodarczej handlowej i usługowej, usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej handlowej i usługowej, sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu
elektronicznego, komputerowego i telekomunikacyjnego,
sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu
sprzętu elektronicznego, komputerowego i telekomunikacyjnego, ekspertyzy w działalności gospodarczej, usługi
informacji handlowej dotyczącej sprzętu elektronicznego,
komputerowego i telekomunikacyjnego, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych,
publikowanie i rozpowszechnianie tekstów reklamowych,
badania rynku, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, prognozy ekonomiczne, badanie opinii publicznej,
37 usługi w zakresie naprawy, konserwacji, instalacji i konfiguracji sprzętu elektronicznego, sprzętu komputerowego,
sprzętu telekomunikacyjnego.
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494035
(220) 2018 12 19
RTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Prusim
(540) OLAND A
(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.21, 07.01.13
(510), (511) 4 gaz wysypiskowy (biogaz), 37 budownictwo usługi budowlane, 40 wytwarzanie energii.
494041
(220) 2018 12 19
TOBIASZ WOJCIECH FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
WOJART, Łąka
(540) Tapicerski

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 12.01.09, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 20 meble tapicerowane, kanapy, sofy, fotele, fotele rozkładane w łóżka, kanapo-tapczany, krzesła, 35 usługi
sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line): mebli tapicerowanych,
kanap, sof, foteli, foteli rozkładanych w łóżka, kanapo-tapczanów, krzeseł, mebli i akcesoriów meblowych wyposażenia
domu, elementów meblowych, okuć meblowych, narzędzi ręcznych do naprawy i konserwacji, młotów i młotków,
przyrządów do mocowania i łączenia: gwintownic, nitownic,
szlifierek kątowych, ręcznych narzędzi do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni, narzędzi skrawających,
narzędzi rytowniczych, pił, skrobaków, ostrz, świdrów, tarcz
ściernych, narzędzi pneumatycznych, narzędzi ręcznych
do naprawy i konserwacji o napędzie elektrycznym, narzędzi do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni o napędzie innym niż ręczny, reklama, reklama radiowa,
reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama
internetowa, 37 tapicerowanie mebli, naprawa i konserwacja
tapicerki.
494045
(220) 2018 12 19
L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) L’biotica EVOLET
(210)
(731)

ty dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety
dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy
i preparaty witaminowe.
(210) 494062
(220) 2018 12 19
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) DIABETON
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki
witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety
dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy
i preparaty witaminowe.
(210) 494063
(220) 2018 12 19
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) COLONEX
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki
witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety
dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy
i preparaty witaminowe.
(210) 494065
(220) 2018 12 19
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) VITAMEN
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki
witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety
dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy
i preparaty witaminowe.
494076
(220) 2018 12 19
TEEKANNE-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokotów
(540) GRANNY’S FINEST
(510), (511) 30 herbata, herbata owocowa, herbata ziołowa,
inna niż do celów leczniczych, napary, inne niż do celów
leczniczych i namiastki tych towarów, także z innymi składnikami, wyciągi z herbaty, herbata mrożona, preparaty i napoje
gotowe (ujęte w klasie 30) na bazie herbaty, herbaty owocowej, herbaty ziołowej, naparów lub ekstraktów z tych towarów, także z innymi składnikami, dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne.
(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, kremy kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych.
(210) 494061
(220) 2018 12 19
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) HALITIN
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki
witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplemen-
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(210) 494092
(220) 2018 12 20
(731) GEOVITA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Geovita hotele i ośrodki marzeń GRUPA PGNiG

(531) 05.03.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje na bazie owoców lub warzyw, syrop
do lemoniady, syrop do napojów, woda (napoje), woda gazowana, woda mineralna, 39 rezerwacja miejsc podróży, usługi
transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi transportu
samochodami silnikowymi, usługi w zakresie organizowania
transportu dla wycieczek, 43 biura zakwaterowania (hotele, pensjonaty), kafeterie i bufety, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, rezerwacje
miejsc w hotelach, rezerwacje miejsc w pensjonatach, usługi
hotelowe, usługi barowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji
pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych (zakwaterowanie), wynajem sal na zebrania, 44 chiropraktyka (nastawianie kręgosłupa), fizjoterapia, manicure, masaż, placówki
rekonwalescencji, sanatoria (usługi), usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny
alternatywnej, usługi medyczne, usługi saun, usługi solariów,
usługi terapeutyczne.
494094
(220) 2018 12 20
POLSKA AGENCJA RATINGOWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) PAR Polska Agencja Ratingowa

(210)
(731)

i informacji turystycznej, usługi w zakresie organizowania
transportu dla wycieczek, zwiedzanie turystyczne, 41 obozy rekreacyjne, organizowanie obozów sportowych, obozy
letnie [rozrywka i edukacja], organizacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich, organizacja atrakcji na obozach
letnich, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay,
organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], organizowanie turniejów rekreacyjnych, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych, organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, organizowanie zawodów
sportowych, organizowanie zajęć rekreacyjnych, organizacja
zajęć, planowanie przyjęć [rozrywka], prowadzenie wycieczek z przewodnikiem po miejscach o wartości kulturowej
do celów edukacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu
rekreacyjnego, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], zapewnianie zajęć rekreacyjnych, zapewnianie zajęć
kulturalnych.
494102
(220) 2018 12 20
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) MARINO
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.11
(510), (511) 20 stoliki ażurowe, stoliki kawowe.
494107
(220) 2018 12 20
INFERMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Symptomate
(510), (511) 9 komputerowe oprogramowanie układowe,
komputerowe oprogramowanie użytkowe, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], oprogramowanie
komputerowe do kompresji danych, oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie
komputerowe do zarządzania dokumentami, oprogramowanie komputerowe do bezprzewodowego dostarczania treści,
interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające
wymianę informacji, oprogramowanie komputerowe umożliwiające udostępnianie informacji za pomocą sieci łączności,
oprogramowanie komputerowe do wykorzystania w systemach wspomagających podejmowania decyzji medycznych,
oprogramowanie do przeszukiwania i odnajdowania informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, API w informatycznych rozwiązaniach medycznych, urządzenia sztucznej
inteligencji, oprogramowanie oparte o technologię sztucznej
inteligencji w rozwiązaniach informatycznych dla medycyny
i usług medycznych, oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, oprogramowanie komputerowe zdolne do rozumienia
i analizy zapytań człowieka i formułowania na nie odpowiedzi, oprogramowanie komputerowe, które na podstawie
danych jest zdolne do wnioskowania w sposób naśladujący
myślenie człowieka, oprogramowanie wspomagające podejmowanie decyzji w dziedzinie medycyny w oparciu o „inteligentny system wspomagania decyzji”, inteligentny system
komputerowy wspomagania decyzji w dziedzinie medycyny,
oprogramowanie komputerowe do użytku w podręcznych
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 prognozy i analizy ekonomiczne, badania
w zakresie biznesu, 36 dostarczanie ratingów kredytowych,
usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, sporządzanie
raportów na temat ratingów kredytowych, usługi w zakresie
badań i analiz finansowych, analizy finansowo-ekonomiczne,
udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem
strony internetowej, analizy finansowe, usługi w zakresie
punktowej oceny kredytowej, usługi informacji o rynkach
finansowych, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów
[szkolenia].
494096
(220) 2018 12 20
QUBUS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Luna Lupus
(510), (511) 39 oprowadzanie wycieczek, organizacja wycieczek turystycznych, organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek autobusowych, organizowanie wycieczek
z przewodnikiem, organizowanie wycieczek zagranicznych,
organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie
wycieczek ze zwiedzaniem i wypraw, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem w ramach akcji zorganizowanych,
organizowanie wypraw, wycieczek jednodniowych i wycieczek ze zwiedzaniem, prowadzenie wycieczek, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja transportu, udzielanie
informacji turystycznych, usługi doradztwa turystycznego
(210)
(731)
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przenośnych elektronicznych urządzeniach cyfrowych oraz
innych użytkowych urządzeniach elektronicznych, 42 usługi
diagnostyki komputerowej, przygotowywanie programów
komputerowych do przetwarzania danych, oprogramowanie
komputerowe (wypożyczanie), oprogramowanie komputerowe dla medycyny (projektowanie, instalacja, aktualizacja
i wypożyczanie), API w informatycznych rozwiązaniach medycznych (projektowanie, instalacja, aktualizacja i wypożyczanie), oprogramowanie komputerowe (projektowanie),
oprogramowanie komputerowe (instalacja), oprogramowanie
komputerowe (aktualizacja), diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym, projektowanie i opracowywanie aparatury diagnostycznej, projektowanie urządzeń
i sprzętu diagnostycznego, projektowanie i opracowywanie
medycznej aparatury diagnostycznej, projektowanie, instalacja, aktualizacja i wdrażanie oprogramowania komputerowego zdolnego do rozumienia i analizy zapytań człowieka i formułowania na nie odpowiedzi, 44 przeprowadzanie diagnozy
chorób, usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała
człowieka, analiza zachowania do celów medycznych, badania medyczne, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia,
doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, informacja medyczna,
konsultacje medyczne, organizowanie leczenia medycznego,
poradnictwo medyczne, profesjonalne doradztwo w zakresie
zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, udostępnianie informacji medycznej, udzielanie informacji dotyczących medycyny, udzielanie informacji związanych
z usługami medycznymi, usługi analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów, usługi doradcze i informacyjne
w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze związane z usługami medycznymi,
usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem
Internetu, usługi poradnictwa medycznego, usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi telemedyczne, usługi w zakresie analiz medycznych, usługi w zakresie wyszukiwania informacji medycznych, udzielanie informacji zdrowotnej,
usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, usługi w zakresie
leczenia medycznego.
494110
(220) 2018 12 20
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) BALLE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.11
(510), (511) 28 zabawki pluszowe.
494111
(220) 2018 12 20
MÓWI SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) kino BOX

(210)
(731)
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(531) 26.04.01, 26.04.22, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 filmy animowane, filmy rysunkowe, nagrane
filmy, filmy kinematograficzne, filmy wideo, matryce filmów,
film kinematograficzny, naświetlony, filmy rysunkowe animowane, wstępnie nagrane filmy, naświetlone filmy światłoczułe, filmy do pobrania, naświetlone taśmy filmowe, wstępnie
nagrane filmy kinematograficzne, wstępnie nagrane filmy
kinowe, nagrania wideo z filmami, płyty wideo z nagranymi filmami animowanymi, filmy o zwiększonej czułości, naświetlone, animowane filmy rysunkowe w postaci filmów
kinematograficznych, projektory kinowe, taśmy do rejestracji
dźwięku, taśmy magnetyczne, urządzenia kinematograficzne, 16 afisze, plakaty, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli],
bilety, biuletyny informacyjne, bloki [artykuły papiernicze],
broszury, gazety, kalendarze, karty pocztowe, katalogi, koperty [artykuły piśmiennicze], materiały piśmienne, publikacje drukowane, torby papierowe, 25 odzież, 35 promocja
serii filmów na rzecz osób trzecich, reklama w zakresie filmów kinowych, produkcja filmów reklamowych, produkcja
reklam kinowych, reklamowanie filmów kinematograficznych, reklama zewnętrzna, reklama banerowa, reklama radiowa, reklama i marketing, promocja [reklama] koncertów,
reklama w czasopismach, reklama promocyjna projektów
badawczych, reklama i usłu gi reklamowe, reklama biznesowych stron internetowych, reklamy kinowe, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, udzielanie informacji
związanych z reklamą, promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej,
reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama za pośrednictwem sieci
telefonii komórkowej, reklama poprzez wszystkie publiczne
środki komunikacji, rozpowszechnianie reklam, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, usługi sprzedaży multimediów oraz
przekąsek i napojów, 40 obróbka taśm filmowych, przenoszenie materiału wideo w celu konwersji filmu kinematograficznego na taśmę wideo, remastering filmów z jednego
formatu na inny, kopiowanie filmów kinowych na potrzeby
telewizji, kopiowanie filmów kinowych, reprodukcja filmów
kinematograficznych, kopiowanie filmów, 41 dubbing, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
rezerwowanie miejsc na pokazy, sporządzanie napisów
[np. do filmów], usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi kinowe, usługi rozrywkowe, wynajem urządzeń
kinematograficznych, prezentacja filmów, przedstawianie
filmów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie projektorów,
produkowanie filmów, pokazy filmowe, produkcja filmów,
rozrywka filmowa, studia filmowe, pokazy filmów wideo, pokazy filmów kinowych, planowanie pokazów filmów, usługi
wypożyczania filmów, usługi dystrybucji filmów, wypożyczanie filmów kinowych, pokazy filmów kinematograficznych, usługi rozrywkowe w postaci filmów, pokazy filmów
kinematograficznych i kinowych, usługi studiów filmowych,
przygotowywanie napisów do filmów, świadczenie usług
rozrywkowych poprzez filmy kinowe, usługi informacyjne
dotyczące harmonogramu wyświetlania filmów, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania
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za pośrednictwem płatnej telewizji, udostępnianie obiektów
i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, sztuk, muzyki
lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, udostępnianie filmów
i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem kanałów telewizji za opłatą [pay-per-view], 43 bary
szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, przygotowywanie
posiłków i napojów, rozlewanie napojów, usługi prowadzenia barów, bufetów, kawiarni, usługi restauracyjne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, udostępnianie pomieszczeń
i urządzeń do obsługi wydarzeń, wynajem sal na zebrania,
wynajem pomieszczeń na wystawy.
494112
(220) 2018 12 20
MÓWI SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) kino BOX
(210)
(731)

