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

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

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 - ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Nr ZT08

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) 464567
(220) 2016 11 30
(731) BĄKIEWICZ PIOTR CERCON, Poznań
(540) PIWNY KRAM
(510), (511) 35 prowadzenie sklepów i hurtowni tradycyjnych, wysyłkowych oraz za pośrednictwem Internetu dla
towarów: artykuły spożywcze, lody, lodowe desery, lodowe produkty, dania lodowe, kremy mrożone, sorbety, sosy
do deserów, wyroby cukiernicze, piwo, wino, alkohole, wody
mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe, soki owocowe, sprzęt związany z piwowarstwem, wyroby szklane, kufle,
karafki, gąsiory szklane, perfumy, produkty perfumeryjne, kosmetyki, przybory kosmetyczne i toaletowe, pomoc franczyzodawcy w ramach zawartych umów w prowadzeniu przedsiębiorstw i w zarządzaniu nimi, 42 usługi związane z obsługą
osób trzecich w ramach zawartych umów franczyzowych
prowadzenia restauracji oraz innych obiektów zaangażowanych w dostarczanie żywności i napojów przygotowanych
do spożycia, przygotowywanie i dostarczanie żywności
na wynos, usługi w zakresie projektowania restauracji, zakładów i obiektów dla osób trzecich, 43 restauracyjne, usługi
barowe, kafeterie, kawiarnie, snack-bary, usługi cateringowe
w zakresie jedzenia i napoi, usługi pubów, usługi w zakresie
serwowania koktajli, usługi restauracji samoobsługowych.
(210) 479971
(220) 2017 12 11
(731) KRÓL ALEKSANDRA, Wrocław
(540) PiGEON

(531) 26.04.18, 27.05.01, 26.04.01
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów
nie ujęte w innych klasach, druki, materiały introligatorskie,
fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub
domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania,
maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli),
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
(nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce
drukarskie, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość,
majątek nieruchomy, 39 transport, pakowanie i składowanie
towarów, organizowanie podróży, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 42 badania oraz

usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy
przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
(210) 485512
(220) 2018 04 30
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) American Building Systems