(531) 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 filmy animowane, filmy rysunkowe, nagrane
filmy, filmy kinematograficzne, filmy wideo, matryce filmów,
film kinematograficzny, naświetlony, filmy rysunkowe animowane, wstępnie nagrane filmy, naświetlone filmy światłoczułe, filmy do pobrania, naświetlone taśmy filmowe, wstępnie
nagrane filmy kinematograficzne, wstępnie nagrane filmy
kinowe, nagrania wideo z filmami, płyty wideo z nagranymi filmami animowanymi, filmy o zwiększonej czułości, naświetlone, animowane filmy rysunkowe w postaci filmów
kinematograficznych, projektory kinowe, taśmy do rejestracji
dźwięku, taśmy magnetyczne, urządzenia kinematograficzne, 16 afisze, plakaty, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli],
bilety, biuletyny informacyjne, bloki [artykuły papiernicze],
broszury, gazety, kalendarze, karty pocztowe, katalogi, koperty [artykuły piśmiennicze], materiały piśmienne, publikacje drukowane, torby papierowe, 25 odzież, 35 promocja
serii filmów na rzecz osób trzecich, reklama w zakresie filmów kinowych, produkcja filmów reklamowych, produkcja
reklam kinowych, reklamowanie filmów kinematograficznych, reklama zewnętrzna, reklama banerowa, reklama radiowa, reklama i marketing, promocja [reklama] koncertów,
reklama w czasopismach, reklama promocyjna projektów
badawczych, reklama i usługi reklamowe, reklama biznesowych stron internetowych, reklamy kinowe, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, udzielanie informacji
związanych z reklamą, promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej,
reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama za pośrednictwem sieci
telefonii komórkowej, reklama poprzez wszystkie publiczne
środki komunikacji, rozpowszechnianie reklam, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, usługi sprzedaży multimediów oraz
przekąsek i napojów, 40 obróbka taśm filmowych, przeno-
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szenie materiału wideo w celu konwersji filmu kinematograficznego na taśmę wideo, remastering filmów z jednego
formatu na inny, kopiowanie filmów kinowych na potrzeby
telewizji, kopiowanie filmów kinowych, reprodukcja filmów
kinematograficznych, kopiowanie filmów, 41 dubbing, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
rezerwowanie miejsc na pokazy, sporządzanie napisów
[np. do filmów], usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi kinowe, usługi rozrywkowe, wynajem urządzeń
kinematograficznych, prezentacja filmów, przedstawianie
filmów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie projektorów,
produkowanie filmów, pokazy filmowe, produkcja filmów,
rozrywka filmowa, studia filmowe, pokazy filmów wideo, pokazy filmów kinowych, planowanie pokazów filmów, usługi
wypożyczania filmów, usługi dystrybucji filmów, wypożyczanie filmów kinowych, pokazy filmów kinematograficznych, usługi rozrywkowe w postaci filmów, pokazy filmów
kinematograficznych i kinowych, usługi studiów filmowych,
przygotowywanie napisów do filmów, świadczenie usług
rozrywkowych poprzez filmy kinowe, usługi informacyjne
dotyczące harmonogramu wyświetlania filmów, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania
za pośrednictwem płatnej telewizji, udostępnianie obiektów
i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, sztuk, muzyki
lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, udostępnianie filmów
i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem kanałów telewizji za opłatą [pay-per-view], 43 bary
szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, przygotowywanie
posiłków i napojów, rozlewanie napojów, usługi prowadzenia barów, bufetów, kawiarni, usługi restauracyjne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, udostępnianie pomieszczeń
i urządzeń do obsługi wydarzeń, wynajem sal na zebrania,
wynajem pomieszczeń na wystawy.
494119
(220) 2018 12 20
EVERUPTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) talentplace
(210)
(731)

(531) 24.17.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie: analizy rynkowe, badania
marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu i prowadzeniu
działalnością gospodarczą, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, outsourcing (doradztwo
handlowe), pośrednictwo pracy, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, rozpowszechnianie
ogłoszeń i materiałów reklamowych, w tym za pośrednictwem portalu internetowego, systematyzacja komputerowych baz danych, wyszukiwanie informacji dla osób trze-
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cich, w tym w komputerowych bazach danych, gromadzenie
dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie
klientom, marketing, opracowywanie CV dla osób trzecich,
dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych,
usługi rekrutacji personelu, pliki komputerowe (wyszukiwanie informacji) dla osób trzecich, sortowanie danych w bazach komputerowych, 38 usługi w zakresie: obsługi klientów
przy wykorzystaniu sieci Internet, udostępniania informacji
z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet,
usługi w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych, usługi w zakresie udostępniania internetowych kont,
usługi w zakresie obustronnej transmisji danych, usługi dostępu do portali internetowych, usługi przesyłania informacji
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przydzielanie
dostępu do baz danych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych, 41 usługi w zakresie doradztwa zawodowego, porady w zakresie
edukacji lub kształcenia, informacje o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie
i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, publikowanie książek, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, tłumaczenia, organizowanie
seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów, organizowanie konkursów, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów,
pikników, eventów tematycznych, kształcenie praktyczne,
informacja online odnośnie nauczania, rozrywki, działalności
kulturalnej, publikacja informacji o edukacji, imprezach, rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami
świadczonymi online.
494122
(220) 2018 12 20
EVERUPTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) skillveo

(210)
(731)

(531)

26.03.23, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.14, 26.11.12
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych,
płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia i instrumenty elektryczne oraz elektroniczne do komunikacji oraz telekomunikacji, urządzenia i instrumenty do przesyłania, zachowywania
i odbierania danych i informacji, serwery i urządzenia informatyczne, oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie komputerowe wspomagające prowadzenie
działalności informatycznej, telekomunikacyjnej, urządzenia
do przechowywania i przetwarzania danych, komputery
i systemy komputerowe, urządzenia elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo i przesyłanie danych, elektroniczne
urządzenia kryptograficzne, 35 usługi w zakresie: analizy
rynkowe, badania marketingowe, badania opinii publicznej,
badania rynku, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, informacja
o działalności gospodarczej, kreowanie wizerunku firm, usług,
towarów, opinie (sondaże), organizowanie targów w celach

Nr ZT07/2019

handlowych lub reklamowych, outsourcing (doradztwo
handlowe), pośrednictwo pracy, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, udzielanie porad w zakresie metod
i technik sprzedaży, usługi opracowywania i wdrażania systemów motywacyjnych dla pracowników, kadr zarządzających
przedsiębiorstw, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklamy korespondencyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych, w tym za pośrednictwem portalu internetowego, systematyzacja komputerowych baz danych, opracowywanie i organizowanie programów promocyjnych, wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych
dla osób trzecich, organizowanie wystaw w celach handlowych, 38 usługi w zakresie: obsługi klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, udostępniania informacji z możliwością
elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet, usługi w zakresie
dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych, usługi w zakresie udostępniania internetowych kont, usługi w zakresie
obustronnej transmisji danych, usługi dostępu do portali internetowych, usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przydzielanie dostępu do baz
danych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego,
usługi ogłoszeń elektronicznych, 41 usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem warsztatów on-line, prowadzenie szkoleń
on-line dla kadr zarządzających oraz pracowników, trening
rozwoju osobistego, trening umiejętności zawodowych,
usługi w zakresie doradztwa zawodowego, porady w zakresie edukacji lub kształcenia, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
publikowanie książek, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, informacja on-line odnośnie nauczania, publikacja
i wydawanie informacji o edukacji, rekreacji, także przez sieci
danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi on-line,
doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo
szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie
szkoleń biznesowych on-line, organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych on-line, opracowywanie
i wdrażanie programów rozwojowych dla personelu, szkolenia i warsztaty z zakresu organizacji pracy i zarządzania,
prowadzenie warsztatów edukacyjnych, szkolenia on-line
związane z karierą zawodową.
494124
(220) 2018 12 20
EVERUPTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) everuptive group
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.10, 26.01.12, 26.03.23, 26.11.03, 26.11.09, 26.11.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie: analizy rynkowe, badania
marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych, edytorskie
usługi w dziedzinie reklamy, informacja o działalności gospo-
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darczej, kreowanie wizerunku firm, usług, towarów, sondaże
opinii, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo handlowe], pośrednictwo pracy, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
udzielanie porad w zakresie metod i technik sprzedaży, usługi opracowywania i wdrażania systemów motywacyjnych
dla pracowników, kadr zarządzających przedsiębiorstw, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, w tym za pośrednictwem portalu internetowego,
systematyzacja komputerowych baz danych, opracowanie
i organizowanie programów promocyjnych, wyszukiwanie
informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich,
organizowanie wystaw w celach handlowych, gromadzenie dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom, opracowywanie CV dla osób trzecich, dobór
personelu za pomocą metod psychotechnicznych, usługi
rekrutacji personelu, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, sortowanie danych w bazach komputerowych, 38 usługi w zakresie: obsługi klientów
przy wykorzystaniu sieci Internet, udostępniania informacji
z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet,
usługi w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych, usługi w zakresie udostępniania internetowych kont,
usługi w zakresie obustronnej transmisji danych, usługi dostępu do portali internetowych, usługi przesyłania informacji
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przydzielanie
dostępu do baz danych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych, 41 usługi w zakresie doradztwa zawodowego, porady w zakresie
edukacji lub kształcenia, informacje o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie
i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, publikowanie książek, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, tłumaczenia, organizowanie
seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów, organizowanie konkursów, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów,
pikników, eventów tematycznych, kształcenie praktyczne, informacja on-line odnośnie nauczania, rozrywki, działalności
kulturalnej, publikacja informacji o edukacji, imprezach, rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami
świadczonymi on-line.

mieszczanie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, rozpowszechnianie reklam dla
osób trzecich, stawianie tablic reklamowych, usługi agencji
reklamowej, usługi doradcze dotyczące reklamy, usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi
reklamy graficznej, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), wykonywanie materiałów reklamowych,
wynajem bilbordów (tablic reklamowych), zawieranie umów
w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, dobór
personelu za pomocą metod psychotechnicznych, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, przeprowadzanie testów psychometrycznych w celu
doboru personelu, 41 coaching w zakresie życia osobistego
[life coaching], doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, usługi trenerskie, trening osobisty [szkolenie], doradztwo zawodowe i coaching
[doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], 44 usługi psychologów, badania psychologiczne, doradztwo psychologiczne,
konsultacje psychologiczne, poradnictwo psychologiczne,
porady psychologiczne, opieka psychologiczna, leczenie
psychologiczne, usługi diagnozy psychologicznej, przeprowadzanie testów psychologicznych, przygotowywanie profili psychologicznych, zapewnianie leczenia psychologicznego, sporządzanie raportów psychologicznych, poradnictwo
psychologiczne dla personelu, usługi w zakresie psychologii
pracy, udzielanie informacji z zakresu psychologii, doradztwo związane z psychologią integralną, terapia psychologiczna dla małych dzieci, usługi w zakresie oceny psychologicznej, usługi w zakresie testów psychologicznych, badanie
osobowości do celów psychologicznych, przeprowadzanie
ocen i badań psychologicznych, przygotowywanie profilów
psychologicznych do celów medycznych, przeprowadzanie
testów psychologicznych do celów medycznych, doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości
medycznych, doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, usługi poradnictwa
psychologicznego w zakresie sportu, muzykoterapia w celach fizycznych, psychologicznych i kognitywnych, usługi
w zakresie ocen i badań psychologicznych, usługi w zakresie
psychologii dla osób indywidualnych i grup.

494125
(220) 2018 12 20
CZAJA MAGDALENA WORKS AND SOUL
MAGDALENA M CZAJA, Warszawa
(540) LOVEFITING
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, w tym: doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu
i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketing
towarów i usług na rzecz innych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, produkcja
materiałów reklamowych i reklam, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie,
projektowanie materiałów reklamowych, przygotowywanie
dokumentów reklamowych, przygotowywanie materiałów
reklamowych, przygotowywanie publikacji reklamowych
i reklam, przygotowywanie reklam dla osób trzecich, roz-

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, w tym: doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu
i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketing
towarów i usług na rzecz innych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, produkcja
materiałów reklamowych i reklam, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie,
projektowanie materiałów reklamowych, przygotowywanie
dokumentów reklamowych, przygotowywanie materiałów
reklamowych, przygotowywanie publikacji reklamowych
i reklam, przygotowywanie reklam dla osób trzecich, rozmieszczanie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, rozpowszechnianie reklam dla
osób trzecich, stawianie tablic reklamowych, usługi agencji

(210)
(731)

494126
(220) 2018 12 20
CZAJA MAGDALENA WORKS AND SOUL
MAGDALENA M CZAJA, Warszawa
(540) LOVEFITING

(210)
(731)
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reklamowej, usługi doradcze dotyczące reklamy, usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi
reklamy graficznej, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), wykonywanie materiałów reklamowych,
wynajem bilbordów (tablic reklamowych), zawieranie umów
w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, dobór
personelu za pomocą metod psychotechnicznych, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, przeprowadzanie testów psychometrycznych w celu
doboru personelu, 41 coaching w zakresie życia osobistego
[life coaching], doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie lite coachingu, usługi trenerskie, trening osobisty [szkolenie], doradztwo zawodowe i coaching
[doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], 44 usługi psychologów, badania psychologiczne, doradztwo psychologiczne,
konsultacje psychologiczne, poradnictwo psychologiczne,
porady psychologiczne, opieka psychologiczna, leczenie
psychologiczne, usługi diagnozy psychologicznej, przeprowadzanie testów psychologicznych, przygotowywanie profili psychologicznych, zapewnianie leczenia psychologicznego, sporządzanie raportów psychologicznych, poradnictwo
psychologiczne dla personelu, usługi w zakresie psychologii
pracy, udzielanie informacji z zakresu psychologii, doradztwo związane z psychologią integralną, terapia psychologiczna dla małych dzieci, usługi w zakresie oceny psychologicznej, usługi w zakresie testów psychologicznych, badanie
osobowości do celów psychologicznych, przeprowadzanie
ocen i badań psychologicznych, przygotowywanie profilów
psychologicznych do celów medycznych, przeprowadzanie
testów psychologicznych do celów medycznych, doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości
medycznych, doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, usługi poradnictwa
psychologicznego w zakresie sportu, muzykoterapia w celach fizycznych, psychologicznych i kognitywnych, usługi
w zakresie ocen i badań psychologicznych, usługi w zakresie
psychologii dla osób indywidualnych i grup.
(210) 494127
(220) 2018 12 20
(731) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(540) LOOLE

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.08,
27.05.10, 27.05.17, 27.05.19, 27.03.15, 04.05.02, 04.05.03,
01.15.15, 08.01.25, 26.01.02, 26.01.06, 26.01.13, 26.01.14
(510), (511) 30 słodycze, orzechy w czekoladzie, orzechowe wyroby cukiernicze, orzechy w polewie czekoladowej,
orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych.
494128
(220) 2018 12 20
STANDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) AQUA CERAMIC kafle w płynie
(510), (511) 2 lakiery, farby, lakiery i farby zabezpieczające
przed wilgocią, powłoki ochronne o właściwościach hydrofobowych, 17 lakiery izolacyjne, farby izolacyjne.
(210)
(731)
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494130
(220) 2018 12 20
EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BIOVITAL IMMUNO 10dni – MOBILIZACJA SIŁ
OBRONNYCH ORGANIZMU W 10 DNI
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności
do celów leczniczych, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające
organizm do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze,
napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze,
produkty biologiczne do celów leczniczych, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów leczniczych, chirurgiczne implanty,
chirurgiczne tkaniny, chirurgiczne materiały opatrunkowe,
chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, gaza
opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbki do ran,
kompresy, okłady, opaski barkowe do celów chirurgicznych,
opaski higieniczne, przylepne plastry lecznicze, przylepne
taśmy do celów medycznych, materiały do leczenia zębów,
żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające,
produkty weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety sporządzone
głównie z witamin, suplementy mineralne do żywności,
suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, produkty probiotyczne, 29 substancje dietetyczne do celów żywienia na bazie
mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy diety na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy mineralne
do żywności na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów
i tłuszczów jadalnych, suplementy żywnościowe na bazie
mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych,
dietetyczne artykuły spożywcze na bazie mleka, produktów
mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, artykuły spożywcze uzupełniające dla celów żywienia na bazie: białek, tłuszczów, aminokwasów, kwasów tłuszczowych z dodatkiem
witamin, składników mineralnych, pierwiastków śladowych,
albo oddzielnie albo w kombinacji, napoje mleczne dietetyczne do celów żywienia, napoje z mlekiem dietetyczne
do celów żywienia, dietetyczne produkty spożywcze na bazie przetworzonych warzyw i owoców, 30 napary dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne napoje przystosowane
do celów żywienia na bazie mąki i produktów zbożowych,
suplementy diety na bazie mąki i produktów zbożowych,
suplementy mineralne do żywności na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy żywnościowe na bazie mąki
i produktów zbożowych, dietetyczne napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao i kawy przystosowane do celów żywienia, herbaty odchudzające do celów żywienia, herbaty
ziołowe odchudzające do celów żywienia, produkty żywnościowe dietetyczne do celów żywienia na bazie mąki i produktów zbożowych, produkty żywnościowe dietetyczne
ze skrobi do celów żywienia, słodycze dietetyczne do celów
żywienia, preparaty zbożowe dietetyczne do celów żywienia, żywność dietetyczna na bazie mąki do celów żywienia,
dietetyczne produkty spożywcze na bazie owsa do celów
żywienia, pieczywo dietetyczne do celów żywienia.
(210)
(731)

Nr ZT07/2019
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494131
(220) 2018 12 20
EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BIOVITAL IMMUNO 10dni – ZMOBILIZUJ ORGANIZM
DO PEŁNEJ OBRONY W 10 DNI
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności
do celów leczniczych, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające
organizm do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze,
napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze,
produkty biologiczne do celów leczniczych, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów leczniczych, chirurgiczne implanty,
chirurgiczne tkaniny, chirurgiczne materiały opatrunkowe,
chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, gaza
opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbki do ran,
kompresy, okłady, opaski barkowe do celów chirurgicznych,
opaski higieniczne, przylepne plastry lecznicze, przylepne
taśmy do celów medycznych, materiały do leczenia zębów,
żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające,
produkty weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety sporządzone
głównie z witamin, suplementy mineralne do żywności,
suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, produkty probiotyczne, 29 substancje dietetyczne do celów żywienia na bazie
mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy diety na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy mineralne
do żywności na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów
i tłuszczów jadalnych, suplementy żywnościowe na bazie
mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych,
dietetyczne artykuły spożywcze na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, artykuły spożywcze uzupełniające dla celów żywienia na bazie: białek,
tłuszczów, aminokwasów, kwasów tłuszczowych z dodatkiem witamin, składników mineralnych, pierwiastków śladowych, albo oddzielnie albo w kombinacji, napoje mleczne
dietetyczne do celów żywienia, napoje z mlekiem dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne produkty spożywcze na bazie przetworzonych warzyw i owoców, 30 napary
dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne napoje przystosowane do celów żywienia na bazie mąki i produktów
zbożowych, suplementy diety na bazie mąki i produktów
zbożowych, suplementy mineralne do żywności na bazie
mąki i produktów zbożowych, suplementy żywnościowe
na bazie mąki i produktów zbożowych, dietetyczne napoje
na bazie czekolady, herbaty, kakao i kawy przystosowane
do celów żywienia, herbaty odchudzające do celów żywienia, herbaty ziołowe odchudzające do celów żywienia,
produkty żywnościowe dietetyczne do celów żywienia
na bazie mąki i produktów zbożowych, produkty żywnościowe dietetyczne ze skrobi do celów żywienia, słodycze
dietetyczne do celów żywienia, preparaty zbożowe dietetyczne do celów żywienia, żywność dietetyczna na bazie
mąki do celów żywienia, dietetyczne produkty spożywcze
na bazie owsa do celów żywienia, pieczywo dietetyczne
do celów żywienia.
(210)
(731)
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494150
(220) 2018 12 21
DEFENDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rymanów
(540) DefenDoor
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.24, 26.04.02, 26.04.05,
26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 19 drzwi niemetalowe, ościeżnice niemetalowe,
okna niemetalowe.
494156
(220) 2018 12 21
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL
JÓZEF KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa
(540) koral ICE Coffee
(210)
(731)

(531)

29.01.07, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.20, 26.11.01,
26.11.12
(510), (511) 30 lody, batony i lizaki lodowe, sandwicze
lodowe, rolady lodowe, torty lodowe, jogurty mrożone
(jako lody), lody sorbetowe, desery z udziałem lodów, lody
w proszku, galaretki owocowe (jako słodycze), ciasta, ciastka,
ciasta mrożone, jadalne ozdoby do ciast i lodów, wyroby cukiernicze, sosy do deserów, w tym do lodów.
494160
(220) 2018 12 21
INDIGO NAILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
(540) NB NAIL BUSINESS INDIGONAILS GROUP

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.19, 27.05.22,
27.05.23, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 16 artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bloki
jako artykuły papiernicze, czasopisma [periodyki], kalendarze, katalogi, materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), 35 administrowanie programami
lojalności konsumenta, badania opinii publicznej, badania
rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, informacja
o działalności gospodarczej, marketing ukierunkowany, pi-
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sanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie
materiałów reklamowych, reklama, usługi marketingowe,
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 41 doradztwo zawodowe, kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie].
494170
(220) 2018 12 21
TWE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Klub Polskiej Rady Biznesu w Pałacu Sobańskich
(510), (511) 35 usługi w zakresie: reklamy i działalności
informacyjnej dotyczącej gospodarki i biznesu, badania
rynku, organizacji wystaw lub targów handlowych i reklamowych, usługi prowadzenia hurtowni, sklepu, sklepu
internetowego w zakresie sprzedaży towarów: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki,
chorągiewki, clipboardy, czapki, daszki, długopisy, elektroniczne urządzenia do tłumaczeń językowych, elektroniczne urządzenia ze słownikiem, etui skórzane na długopisy,
etui skórzane na wizytówki, fido-dido, flagi, galanteria
odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria
papierowa, joja, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki,
konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce,
linijki, maskotki, materiały biurowe i szkolne, medale, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt
kompaktowych i kaset, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery
pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne,
piłki, piórniki, plecaki, płotki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony,
pompony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki,
ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb,
słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, świece,
tablice, teczki skórzane, terkotki, termosy, tłumacze polsko-angielskie, 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, 41 usługi dostarczenia rozrywki, organizacja koncertów, widowisk artystycznych i innych imprez
kulturalnych i rozrywkowych, usługi organizacji imprez
artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych,
usługi organizowania konkursów piękności, zabaw, zawodów sportowych, usługi organizacji przyjęć i balów, usługi organizacji imprez charytatywnych, usługi organizacji
konferencji i sympozjów oraz szkoleń zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego, usługi publikowania książek,
broszur, poradników, 42 usługi opracowywania i wdrażania
programów komputerowych, usługi związane z oprogramowaniem komputerowym - aktualizacja, projektowanie,
powielanie, instalacja, usługi kawiarni internetowych - odpłatne udostępnianie czasu dostępu do Internetu, 43 usługi gastronomiczne, przygotowywanie dań na zamówienie
- catering, usługi hotelowe, pośrednictwo w rezerwacji
miejsc hotelowych, organizacja wyjazdów turystycznych
w zakresie zakwaterowania i wyżywienia.

Nr ZT07/2019

(210) 494177
(220) 2018 12 21
(731) GSK Consumer Healthcare S.A., Prangins, CH
(540) THERAFLU
(510), (511) 9 komputerowe oprogramowanie użytkowe
do telefonów komórkowych oraz komputerów przenośnych,
oprogramowanie do badań medycznych, przeprowadzania
testów i diagnostyki grypy, 10 urządzenia diagnostyczne
do badań i wykrywania grypy.
(210) 494279
(220) 2018 12 27
(731) ŁASKAWSKA MALWINA, Karwiany
(540) BE MISTIC by Agnieszka Maciąg

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki
do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji
skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, mydła, preparaty do demakijażu, 4 światełka nocne [świeczki], świece,
świece zapachowe, 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, 16 karty,
karty do kolekcjonowania inne niż do gier, książki, notatniki
[notesy], 25 dzianina [odzież], odzież gimnastyczna, szale.
(210) 494280
(220) 2018 12 27
(731) ŁASKAWSKA MALWINA, Karwiany
(540) BE MISTIC
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki
do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji
skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, mydła, preparaty do demakijażu, 4 światełka nocne [świeczki], świece,
świece zapachowe, 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, 16 karty,
karty do kolekcjonowania inne niż do gier, książki, notatniki
[notesy], 25 dzianina [odzież], odzież gimnastyczna, szale.
(210) 494295
(220) 2018 12 27
(731) ŁASKAWSKA MALWINA, Karwiany
(540) BE MISTIC by Agnieszka Maciąg

(531) 01.03.07, 01.03.16, 02.03.17, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki
do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji
skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, mydła, preparaty do demakijażu, 4 światełka nocne [świeczki], świece,
świece zapachowe, 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, 16 karty,
karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, książki, notatniki
[notesy], 25 dzianina [odzież], odzież gimnastyczna, szale.

Nr ZT07/2019
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(210) 494298
(220) 2018 12 27
(731) JASNOS SYLWESTER FIRMA TURYSTYCZNA, Iwkowa
(540) Pacanowe Pole

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), 40 przetwarzanie żywności i napojów, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 43 tymczasowe zakwaterowanie.
494301
(220) 2018 12 27
TJ REST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tykocin
(540) NIEZŁE BYDŁO

(210)
(731)
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(540) PURE FRESH

(531) 01.15.15, 01.15.21, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki
eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki
do czyszczenia zębów.
494311
(220) 2018 12 28
ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWOAKCYJNA, Białobrzegi
(540) V VERONI Mineral ALKALICZNA
(210)
(731)

(531) 03.04.13, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne.
494303
(220) 2018 12 27
DOBRZAŃSKA ALINA DOBRZAŃSCY HOME, Stalowa
Wola
(540) ALENA
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna zasłon, firan,
dodatków i akcesoriów do firan i zasłon, dekoracji okiennych,
karniszy oraz rolet w stacjonarnych punktach sprzedaży
i za pośrednictwem sieci Internet, 40 szycie (produkcja na zamówienie), szycie zasłon i firan.
(210)
(731)

494304
(220) 2018 12 27
PIĄTEK ANNA AMP CONSULTING KANCELARIA
PODATKOWA, Kraków
(540) AMP CONSULTING KANCELARIA PODATKOWA
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, specjalistyczne doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej, fakturowanie, analizy
kosztów, doradztwo dotyczące organizowania działalności
gospodarczej, ekonomiczne prognozy, przygotowanie listy
płac, rachunkowość, doradztwo w zakresie zarządzanie działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, przygotowywanie zeznań podatkowych.
(210)
(731)

494307
(220) 2018 12 27
ZELENYY OLEKSANDR GLOBAL CHEMIA GROUP,
Ustrzyki Dolne

(531) 26.04.01, 26.04.06, 26.04.18, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje aromatyzowane, napoje gazowane, napoje owocowe, wody smakowe,
lemoniady.
(210) 494316
(220) 2018 12 28
(731) GÓRALCZYK PAWEŁ ŁUKASZ, Warszawa
(540) OFENSYWA SPORTOWY TRYB ŻYCIA

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież.
494318
(220) 2018 12 28
INDIGO NAILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
(540) UBERNails
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, platformy
oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], publikacje elektroniczne, do pobrania, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych
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w komputerowych bazach danych, dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności
gospodarczej, marketing w ramach wydawania oprogramowania, komputerowe bazy danych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 44 manicure, salony piękności.
(210) 494322
(220) 2018 12 28
(731) GŁOGOWSKA MAGDALENA, Warszawa
(540) Bride Light
(510), (511) 16 afisze, plakaty, album na autografy, albumy
do wklejania, albumy fotograficzne, albumy upamiętniające
wydarzenia, aplikacje z papieru, artykuły papiernicze na przyjęcia, bibuły, bielizna stołowa papierowa, bieżniki stołowe
papierowe, bileciki stołowe, bilety, broszury, chorągiewki papierowe, chromolitografie, czasopisma [periodyki], drukowane jadłospisy, drukowane rozkłady, drukowane zaproszenia,
etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, etykiety
z papieru lub kartonu, fotografie, fotografie oprawione i nieoprawione, fotografie [wydrukowanej, girlandy papierowe,
historyjki obrazkowe, identyfikatory [artykuły biurowej, ilustrowane albumy, indeksy, skorowidze, jadłospisy, kalendarze, kartki do korespondencji, kartki muzyczne z życzeniami,
kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karton, kartonowe pudełka do pakowania, karty indeksowe, karty menu,
karty okolicznościowe, karty pocztowe, karty upominkowe,
karty z nazwiskami, katalogi, klamerki, klipsy do papieru, kokardy do pakowania ozdobnego, kokardy papierowe, inne
niż pasmanteria lub ozdoby do włosów, koperty [artykuły
piśmiennej, koperty na butelki z papieru lub kartonu, książki, księgi gości, księgi pamiątkowe, listy adresów, materiały
do opakowywania, materiały do pisania, materiały drukowane, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały piśmienne, materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), nalepki,
naklejki [materiały piśmienne], narożniki do przyklejania fotografii, notatniki [notesy], obrazy [malarstwo], oprawione lub
nie, obrazy i zdjęcia, odbitki fotograficzne, okładki, obwoluty
[artykuły papierniczej, ołówki, opakowania na prezenty, osłony z papieru na doniczki, papier, papier do korespondencji,
papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, papierowe podkładki
pod szklanki, papierowe torby na prezenty, periodyki [czasopisma], pióra i długopisy [artykuły biurowe], plany, pocztówki, podkładki na biurko, podkładki stołowe z papieru,
podręczniki [książki], podstawki pod kufle do piwa, portrety,
programy imprez, prospekty, przezrocza [materiały piśmienne], przyciski do papieru, przyrządy do pisania, publikacje
drukowane, pudełka z papieru lub kartonu, ramki i stojaki
do fotografii, rysunki, segregatory, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty, spinacze do papieru, spinacze do pieniędzy,
szyldy z papieru lub z kartonu, śpiewniki, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, taśma klejąca [materiały piśmienne], taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku
domowego, teczki [artykuły papiernicze], torby papierowe,
torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub
tworzyw sztucznych, transparenty z papieru, tuby z tektury,
ulotki, upominkowe artykuły papiernicze, wizytówki, wstążki
papierowe, inne niż pasmanteria lub dekoracje do włosów,
wypełnienie z papieru lub kartonu, wzorce pisma do kopiowania, wzory do kalkowania, zaczepy do kart indeksowych,
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zakładki do książek, zakładki do stron, zaproszenia, zawiadomienia [artykuły papiernicze], zeszyty, 41 adaptacja i montaż
kinematograficzny, coaching w zakresie życia osobistego
[life coaching], didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne, doradztwo w zakresie planowania przyjęć, doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], dostarczanie
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja
wideo na żądanie, dostarczanie informacji na temat aktywności kulturalnych, dystrybucja filmów, edukacja w dziedzinie posługiwania się komputerami, edukacja zawodowa,
edukacyjne usługi doradcze, edycja nagrań audio, edycja nagrań wideo, edycja zdjęć, elektroniczna publikacja tekstów
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, fotografia,
fotografia portretowa, fotoreportaże, imprezy taneczne, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rozrywce,
informacje dotyczące działalności kulturalnej, kompozycje
fotograficzne na rzecz innych, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy],
kursy instruktażowe, kursy korespondencyjne, kursy szkoleniowe związane z obsługą klienta, kursy w zakresie rozwoju
osobistego, malowanie portretów, montaż filmów, montaż
lub nagrywanie dźwięku i obrazu, montaż taśm wideo, montaż wideo, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, nagrywanie taśm wideo, nauczanie i szkolenia, nauka fotografii,
opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizacja przyjęć,
organizacja szkoleń, organizacja webinariów, organizacja
występów rozrywkowych na żywo, organizowanie balów,
organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie imprez tanecznych, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie rozrywki, organizowanie warsztatów, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, pisanie tekstów
[innych niż teksty reklamowe], planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], planowanie przyjęć [rozrywka], pokazy filmów wideo, pokazy sprzętu fotograficznego [do celów
szkoleniowych], prezentacja filmów, prezentacja nagrań wideo, produkcja filmów, produkcja nagrań audiowizualnych,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, produkowanie filmów, prowadzenie imprez
rozrywkowych, prowadzenie kursów, prowadzenie zajęć,
publikacja broszur, publikacja czasopism, publikacja gazet
elektronicznych online, publikacja materiałów dostępnych
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikowanie
czasopism, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie fotografii,
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie recenzji, publikowanie
tekstów, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe),
rezerwowanie miejsc na pokazy, szkolenia dotyczące obsługi sprzętu fotograficznego, szkolenia komputerowe, szkolenia w dziedzinie oprogramowania, szkolenia w zakresie
pielęgnacji urody, szkolenia z zakresu obsługi programów
komputerowych, szkolenie i instruktaż, szkolenie w zakresie
kosmetyki i urody, udostępnianie elektronicznych publikacji
on-line, udostępnianie filmów nie do pobrania, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie obiektów i sprzętu do realizacji filmów, udostępnianie obiektów
i sprzętu do celów rozrywkowych, udostępnianie obrazów
online nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie zdjęć online nie do pobrania, usługi
artystów estradowych, usługi doradcze w zakresie rozrywki,
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usługi edukacyjne w zakresie fotografii, usługi edukacyjne
związane z modą, usługi fotografów, usługi kaligrafii, usługi
orkiestry, usługi pisania blogów, usługi planowania przyjęć,
usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki,
usługi produkcji filmów, usługi prowadzących uroczystości
w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, usługi reporterskie,
usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi szkoleniowe
w zakresie użytkowania oprogramowania komputerowego,
usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie],
usługi związane z dyskotekami, wynajem kamer filmowych,
wypożyczanie aparatów fotograficznych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie sprzętu audio.
494324
(220) 2018 12 28
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
METAL-HURT D. RAFIŃSKA, B. WESOŁOWSKA SPÓŁKA
JAWNA, Toruń
(540) CLUSI
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 11 kabiny prysznicowe, baterie kranowe, baterie
prysznicowe, natryski, umywalki łazienkowe, zlewozmywaki.
(210) 494336
(220) 2018 12 30
(731) BENEDEK RAFAŁ WAWRZYNIEC, Warszawa
(540) LADACO

(531) 26.01.01, 26.01.16, 02.01.01, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 działalność muzyczna, w szczególności: usługi kompozycji muzycznych, nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie],
usługi orkiestry, produkcja filmów, organizowanie i prowadzenie koncertów, publikowanie książek, widowiska rozrywkowe, wystawianie spektakli na żywo, usługi studia nagrań,
organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki,
usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie.
494346
(220) 2018 12 31
DOVERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełm
(540) Bars Travel
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów lądowych,
części i akcesoria do pojazdów do poruszania się po wodzie,
wiosła, wiosła do kajaków, wiosła [sprzęt kajakowy], wiosła
do canoe, wiosła rufowe, kajaki, pontony nadmuchiwane
[łodzie ratunkowe], pontony, łodzie, łodzie nadmuchiwane,
łodzie wiosłowe, łodzie składane, łodzie motorowe, łodzie
rekreacyjne, łodzie rybackie, ślizgacze (łodzie motorowe),
dopasowane pokrowce na łodzie, łodzie do sprzedaży w zestawach, łodzie wiosłowe z płaskim dnem, rekreacyjne łodzie
z napędem odrzutowym, łodzie ratunkowe dmuchane, łodzie żaglowe, bagażniki dla rowerów, bagażniki do rowerów,
bagażniki do pojazdów, bagażniki do przewożenia ładunku do pojazdów, bagażniki na dach samochodu, bagażniki
na narty do samochodów, bagażniki na torby do rowerów,
bagażniki rowerowe, bagażniki samochodowe na narty, czasze spadochronów, drony, drony cywilne, elektryczne napędy do pojazdów, haki holownicze, hulajnogi (pojazdy), hulajnogi z pedałami, jachty, jachty silnikowe, jachty z silnikiem,
(210)
(731)

63

jednoosobowe jednostki pływające, jednostki pływające
[łodzie i statki], kampery, łańcuchy antypoślizgowe, maszty
do łodzi, maszty do lodzi żaglowych, maszty statków, motorówki, ochraniacze skrzydeł śruby napędowej do łodzi, osłony [budki] do łodzi, osłony [budki] do pojazdów wodnych,
panele szklane do pojazdów wodnych, kadłuby łodzi, stery
łodzi, rekreacyjne łodzie, rumpel do łodzi, żurawiki do łodzi,
odbijacze do łodzi, knagi do łodzi, bomy do łodzi, żurawiki łodziowe, łodzie sportowe, części konstrukcyjne do łodzi,
przyczepy do holowania łodzi, wózki do wodowania łodzi,
płaty wodne do łodzi, wały napędowe do łodzi, śruby napędowe do łodzi, plandeki przystosowane [ukształtowane]
do łodzi, ochraniacze przeciw obcieraniu do łodzi, dopasowane osłony na łodzie i pojazdy morskie, pokrywy włazów
jako części konstrukcyjne do łodzi, poduszki na siedzenia
w łodziach, małe łodzie napędzane silnikami odrzutowymi,
podstawy masztów do lodzi, opony z kolcami wspomagające przyczepność pojazdów na lodzie, siedzenia do pojazdów wodnych, alarmy zdalne do pojazdów wodnych, worki
wypornościowe przystosowane do użytku w pojazdach
wodnych, pojazdy odrzutowe przeznaczone do sportów
wodnych, poduszki na siedzenia do pojazdów wodnych, systemy alarmowe do pojazdów wodnych, dachy rozsuwane
do pojazdów wodnych, płaty aerodynamiczne do pojazdów
wodnych, 18 bagaż, bagaż na kółkach, bagaże podróżne,
chlebaki, kije alpejskie, kije trekkingowe, laski, kijki marszowe
i trekkingowe, małe plecaki, małe torby dla mężczyzn, parasole nieprzemakalne, parasolki i parasole (duże), plecaki dla
alpinistów, plecaki dla wędrowników, plecaki [małe], plecaki
na kółkach, plecaki, plecaki turystyczne, plecaki wycieczkowe, podróżne (torby -), sakwy, torby alpinistyczne, torby biwakowe, torby na ramię, torby na wyjazdy weekendowe, torby plażowe, torby przenośne, torby podróżne [podręczne],
torby podróżne wykonane z tworzyw sztucznych, torby podróżne wykonane z imitacji skóry, torby podróżne wykonane
ze skóry, torby podróżne [wyroby skórzane], torby [pokrowce] na ubrania do podróży, torby wodoodporne, walizki podróżne [podręczne], zestawy podróżne [wyroby skórzane],
torby turystyczne, 25 kamizelki myśliwskie, kurtki myśliwskie,
koszule myśliwskie, spodnie myśliwskie, torby specjalnie
przystosowane do obuwia myśliwskiego, koszule wędkarskie, kurtki wędkarskie, gumowe buty wędkarskie, buty wędkarskie, buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki].
494352
(220) 2018 12 31
SOSIN PIOTR TRZECH KUMPLI - BROWAR LOTNY,
Tarnów
(540) WARZYMY CO LUBIMY
(510), (511) 32 piwo rzemieślnicze, piwo pszeniczne, piwo
słodowe, piwo pełne jasne, piwo typu koźlak, piwo typu saison piwo jasne typu ale, czarne piwo rozumiane jako piwo
ze słodu palonego, drinki na bazie piwa, indyjskie piwa jasne ale, czyli IPA, kwas chlebowy rozumiany jako napój bezalkoholowy, mineralizowane piwa, napoje bezalkoholowe
o smaku piwa, napoje na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwo bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, napoje
owocowe niealkoholowe, napoje aromatyzowane owocami,
bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje
słodowe, niegazowane napoje bezalkoholowe, soki owocowe do użytku jako napoje, napoje owocowe i soki owocowe,
35 usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających piwo, usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z piwem, usługi sprzedaży
(210)
(731)
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detalicznej za pomocą katalogów w związku z piwem, usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z piwem, usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami alkoholowymi z wyjątkiem piwa, usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych
związane z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, 43 usługi barów i restauracji, usługi mobilnych restauracji, restauracje z grillem, oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.
(210) 494356
(220) 2018 12 31
(731) KRAJEWSKI MACIEJ FABRYKA OPTYKA, Poznań
(540) OKULAROVE

(531) 16.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne, oprawki,
etui i łańcuszki do okularów, soczewki korekcyjne, soczewki
kontaktowe i pojemniki na nie, szkła, soczewki optyczne oraz
urządzenia i przyrządy optyczne, okulary ochronne, okulary
sportowe, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa, sprzedaż detaliczna i hurtowa świadczona online okularów, okularów przeciwsłonecznych, oprawek, etui i łańcuszków do okularów, soczewek korekcyjnych, kontaktowych pojemników, soczewek
optycznych oraz urządzeń i przyrządów optycznych, prezentowanie produktów optycznych w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 44 usługi optyczne, usługi badania wzroku.
(210) 494357
(220) 2018 12 31
(731) MIKROTECH SPÓŁKA AKCYJNA, Krosno
(540) OWG

(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analiza danych biznesowych, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analizy funkcjonowania firm, analizy i badania dotyczące działalności
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej, analizy gospodarcze, badania dotyczące informacji biznesowych, badania i pozyskiwanie informacji
o działalności gospodarczej, badania rynku i analizy biznesowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, dostarczanie informacji
biznesowych i handlowych on-line, dostarczanie informacji
handlowych związanych z przedsiębiorstwami, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, gromadzenie informacji dla firm, gromadzenie
informacji handlowych, komputerowe przetwarzanie danych, opracowywanie informacji o firmie, opracowywanie
informacji gospodarczych, opracowywanie statystycznych
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danych gospodarczych i informacji handlowych, opracowywanie statystyk biznesowych i informacji handlowych,
opracowywanie statystyk gospodarczych, opracowywanie
statystyk handlowych, doradztwo w zakresie zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej, porady i informacje
dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami, porady, pytania
i informacje dotyczące działalności gospodarczej, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością
gospodarczą, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, przetwarzanie danych dla firm, pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, publikacja
reklam, reklama typu „płać za kliknięcie”, skomputeryzowane
usługi w zakresie informacji dotyczących działalności gospodarczej, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie
ocen możliwości biznesowych, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, udostępnianie i wynajem
przestrzeni reklamowej w Internecie, udostępnianie informacji handlowych, udostępnianie informacji na temat działalności gospodarczej, udostępnianie informacji biznesowych
dla przedsiębiorstw, udostępnianie skomputeryzowanych
danych związanych z działalnością gospodarczą, usługi
doradztwa biznesowego, usługi ekspertów do spraw efektywności działalności gospodarczej, usługi on-line z zakresu
nawiązywania kontaktów biznesowych, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi w zakresie analiz dotyczących działalności gospodarczej,
usługi w zakresie informacji handlowych dostarczanych poprzez dostęp do komputerowych baz danych, usługi w zakresie oceny podmiotów gospodarczych, usługi w zakresie
prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu
i innych mediów, usługi w zakresie wyszukiwania danych,
zbieranie biznesowych danych statystycznych, zbieranie
danych dotyczących działalności gospodarczej, zestawienia
statystyczne, 36 analizy finansowe, informacje finansowe,
usługi finansowe, udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, badanie wypłacalności finansowej, ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw,
oceny finansowe, udzielanie informacji finansowych zwianych ze zdolnością kredytową firm i osób fizycznych, usługi
dotyczące finansów przedsiębiorstw, usługi informacyjne
w zakresie finansów, 38 przekazywanie informacji i danych
za pośrednictwem usług on-line i Internetu, przesyłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej, usługi związane
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, zapewnianie dostępu
do baz danych, 41 komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, publikowanie on-line, elektronicznych książek i czasopism, pisanie i publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, redagowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, tłumaczenia, udostępnianie publikacji on-line,
szkolenia biznesowe, 42 instalowanie stron internetowych
w Internecie na rzecz osób trzecich, oprogramowanie jako
usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
projektowanie i opracowywanie baz danych, projektowanie,
konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych on-line, skomputeryzowane
przechowywanie informacji biznesowych, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, udostępnianie wirtualnych
systemów komputerowych poprzez chmury obliczeniowe,
udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi w zakresie technologii informacyjnych, wynajmowanie serwerów
WWW, 45 dostarczanie informacji prawnych, doradztwo
prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargo-

Nr ZT07/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

we, usługi monitorowania prawnego, usługi informacyjne
w odniesieniu do kwestii prawnych, usługi prawne związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
494388
(220) 2018 12 31
SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ
WOJEWODĘ KUJAWSKO-POMORSKIEGO, Bydgoszcz
(540) METRONIC
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 9 urządzenie do pomiaru zużycia energii cieplnej - ciepłomierz.
494391
(220) 2018 12 31
BWS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zaczernie
(540) SIN OF DRACULA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210)
(731)

494398
(220) 2019 01 02
KANCELARIA BROKERSKA ASPERGO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Kancelaria Brokerska Aspergo
(510), (511) 36 ubezpieczeniowe usługi brokerskie, organizowanie ubezpieczenia, doradztwo ubezpieczeniowe,
agencje ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
usługi agencji ubezpieczeniowej, pośrednictwo w usługach
doradczych w zakresie ubezpieczeń, usługi doradcze i informacyjne dotyczące pośrednictwa ubezpieczeniowego.
(210)
(731)

494399
(220) 2019 01 02
IVORY CERAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bartąg
(540) Candlesphere CREATE YOUR MOOD
(210)
(731)

(531) 25.01.25, 26.01.05, 26.01.06, 26.01.22, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 4 świece, 35 usługi w zakresie sprzedaży świec.
(210) 494400
(220) 2019 01 02
(731) WOJCIECHOWSKI GRZEGORZ, Pieszyce
(540) HALINÓWKA Twoje miejsce w Górach Sowich
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(531) 06.01.01, 06.01.04, 26.11.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 29 przetwory owocowe [dżemy], dżemy, dżemy
owocowe, dżemy malinowe, dżemy truskawkowe, dżemy
jagodowe, dżemy i marmolady owocowe, galaretki, dżemy,
kompoty, pasty owocowe i warzywne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), 43 domy turystyczne, hotele, hostele i pensjonaty,
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi w zakresie
zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, usługi
rezerwacji zakwaterowania na wakacje, udzielanie informacji online dotyczących rezerwacji zakwaterowania na czas
wakacji, wynajem zakwaterowania na urlop, organizowanie
zakwaterowania wakacyjnego, usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach wakacyjnych, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w mieszkaniach wakacyjnych, usługi
w zakresie odnajmowania zakwaterowania wakacyjnego,
usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie],
rezerwowanie tymczasowego zakwaterowania w postaci
domów wakacyjnych, wynajem zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych.
494419
(220) 2019 01 02
SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU, Warszawa
(540) MIESZKANIE +
(210)
(731)

(531)

07.03.11, 25.07.02, 26.04.09, 26.11.01, 26.11.09, 29.01.04,
29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 dyski z nagraniami, nośniki cyfrowe z nagraniami, dane na nośnikach optycznych, nagrane dyski audio-video, programy komputerowe, oprogramowanie baz
danych, aplikacje i oprogramowanie biznesowe, publikacje
elektroniczne, filmy na płytach DVD, oprogramowanie komputerowe, magnetyczne, cyfrowe lub analogowe nośniki
do zapisu dźwięku lub obrazu, taśmy video, taśmy magnetyczne, dyski magnetyczne, płyty DVD i Blu-ray, dyskietki,
dyski optyczne, płyty kompaktowe, płyty CD-ROM, karty
pamięci, przenośne karty pamięci z portem USB, czyste lub
z wcześniej nagranym dźwiękiem lub obrazem, publikacje w formie elektronicznej, dostarczane za pomocą dysków CD-ROM oraz w sieci Internet, magnesy dekoracyjne,
urządzenia komputerowe i podkładki pod myszy, systemy
nawigacji, dyktafony, notesy elektroniczne, skanery, drukarki, fotokopiarki, telefaksy, telefony, telefony komórkowe,
akcesoria do telefonów komórkowych, włączone do niniejszej klasy, obudowy do telefonów komórkowych, aparaty
fotograficzne, projektory, futerały na aparaty fotograficzne,
16 papier, tektura, druki, materiały piśmienne, książki, czasopisma, gazety, publikacje, prospekty, plakaty, broszury, atlasy,
mapy, reprodukcje graficzne, makiety architektury, pudełka
kartonowe lub papierowe, torebki do pakowania z papieru
lub tworzyw sztucznych, materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, plakaty reklamowe, karty kolekcjonerskie, naklejane etykiety, naklejki, kalkomanie, albumy, albumy z naklejkami, plakaty, litografie, obrazy, zaproszenia, kartki z życzeniami, kartki pocztowe, znaczki pocztowe, papier listowy,
papier firmowy, papier maszynowy, papier do kopiowania,
koperty, notatniki, bloki listowe, bloki do pisania, karteczki
do notatek, kartki do segregatorów, skoroszyty, papierowe,
okładki do książek, przyciski do papieru, emblematy i insy-
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gnia papierowe, mapy, bilety wstępu, kalendarze, wizytówki, przyrządy do pisania, pióra, długopisy, ołówki, flamastry,
cienkopisy, markery, tusz, pieczątki gumowe, farby i kredki,
kreda ozdoby do ołówków, gumki do ścierania, temperówki,
podstawki do ołówków, piórniki, stojaki i pojemniki na artykuły biurowe, spinacze do papieru, linijki, taśmy klejące
do materiałów papierniczych, zszywacze biurowe, spinacze do papieru, karty podróżne i do celów rozrywki, okładki
do paszportów, etui na dokumenty, etui na książeczki czekowe, obrusy papierowe, serwetki papierowe, torby papierowe,
papier do pakowania, podkładki na stół z papieru, ręczniki
papierowe, chusteczki papierowe, pudełka papierowe tub
kartonowe na chusteczki do nosa, banery wystawowe wykonane z kartonu, banery wystawowe z papieru, plakaty reklamowe, oprawione plakaty, afisze, plakaty, plakaty reklamowe
(rozlepianie), plakaty z kartonu, plakaty z papieru, 21 bidony
(puste), bidony rowerowe, termosy, butelki na wodę ze stali
nierdzewnej, do wielokrotnego użytku, otwieracze do butelek, filiżanki, kubki, serwisy (zastawy stołowe), dzbanki,
30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, lód, czekoladki, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, soki i napoje owocowe oraz warzywne, syropy i inne materiały do produkcji
napojów, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, przygotowywanie dokumentacji
przetargowej, prognozy ekonomiczne, opracowywanie biznes-planów, ekspertyzy w działalności gospodarczej, analizy
kosztów, wycena działalności handlowej, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności
gospodarczej, badanie rynku, badania opinii publicznej, sondaże, informacje statystyczne, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, reklamy, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, sortowanie
danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, powielanie dokumentów, fotokopiowanie, obróbka tekstów, 36 doradztwo w sprawach finansowych, analizy finansowe, informacje finansowe,
informacje kapitałowe, wyceny finansowe, wycenia nieruchomości, ekspertyzy dla celów fiskalnych, inwestycje kapitałowe, tworzenie funduszy, zarządzanie majątkiem, kredytowanie, finansowanie pożyczek, sponsorowanie finansowe,
organizowanie funduszy na cele dobroczynne, organizacja
zbiórek, doradztwo w sprawach ubezpieczenia, informacja
o ubezpieczeniach, wynajmowanie powierzchni biurowych,
usługi doradcze i pośrednictwo w sprawach finansowych,
ubezpieczeniowych, monetarnych i podatkowych, usługi
doradztwa w prawach leasingu finansowego, usług kredytowych, pożyczkowych, pośrednictwa finansowego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi
doradztwa w zakresie finansów, inwestowania środków
finansowych w działalność budowlaną, handlową i usługową, dzierżawa nieruchomości, wynajem nieruchomości, finansowanie nieruchomości, ubezpieczenia nieruchomości,
leasing nieruchomości, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, inwestycje w nieruchomości, usługi
agencji nieruchomości, administrowanie nieruchomościami,
przyznawanie grantów i stypendiów finansowych na cele
naukowe osobom prywatnym, organizacjom, instytucjom
lub firmom, 41 nauczanie, edukacja, szkolenia, kształcenie
praktyczne, opracowywanie programów edukacyjnych, informacja o edukacji, organizacja wystaw związanych z kul-
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turą lub edukacją, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów i kongresów, opracowywanie i wydawanie materiałów szkoleniowych i poradników, publikowanie książek,
publikowanie tekstów, mikro-wydawnictwa, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, obsługa publikacji
elektronicznych on-line, 42 doradztwo w zakresie ochrony
środowiska, doradztwo budowlane, ekspertyzy inżynieryjne,
opracowywanie projektów technicznych, prace badawczo
- rozwojowe dla osób trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron Internetowych dla
osób trzecich, udostępnianie baz danych, administrowanie
stronami komputerowymi, projektowanie komputerowych
prezentacji multimedialnych, 45 konsultacje i pomoc prawna, badania prawne.
494423
(220) 2019 01 02
SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU, Warszawa
(540) Mieszkanie+

(210)
(731)

(531) 24.17.05, 27.05.01
(510), (511) 9 dyski z nagraniami, nośniki cyfrowe z nagraniami, dane na nośnikach optycznych, nagrane dyski audio-video, programy komputerowe, oprogramowanie baz
danych, aplikacje i oprogramowanie biznesowe, publikacje
elektroniczne, filmy na płytach DVD, oprogramowanie komputerowe, magnetyczne, cyfrowe lub analogowe nośniki
do zapisu dźwięku lub obrazu, taśmy video, taśmy magnetyczne, dyski magnetyczne, płyty DVD i Blu-ray, dyskietki,
dyski optyczne, płyty kompaktowe, płyty CD-ROM, karty
pamięci, przenośne karty pamięci z portem USB, czyste lub
z wcześniej nagranym dźwiękiem lub obrazem, publikacje w formie elektronicznej, dostarczane za pomocą dysków CD-ROM oraz w sieci Internet, magnesy dekoracyjne,
urządzenia komputerowe i podkładki pod myszy, systemy
nawigacji, dyktafony, notesy elektroniczne, skanery, drukarki, fotokopiarki, telefaksy, telefony, telefony komórkowe,
akcesoria do telefonów komórkowych, włączone do niniejszej klasy, obudowy do telefonów komórkowych, aparaty
fotograficzne, projektory, futerały na aparaty fotograficzne,
16 papier, tektura, druki, materiały piśmienne, książki, czasopisma, gazety, publikacje, prospekty, plakaty, broszury, atlasy,
mapy, reprodukcje graficzne, makiety architektury, pudełka
kartonowe lub papierowe, torebki do pakowania z papieru
lub tworzyw sztucznych, materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, plakaty reklamowe, karty kolekcjonerskie, naklejane etykiety, naklejki, kalkomanie, albumy, albumy z naklejkami, plakaty, litografie, obrazy, zaproszenia, kartki z życzeniami, kartki pocztowe, znaczki pocztowe, papier listowy,
papier firmowy, papier maszynowy, papier do kopiowania,
koperty, notatniki, bloki listowe, bloki do pisania, karteczki
do notatek, kartki do segregatorów, skoroszyty, papierowe,
okładki do książek, przyciski do papieru, emblematy i insygnia papierowe, mapy, bilety wstępu, kalendarze, wizytówki, przyrządy do pisania, pióra, długopisy, ołówki, flamastry,
cienkopisy, markery, tusz, pieczątki gumowe, farby i kredki,
kreda ozdoby do ołówków, gumki do ścierania, temperówki,
podstawki do ołówków, piórniki, stojaki i pojemniki na artykuły biurowe, spinacze do papieru, linijki, taśmy klejące
do materiałów papierniczych, zszywacze biurowe, spinacze do papieru, karty podróżne i do celów rozrywki, okładki
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do paszportów, etui na dokumenty, etui na książeczki czekowe, obrusy papierowe, serwetki papierowe, torby papierowe,
papier do pakowania, podkładki na stół z papieru, ręczniki
papierowe, chusteczki papierowe, pudełka papierowe lub
kartonowe na chusteczki do nosa, banery wystawowe wykonane z kartonu, banery wystawowe z papieru, plakaty reklamowe, oprawione plakaty, afisze, plakaty, plakaty reklamowe
(rozlepianie), plakaty z kartonu, plakaty z papieru, 21 bidony
(puste), bidony rowerowe, termosy, butelki na wodę ze stali
nierdzewnej, do wielokrotnego użytku, otwieracze do butelek, filiżanki, kubki, serwisy (zastawy stołowe), dzbanki,
30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, lód, czekoladki, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, soki i napoje owocowe oraz warzywne, syropy i inne materiały do produkcji
napojów, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, przygotowywanie dokumentacji
przetargowej, prognozy ekonomiczne, opracowywanie biznes-planów, ekspertyzy w działalności gospodarczej, analizy
kosztów, wycena działalności handlowe], informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności
gospodarczej, badanie rynku, badania opinii publicznej, sondaże, informacje statystyczne, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, reklamy, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, sortowanie
danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, powielanie dokumentów, fotokopiowanie, obróbka tekstów, 36 doradztwo w sprawach finansowych, analizy finansowe, informacje finansowe,
informacje kapitałowe, wyceny finansowe, wycenia nieruchomości, ekspertyzy dla celów fiskalnych, inwestycje kapitałowe, tworzenie funduszy, zarządzanie majątkiem, kredytowanie, finansowanie pożyczek, sponsorowanie finansowe,
organizowanie funduszy na cele dobroczynne, organizacja
zbiórek, doradztwo w sprawach ubezpieczenia, informacja
0 ubezpieczeniach, wynajmowanie powierzchni biurowych,
usługi doradcze i pośrednictwo w sprawach finansowych,
ubezpieczeniowych, monetarnych i podatkowych, usługi
doradztwa w prawach leasingu finansowego, usług kredytowych, pożyczkowych, pośrednictwa finansowego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi
doradztwa w zakresie finansów, inwestowania środków
finansowych w działalność budowlaną, handlową i usługową, dzierżawa nieruchomości, wynajem nieruchomości, finansowanie nieruchomości, ubezpieczenia nieruchomości,
leasing nieruchomości, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, inwestycje w nieruchomości, usługi
agencji nieruchomości, administrowanie nieruchomościami,
przyznawanie grantów i stypendiów finansowych na cele
naukowe osobom prywatnym, organizacjom, instytucjom
lub firmom, 41 nauczanie, edukacja, szkolenia, kształcenie
praktyczne, opracowywanie programów edukacyjnych, informacja o edukacji, organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów i kongresów, opracowywanie i wydawanie materiałów szkoleniowych i poradników, publikowanie książek,
publikowanie tekstów, mikro-wydawnictwa, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, obsługa publikacji
elektronicznych on-line, 42 doradztwo w zakresie ochrony
środowiska, doradztwo budowlane, ekspertyzy inżynieryjne,
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opracowywanie projektów technicznych, prace badawczo
- rozwojowe dla osób trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, udostępnianie baz danych, administrowanie
stronami komputerowymi, projektowanie komputerowych
prezentacji multimedialnych, 45 konsultacje i pomoc prawna, badania prawne.
494424
(220) 2019 01 02
SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU, Warszawa
(540) Mieszkanie Plus
(510), (511) 9 dyski z nagraniami, nośniki cyfrowe z nagraniami, dane na nośnikach optycznych, nagrane dyski audio-video, programy komputerowe, oprogramowanie baz
danych, aplikacje i oprogramowanie biznesowe, publikacje
elektroniczne, filmy na płytach DVD, oprogramowanie komputerowe, magnetyczne, cyfrowe lub analogowe nośniki
do zapisu dźwięku lub obrazu, taśmy video, taśmy magnetyczne, dyski magnetyczne, płyty DVD i Blu-ray, dyskietki,
dyski optyczne, płyty kompaktowe, płyty CD-ROM, karty
pamięci, przenośne karty pamięci z portem USB, czyste
lub z wcześniej nagranym dźwiękiem lub obrazem, publikacje w formie elektronicznej, dostarczane za pomocą dysków CD-ROM oraz w sieci Internet, magnesy dekoracyjne,
urządzenia komputerowe i podkładki pod myszy, systemy
nawigacji, dyktafony, notesy elektroniczne, skanery, drukarki, fotokopiarki, telefaksy, telefony, telefony komórkowe,
akcesoria do telefonów komórkowych, włączone do niniejszej klasy, obudowy do telefonów komórkowych, aparaty
fotograficzne, projektory, futerały na aparaty fotograficzne,
16 papier, tektura, druki, materiały piśmienne, książki, czasopisma, gazety, publikacje, prospekty, plakaty, broszury,
atlasy, mapy, reprodukcje graficzne, makiety architektury,
pudełka kartonowe lub papierowe, torebki do pakowania
z papieru lub tworzyw sztucznych, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, plakaty reklamowe, karty kolekcjonerskie, naklejane etykiety, naklejki, kalkomanie, albumy,
albumy z naklejkami, plakaty, litografie, obrazy, zaproszenia,
kartki z życzeniami, kartki pocztowe, znaczki pocztowe,
papier listowy, papier firmowy, papier maszynowy, papier
do kopiowania, koperty, notatniki, bloki listowe, bloki do pisania, karteczki do notatek, kartki do segregatorów, skoroszyty, papierowe, okładki do książek, przyciski do papieru,
emblematy i insygnia papierowe, mapy, bilety wstępu, kalendarze, wizytówki, przyrządy do pisania, pióra, długopisy,
ołówki, flamastry, cienkopisy, markery, tusz, pieczątki gumowe, farby i kredki, kreda ozdoby do ołówków, gumki do ścierania, temperówki, podstawki do ołówków, piórniki, stojaki
i pojemniki na artykuły biurowe, spinacze do papieru, linijki, taśmy klejące do materiałów papierniczych, zszywacze
biurowe, spinacze do papieru, karty podróżne i do celów
rozrywki, okładki do paszportów, etui na dokumenty, etui
na książeczki czekowe, obrusy papierowe, serwetki papierowe, torby papierowe, papier do pakowania, podkładki na stół
z papieru, ręczniki papierowe, chusteczki papierowe, pudełka papierowe lub kartonowe na chusteczki do nosa, banery
wystawowe wykonane z kartonu, banery wystawowe z papieru, plakaty reklamowe, oprawione plakaty, afisze, plakaty,
plakaty reklamowe (rozlepianie), plakaty z kartonu, plakaty
z papieru, 21 bidony (puste), bidony rowerowe, termosy, butelki na wodę ze stali nierdzewnej, do wielokrotnego użytku,
otwieracze do butelek, filiżanki, kubki, serwisy (zastawy stołowe), dzbanki, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, wyroby
(210)
(731)
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cukiernicze i słodycze, lody, miód, lód, czekoladki, 32 wody
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, soki
i napoje owocowe oraz warzywne, syropy i inne materiały do produkcji napojów, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, przygotowywanie dokumentacji przetargowej, prognozy ekonomiczne,
opracowywanie biznes-planów, ekspertyzy w działalności
gospodarczej, analizy kosztów, wycena działalności handlowej, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, badanie rynku,
badania opinii publicznej, sondaże, informacje statystyczne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie
wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych,
reklamy, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, powielanie dokumentów, fotokopiowanie, obróbka tekstów, 36 doradztwo w sprawach finansowych, analizy finansowe, informacje finansowe, informacje
kapitałowe, wyceny finansowe, wycenia nieruchomości,
ekspertyzy dla celów fiskalnych, inwestycje kapitałowe,
tworzenie funduszy, zarządzanie majątkiem, kredytowanie, finansowanie pożyczek, sponsorowanie finansowe, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, organizacja
zbiórek, doradztwo w sprawach ubezpieczenia, informacja
o ubezpieczeniach, wynajmowanie powierzchni biurowych, usługi doradcze i pośrednictwo w sprawach finansowych, ubezpieczeniowych, monetarnych i podatkowych,

Nr ZT07/2019

usługi doradztwa w prawach leasingu finansowego, usług
kredytowych, pożyczkowych, pośrednictwa finansowego
za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi doradztwa w zakresie finansów, inwestowania
środków finansowych w działalność budowlaną, handlową
i usługową, dzierżawa nieruchomości, wynajem nieruchomości, finansowanie nieruchomości, ubezpieczenia nieruchomości, leasing nieruchomości, wycena nieruchomości,
zarządzanie nieruchomościami, inwestycje w nieruchomości, usługi agencji nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, przyznawanie grantów i stypendiów finansowych na cele naukowe osobom prywatnym, organizacjom,
instytucjom lub firmom, 41 nauczanie, edukacja, szkolenia,
kształcenie praktyczne, opracowywanie programów edukacyjnych, informacja o edukacji, organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją, organizowanie i prowadzenie
konferencji, seminariów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów i kongresów, opracowywanie i wydawanie materiałów szkoleniowych i poradników, publikowanie
książek, publikowanie tekstów, mikro-wydawnictwa, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, obsługa
publikacji elektronicznych on-line, 42 doradztwo w zakresie
ochrony środowiska, doradztwo budowlane, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych, prace
badawczo - rozwojowe dla osób trzecich, projektowanie
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie baz danych,
administrowanie stronami komputerowymi, projektowanie
komputerowych prezentacji multimedialnych, 45 konsultacje i pomoc prawna, badania prawne.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

491662, 491665, 493488, 494307

2

491662, 493428, 494128

3

472656, 476092, 491663, 493444, 493952, 494045, 494279, 494280, 494295, 494307

4

491662, 494035, 494279, 494280, 494295, 494399

5

472656, 491665, 492704, 493084, 493086, 493444, 493465, 493466, 493469, 493471, 493667, 493818, 493827,
493829, 493839, 493941, 494061, 494062, 494063, 494065, 494130, 494131

6

463514, 491305, 491660, 491662, 491664, 491665, 491666

7

487113, 491662, 491665, 491770, 493822, 493826, 493978, 494022

8

476092, 487113, 491662, 491663, 491665, 493822, 493826

9

461381, 463514, 489635, 489636, 489647, 489648, 489649, 489650, 489816, 491222, 491305, 491430, 491662,
491663, 491665, 492045, 492277, 492280, 492478, 492497, 493057, 493075, 493173, 493174, 493175, 493428,
493668, 493828, 493860, 493929, 494022, 494027, 494107, 494111, 494112, 494122, 494177, 494318, 494356,
494388, 494419, 494423, 494424

10

492554, 493839, 493941, 494177

11

463514, 476092, 491662, 491663, 491665, 491770, 493428, 493669, 493822, 493826, 493951, 493978, 494324

12

463514, 491663, 493929, 494346

13

491663

14

490787, 494279, 494280, 494295

16

476092, 485839, 491305, 491662, 491915, 491916, 492208, 492277, 492280, 492478, 493107, 493128, 493428,
493668, 493940, 493973, 494111, 494112, 494160, 494279, 494280, 494295, 494322, 494419, 494423, 494424

17

463514, 491662, 491665, 494128

18

476092, 490787, 491663, 494346

19

463514, 491662, 491665, 493532, 493799, 494150

20

476092, 491305, 491662, 491665, 493799, 494041, 494102

21

476092, 490021, 491663, 491665, 491915, 491916, 494419, 494423, 494424

22

491663, 491665

23

493488

24

491305

25

476092, 489497, 490409, 490567, 490787, 491662, 491663, 491915, 491916, 492277, 492280, 492478, 493433,
493434, 493435, 493449, 493451, 493825, 493945, 494111, 494112, 494279, 494280, 494295, 494316, 494336,
494346

26

476092, 490787

27

491662, 491663, 491665

28

491663, 491665, 491711, 491798, 492277, 492280, 492478, 493107, 493128, 493929, 494110

29

491419, 491808, 492387, 492795, 493084, 493086, 493482, 494130, 494131, 494298, 494400

30

491299, 491473, 491727, 492795, 493084, 493086, 493482, 493506, 493667, 493805, 494076, 494127, 494130,
494131, 494156, 494419, 494423, 494424

31

491663, 491665, 492387, 492795, 493983

32

492387, 494092, 494311, 494352, 494419, 494423, 494424

33

490326, 490329, 491992, 493949, 494391
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Nr ZT07/2019

1

2

35

458747, 476092, 484583, 485839, 486020, 487113, 489635, 489636, 489647, 489648, 489649, 489650, 489816,
489820, 489823, 490787, 491131, 491132, 491470, 491662, 491663, 491665, 491915, 491916, 492277, 492280,
492386, 492417, 492478, 492497, 492501, 493075, 493173, 493174, 493175, 493313, 493428, 493828, 493858,
493860, 493863, 493941, 493943, 493944, 493946, 493947, 493948, 493951, 493983, 494027, 494041, 494094,
494111, 494112, 494119, 494122, 494124, 494125, 494126, 494160, 494170, 494303, 494304, 494318, 494352,
494356, 494357, 494399, 494419, 494423, 494424

36

463514, 488634, 490690, 491915, 491916, 492573, 493075, 493173, 493174, 493175, 493313, 493439, 493855,
494008, 494094, 494357, 494398, 494419, 494423, 494424

37

463514, 484583, 491222, 491915, 491916, 493313, 493428, 493942, 494027, 494035, 494041

38

463514, 485839, 489635, 489636, 489647, 489648, 489649, 489650, 492277, 492280, 492478, 492497, 493075,
493943, 493944, 494119, 494122, 494124, 494357

39

463514, 476092, 484583, 491131, 491132, 491470, 491915, 491916, 493313, 493428, 493936, 494092, 494096

40

491131, 491132, 493428, 494035, 494111, 494112, 494298, 494303

41

458747, 463514, 485839, 486020, 489807, 491417, 491430, 491915, 491916, 491981, 492277, 492280, 492386,
492478, 492497, 492990, 493008, 493057, 493107, 493128, 493404, 493668, 493801, 493828, 493929, 493935,
493936, 493938, 493940, 493973, 494094, 494096, 494111, 494112, 494119, 494122, 494124, 494125, 494126,
494160, 494170, 494298, 494322, 494336, 494357, 494419, 494423, 494424

42

461381, 463514, 489807, 491131, 491132, 491222, 491430, 491981, 492277, 492280, 492478, 492497, 492704,
493075, 493313, 493428, 493799, 493855, 493860, 493943, 493944, 494107, 494170, 494357, 494419, 494423,
494424

43

490479, 490969, 490981, 490982, 490983, 491473, 491915, 491916, 493482, 493550, 493855, 493969, 494092,
494111, 494112, 494170, 494298, 494301, 494352, 494400

44

491131, 491132, 491392, 491981, 492704, 493404, 493550, 493941, 494092, 494107, 494125, 494126, 494318,
494356

45

458747, 476092, 493428, 493860, 494357, 494419, 494423, 494424

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

a
ALENA
AMP CONSULTING
KANCELARIA PODATKOWA
Andżela
APRECCO
AQUA CERAMIC kafle w płynie
araka
asto
AWAMA
BAKALIE KIESZONKOWE
BALLE
BANGAN
Bars Travel
BE MISTIC by Agnieszka Maciąg
BE MISTIC by Agnieszka Maciąg
BE MISTIC
BIEG POCZTYLIONA POCZTA KRÓLEWSKA
BIO BANK UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU
BIO BANK UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU
BIOVITAL IMMUNO 10dni –
MOBILIZACJA SIŁ OBRONNYCH
ORGANIZMU W 10 DNI
BIOVITAL IMMUNO 10dni –
ZMOBILIZUJ ORGANIZM DO PEŁNEJ
OBRONY W 10 DNI
Bogart
BRICO EFEKT
BRICO HOBBY
BRICO OGRÓD
Bride Light
BROWARY WARSZAWSKIE
BROWARY WARSZAWSKIE
Candlesphere CREATE YOUR MOOD
carlink
CEVIPUR C
CF Centrum Finansowe S.A.
Chemia dla Maturzysty
CHOINKA Z MISIÓW
CLEAN R
CLUSI
COLONEX
comex
DefenDoor

493175
494303
494304
490787
491992
494128
493174
493173
489497
492795
494110
493825
494346
494279
494295
494280
493008
491131
491132

494130

494131
493863
491662
491663
491665
494322
491915
491916
494399
491222
493469
488634
493973
493948
493978
494324
494063
491305
494150

Deluxe
DIABETON
DIPROLAC
DOM Z SERCEM
DUET
DUEXON
ECOTRAVERS
Elanstil
EMDIZ
eurocash.pl TWOJE NOWE MOŻLIWOŚCI
eurocash.pl WIEM WIĘCEJ
eurocash.pl
EURO-TRANS
everuptive group
expertum
Forum Zakażeń
Gabona PROFESSIONAL
COSMETICS SUPPLIER
GEOCOVER
Geovita hotele i ośrodki marzeń
GRUPA PGNiG
GIRAFFE
GRANNY’S FINEST
Grupa Marcova
HALINÓWKA Twoje miejsce
w Górach Sowich
HALITIN
hangar 646
HANGAR 646
Henryk Kania MISTRZ MASARSKI
Z PSZCZYNY Maestro specjały z wędzarni
SZYNKA WĘDZONA 100 g produktu
powstało ze 107 g mięsa wieprzowego
H. Kania
HOP DO GÓRY!
I e.pl
IDEAMed Innovations for DEntistry
And Medicine
ILLEGAL (C)
inmed
Inperly
iShack
IZERSKI RESORT
Kancelaria Brokerska Aspergo
KATOSFERA
KAVULSON

493952
494062
493471
493550
489647
493839
493532
493488
493942
490982
490981
490983
484583
494124
486020
493940
476092
492387
494092
490567
494076
493428
494400
494061
493935
493938

491419
493668
490969
491981
493433
493404
493075
492417
492573
494398
493828
493949
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1

kino BOX
kino BOX
Klub Polskiej Rady Biznesu
w Pałacu Sobańskich
Konopka
koral ICE Coffee
KOZIOŁEK LUBELSKI
KÜCHENCHEF
L’biotica EVOLET
LADACO
LEANTEAM LEANOWE T
RANSFORMACJE ZESPOŁÓW
LICENCJA NR ....................
CERTYFIKOWANY KOMINIARZ
Life Protection Advisor
Lima Components
LOOLE
LOVEFITING
LOVEFITING
Luna Lupus
Malena by Oceanic
mamavege ZDROWE DOMOWE
BEZGLUTENOWE
MARINO
Mario Tazza 1961
MaxV
MediaContact
Medicare Galenica
METRONIC
MIESZKANIE +
Mieszkanie Plus
Mieszkanie+
mini Chałwa
MOCNY GORZKI SWW Suwałki
MORS hurtownie elektryczne
Mr Thai
na alergię
NB NAIL BUSINESS INDIGONAILS GROUP
NIEZŁE BYDŁO
NIGHT ANIMALS
NOBLE VANDALS
OBSERWATORIUM
Odpowiedzialne leczenie bólu
OFENSYWA SPORTOWY TRYB ŻYCIA
OKULAROVE
OLAND A
OLLIE
OPEN HOUSE
OPIEKUN BLOGA
OWG
Pacanowe Pole
PAR Polska Agencja Ratingowa

2

494111
494112
494170
493667
494156
491299
491770
494045
494336
492501
489807
490690
492045
494127
494125
494126
494096
493444
491473
494102
490021
493929
485839
491470
494388
494419
494424
494423
493506
490329
463514
493482
493827
494160
494301
493449
493451
491392
494316
494356
494035
493434
493439
461381
494357
494298
494094

Nr ZT07/2019
1

PIZZA PO ZACHODZIE
Pizzeria O.K.
PLAY NEXT MOŻNA INACZEJ
PLIANT
PNŚ PYTANIE NA ŚNIADANIE
PNŚ
POKATO
POKATO
POKOLENIA
POKOLENIA
POLSKA GRUPA CNC
POŁAWIACZE NAGRÓD
PREVENT
PROFi Pasztet PROFI
klasyczny gwarancja smaku i jakości
ProFloric ELEKTROLITY
ProFloric60
PROTECT
PUPIL-BOX
PURE FRESH
PYSZNE ŚNIADANKO
Q Querco property
QRA PRODUCTION
RAJ SZYCIA
Receptury czerpane z natury
RECOVERAN SYSTEM
REGULATORY AFFAIRS DORADZTWO
REKOGRAFIA
Renton
reTaILIC
RODZINA
RODZINA
RONIN
Rwie aż miło!
SARINŻ
ŞEMAL JNS Shirtsmaker
ŞEMAL TRADE MARK
SEPIX
Shan
SIEDLECKA MANUFAKTURA KAWY
SIN OF DRACULA
skillveo
SMACZNA KOLACJA
SOFTEYE NET
SOLO
SUNSHINE ONE
SUPER BAKUSIE
Symptomate
SYNERGOŚCIAN
SYNERGRAF
SYNGRAF

2

490479
493969
492497
491711
492280
492277
493943
493944
489635
489650
494022
493947
491664
491808
493465
493466
491660
493983
494307
493084
494008
493946
487113
472656
492704
458747
493801
493855
493860
489648
489649
493435
492208
493313
490409
493951
493858
491727
494391
494122
493086
493818
489636
493669
493057
494107
489823
489816
489820
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talentplace
Tapicerski
teletorium PARTNER
THERAFLU
Theravibe
TONIA BATONIK SEZAMKOWY
TONY KOKSU
TRIS
UBERNails
UP. UWAŻNY PRZEDSIĘBIORCA
V VERONI Mineral ALKALICZNA
Valerius Virtus
VITAMEN

2

494119
494041
494027
494177
492554
493805
493945
491666
494318
491417
494311
493936
494065

73
1

VR PARK
WARSAW HUMANITARIAN EXPO
WARZYMY CO LUBIMY
WIMIN
WióR
wood wick
Wszystkie odpowiedzi w jednym pytaniu
yoer
YOER
Zakłady specjalne lotto
ZAKŁADY SPECJALNE LOTTO
Zioła w wielkim mieście
ZIOŁOWY GORZKI SWW Suwałki

2

491430
492386
494352
493941
493799
491798
492478
493822
493826
493107
493128
492990
490326

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.
215226
351017
536558
684419
990020
1001576
1413716
1440638
1445156
1445168
1445186
1445191
1445194
1445197
1445216
1445229
1445230
1445234
1445239
1445249
1445264
1445267
1445269
1445275
1445284

Quartamon (2018 12 10)
5
Sportex (2018 11 07)
28
Satellit (2018 12 19)
7, 12, 20
BOREADE (2018 12 11)
CFE: 28.11.99
3, 5
SIWO-KUL (2018 12 12)
9
cargo-lock (2019 01 10)
CFE: 26.03.01, 27.05.11
9, 12, 35, 38, 45
TILDOKET (2018 11 28)
5
CHANTEL (2019 01 04)
33
the ultimate training camp
(2018 06 21, 2017 12 21)
CFE: 02.01.08
41, 45
DEXTRA (2018 10 31)
CFE: 26.05.02, 27.05.24
7
ZHONGLUHUILIAN (2018 10 31)
CFE: 28.03.00
36
Emil Frey Finance (2018 11 19,
12, 35,
36, 37
2018 10 23)
PULY (2018 10 31)
CFE: 27.05.17
7
2018 10 31)
CFE: 28.03.00
35
APC (2018 11 23)
CFE: 27.05.22
7
HERMES WEBDO (2018 11 29,
18
2018 06 25)
2018 11 23)
CFE: 28.03.00
35
Fastrek (2018 10 31)
CFE: 26.04.04, 27.05.24
18, 25, 35
saferich (2018 11 23)
CFE: 27.05.01
12
andreia professional (2018 12 05, 2018 06 19)
CFE: 27.05.10
3
Equilibrium (2018 10 05)
CFE: 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
1
JUFENG (2018 10 31)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
2, 17
ZHONGLUHUILIAN (2018 10 31)
CFE: 28.03.00
42
AILIPU (2018 06 26)
CFE: 28.03.00
7
2018 10 31)
CFE: 28.03.00
41

1445307
1445327
1445332
1445347
1445349
1445352
1445353
1445384
1445411
1445420
1445423
1445427
1445432
1445446
1445504
1445544
1445546
1445582
1445631
1445647
1445650
1445677
1445688
1445730

HERMES ULTRAPLA (2018 11 26,
18
2018 06 20)
IQstream (2018 12 03, 2018 11 20)
9
FIND X (2018 11 07, 2018 06 04)
CFE: 27.05.01
9, 35
LEPZI (2018 09 26)
CFE: 27.05.01
5, 10
EinScan (2018 11 23)
CFE: 27.05.01
7, 9
2018 11 23)
CFE: 28.03.00
29
Qianzhuang (2018 11 23)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
3
2018 11 23)
CFE: 28.03.00
35
2018 10 17)
CFE: 28.03.00
25
2018 12 13)
CFE: 26.13.25, 28.03.00
3
XIANHELUDONG (2018 10 31)
CFE: 28.03.00
31
XIANHELAOJIUPIN (2018 10 31)
CFE: 28.03.00
33
XIANHELUDONG (2018 10 31)
CFE: 28.03.00
33
Cari (2018 09 28)
CFE: 27.05.10
9, 14, 18
i-young (2018 12 10)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
3
XIANHELUDONG (2018 10 31)
CFE: 28.03.00
29
VERTIGE COEUR (2018 11 29)
14
2018 10 29)
CFE: 26.05.04, 26.13.25
17
2018 11 23)
CFE: 28.03.00
18, 25
HALLUCINOGENE (2018 04 09)
3
YEARCON (2018 11 23)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
18, 25
ankax (2018 07 02)
CFE: 26.04.18, 27.05.01, 28.03.00, 29.01.13
9
ELUTAX SV (2018 08 10, 2018 03 08)
10
PRMIO NAVIGATOR ARTE EM PAPEL
(2018 10 08)
CFE: 27.05.09
41

Nr ZT07/2019
1445752
1445770
1445792
1445857
1445874
1445905
1445924
1445954
1445957
1445959
1445981
1446030
1446034
1446048
1446079
1446082
1446083

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

ELUTAX „3” (2018 08 10, 2018 03 08)
10
POCOPHONE F1 (2018 10 08,
9, 42
2018 06 06)
DERMCLASS (2018 12 07)
41, 44
SHENGL I LONG (2018 10 29)
CFE: 28.03.00
1
K (2018 07 18)
CFE: 26.01.03, 26.11.03, 27.05.01
6, 7, 9, 37
2018 07 02)
CFE: 26.03.23, 26.04.03, 26.11.13
6, 11
SANOLIT (2018 10 12)
16, 17, 19, 20
2018 10 31)
CFE: 02.09.14, 09.07.22, 26.03.01, 26.04.14
41
Y YEARCON (2018 11 23)
CFE: 27.05.09
18, 25
Y YEARCON (2018 11 23)
CFE: 27.05.09, 28.03.00
18, 25
ecotoki (2018 10 03)
28
THINKCOOL (2019 01 07)
1, 6
WFK (2018 10 31)
6, 11
teplis (2018 08 13)
CFE: 07.01.24, 27.03.15
17, 19, 35, 42
LUIGI FERRERO (2018 09 05)
8, 9, 11, 21
Kinwai (2018 10 31)
CFE: 27.05.01
20, 35
JIAJIN (2018 10 31)
CFE: 27.05.17
1

1446110
1446114
1446119
1446140
1446142
1446153
1446214
1446222
1446231
1446241
1446253
1446263

LITHON (2018 10 17, 2018 04 27)
CFE: 24.17.05, 26.04.05, 27.05.24

75
19, 37,
42, 44
5

DUTAMYZ (2018 11 30, 2018 06 08)
Foriba (2018 10 23)
CFE: 27.05.09, 29.01.04
9, 35, 38, 41, 42
puremay (2018 08 07, 2018 02 08)
CFE: 28.11.99
3
LITHON (2018 10 17)
CFE: 24.17.05, 26.04.05, 27.05.24,
19, 37,
29.01.12
42, 44
CONFIDENCE IN A
3
CREAM (2018 11 30)
norelem (2017 12 21, 2017 06 21)
CFE: 26.04.02, 27.05.17,
1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 16,
29.01.13
17, 20, 35, 41, 42
UrbanEra (2018 03 26, 2017 09 26)
CFE: 27.05.10, 29.01.13
7, 9, 11, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 42, 45
UMIS (2018 12 05, 2018 07 20)
9, 12
g GETEC (2018 03 15, 2017 11 06)
CFE: 26.01.01, 27.05.08
4, 7, 9, 11, 35, 36,
37, 39, 40, 42
LAUDAVIE (2018 07 03,
3, 5, 30, 32, 42
2018 01 10)
RED TIGER (2018 07 27)
CFE: 03.01.04, 24.01.09, 27.01.12, 29.01.13 25, 35

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

2

1

1445264,

1445857,

1446030,

1446083,

1446214

2

1445267

3

684419,
1446153,

1445249,
1446214,

1445353,
1446253

1445420,

1445504,

1445647,

4

1446214,

1446241

5

215226,

684419,

1413716,

1445347,

1446114,

1446253

1446140,

6

1445874,

1445905,

1446030,

1446034,

1446214

7

536558,
1446214,

1445168,
1446222,

1445194,
1446241

1445216,

1445275,

1445349,

1445874,

8

1446079,

1446214

9

990020,
1445770,
1446241

1001576,
1445874,

1445327,
1446079,

1445332,
1446119,

1445349,
1446214,

1445446,
1446222,

1445677,
1446231,

10

1445347,

1445688,

1445752

11

1445905,

1446034,

1446079,

1446222,

1446241

12

536558,

1001576,

1445191,

1445239,

1446231

14

1445446,

1445546

16

1445924,

1446214

17

1445267,

1445582,

1445924,

1446048,

1446214

18

1445229,
1445959

1445234,

1445307,

1445446,

1445631,

1445650,

1445957,

19

1445924,

1446048,

1446110,

1446142

20

536558,

1445924,

1446082,

1446214

21

1446079
1445631,

1445650,

1445957,

1445959,

1446263

1445230,
1446214,

1445234,
1446222,

1445332,
1446241,

1445384,
1446263

1446222,

1446241

25

1445234,

1445411,

28

351017,

1445981

29

1445352,

1445544

30

1446253

31

1445423

32

1446253

33

1440638,

1445427,

1445432

35

1001576,
1446048,

1445191,
1446082,

1445197,
1446119,

36

1445186,

1445191,

1446222,

1446241

37

1445191,

1445874,

1446110,

1446142,

38

1001576,

1446119,

1446222

39

1446222,

1446241

Nr ZT07/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

77

2

1

40

1446222,

1446241

41

1445156,

1445284,

1445730,

1445792,

1445954,

1446119,

1446214

42

1445269,
1446222,

1445770,
1446241,

1446048,
1446253

1446110,

1446119,

1446142,

1446214,

44

1445792,

1446110,

1446142

45

1001576,

1445156,

1446222

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.
481544
487435
486888

485819
485646

LEWANDOWSKI MARCIN LERO
MARCIN LEWANDOWSKI
2018 05 30
6, 7, 19, 20, 37
Mastercard International Incorporated
2018 10 30
35
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018 10 30
32
BIOPHA
2018 11 02
3
SMILECLINIC KRZYSZTOF CHMIELEWSKI
KLINIKA STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ
I IMPLANTOLOGII
2018 11 20
5, 10, 16, 17, 35, 40, 44

490137
489417
485377
490948
482796
489560

Street One GmbH
2019 01 22
BEIERSDORF AG
2019 01 22
Bridgestone Corporation
2019 01 22
DOZ S.A.
2019 01 22
INTERNATIONAL BRAND FIRM Ltd.
2019 01 22
JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA
2019 01 22

25
3, 5
12
5
25
29, 32

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

4

Wykaz klasowy znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r. ........................ 69
Wykaz alfabetyczny znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r. .............. 71

INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R. MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH ............................. 74
Wykaz klasowy wyznaczonych po dniu 14 kwietnia 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
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