(531) 07.05.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17
(510), (511) 1 silikony, impregnaty do drewna i betonu inne
niż farby, kleje do celów przemysłowych, kleje do płytek
ściennych, kleje do tapetowania, kleje do reperacji i montażu, kleje termotopliwe, akryle jako spoiwa stosowane w budownictwie, środki chemiczne do renowacji fug, kleje
do glazury i terakoty, kleje do gresu i klinkieru, kleje do marmuru, kleje do kamieni, kleje do płyt gipsowo-kartonowych,
kleje do płyt cementowych, kleje do płyt gipsowo-włóknowych, kleje do płyt z perlitu, kleje do ociepleń, kleje do wełny
mineralnej, kleje do styropianu, kleje na elewacje, kleje montażowe, środki hydroizolacyjne dwuskładnikowe inne niż farby, środki hydroizolacyjne jednoskładnikowe inne niż farby,
mieszanki gruntujące epoksydowe, żywice w tubach syntetyczne, rozpuszczalniki do farb, dodatki uszlachetniające
do paliw, preparaty chemiczne do lutowania, pasty anaerobowe, pasta z cyną, topniki, klej do PCV, kleje uszczelniające,
spoiwo jako kleje do zastosowań innych niż domowe lub
papiernicze, środki czyszczące i myjące stosowane w przemyśle, spoiwa do opalania opalarką, płyny izolacyjne, pasty
poślizgowe, pasty do gwintów, lepik, pasty poślizgowe
do PCV, kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych
dla budownictwa, 2 farby, farby w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty do drewna i betonu jako farby, rozpuszczalniki
do farb, koncentraty barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkładowe, farby fasadowe, farby do dachów,
farby przeciwpożarowe, lakiery, lakierobejce i lazury do drewna, testery farb i lakierów, pigmenty, farby z mieszalnika, farby
i spoiwa epoksydowe, masy gruntujące stosowane w budownictwie do tynków gipsowych, cementowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt z perlitu, podłóg i elewacji, środki
gruntujące epoksydowe, kalafonia, powłoki antykorozyjne,
powłoki elastyczne na dachy jako farba, powłoki ochronne
do zabezpieczania podłóg, do zabezpieczania mebli, do zabezpieczania posadzek i betonu, posadzki epoksydowe,
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3 środki czyszczące i myjące stosowane w przemyśle, papier
ścierny szmerglowy, papier do polerowania powierzchni,
płyny i proszki do szorowania i oczyszczania powierzchni
z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki samochodowe, środki zapachowe do samochodów, płyn czyszczący do PCV, papier ścierny w arkuszach, papier ścierny w rolkach, siatka
ścierna w arkuszach, paca ścierna, klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne na rzep, krążki ścierne z fibrą, siatki ścierne
- tarcze ścierne, filc polerski, dyski ścierne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc ścierny, 4 brykiety drzewne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks, gaz oświetleniowy, paliwo
z biomasy, podpałki, smary przemysłowe, torf, oleje samochodowe, smary samochodowe, dodatki uszlachetniające
do benzyny, 6 metalowe materiały budowlane, metalowe
elementy konstrukcyjne, dźwigary metalowe, drabiny metalowe, drabiny aluminiowe, cyna, metalowe łączniki do konstrukcji drewnianych, metalowe łączniki do konstrukcji
z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki metalowe, belki stropowe metalowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa, pokrycia dachowe
metalowe, drut metalowy z metali nieszlachetnych, drut kolczasty, drut naciągowy metalowy, wkręty metalowe, wkręty
metalowe do konstrukcji suchej zabudowy, drzwi metalowe,
folie metalowe, gwoździe, kątowniki stalowe, konstrukcje
metalowe dla budownictwa, kratownice metalowe, łańcuchy metalowe, nasady kominowe metalowe, odrzwia metalowe, okładziny metalowe, okucia metalowe, ościeżnice metalowe, palety transportowe metalowe, pierścienie metalowe, pierścienie nagwintowane, złączki metalowe, płyty podłogowe metalowe, pojemniki metalowe do pakowania, pomosty metalowe, pręty metalowe, przewody wodociągowe
metalowe, profile sufitowe metalowe, wieszaki metalowe,
łączniki sufitowe metalowe, profile do ścian i ościeżnicowe
metalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych, narożniki aluminiowe, profile metalowe do dociepleń, narożniki z siatką
metalowe do dociepleń, narożniki metalowe do tynków, listwy podtynkowe metalowe, siatka tynkarska, siatka zbrojąca do dociepleń, klapy metalowe, ramy i drzwiczki rewizyjne
metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, rurociągi metalowe,
rury metalowe, rusztowania metalowe, rusztowania aluminiowe, przedłużacze budowlane metalowe, koziołki remontowe metalowe i aluminiowe, przedłużacze budowlane bębnowe, słupy ogrodzeniowe metalowe, stal, szyny metalowe,
szyldy metalowe, pokrycia ścian metalowe, taśmy stalowe,
zamki i zamknięcia metalowe, profile metalowe, profile aluminiowe, rynny metalowe, pręty, ramy zbrojące i wzmacniające konstrukcję metalowe, kształtki metalowe konstrukcyjne, okucia ciesielskie, linki i liny stalowe, ogniwa łańcucha,
zawiasy metalowe, zasuwy, kłódki, zamki metalowe, wsporniki metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, łączniki metalowe, stal i wyroby hutnicze, akcesoria do drzwi metalowe,
akcesoria metalowe do okien, siatki rolno-leśne metalowe,
siatki ogrodowe metalowe, siatki metalowe ocynkowane,
bramy i furtki metalowe, skrzynki narzędziowe metalowe,
pojemniki metalowe do przechowywania drobnego sprzętu
budowlanego, skrzynki narzędziowe przenośne metalowe,
organizery narzędziowe metalowe, regały narzędziowe metalowe, kotwy o specjalnym przeznaczeniu metalowe, kołki
stalowe z wkrętem, kołki metalowe, kotwy stalowe, wkręty,
śruby, podkładki, nakrętki, opaski ślimakowe metalowe, opaski zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa metalowa,
rury rynnowe metalowe, zszywki tapicerskie, prefabrykaty
zbrojarskie metalowe, rynny dachowe metalowe, wlot, mufy,
kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe metalowe, zaślepki i złączki rynnowe metalowe, mocowania i stabilizatory
rynnowe metalowe, kanały odwodnieniowe i studzienki odwodnieniowe metalowe, kratki ściekowe metalowe, kliny

5

pierścieniowe do trzonków metalowe, kliny płaskie do trzonków metalowe, zestawy klinów do trzonków metalowe, ściągacze izolacji, kuwety narzędziowe, druty spawalnicze, stojaki i prowadnice, pasy spinające w zestawach, wiązarki metalowe prętów zbrojeniowych, tuleje siatkowe metalowe, pręty
metalowe gwintowane, śruby rzymskie metalowe, zaciski
przewodów elektrycznych metalowe, armatura metalowa
do pieców centralnego ogrzewania, rampy najazdowe pojazdów metalowe, linki holownicze metalowe, pojemniki
metalowe do celów budowlanych, lut miękki, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, osłony rewizyjne ścianek metalowe, szufle, haki metalowe, karabińczyki metalowe, bloczki
metalowe, pierścienie metalowe, kausze metalowe, zaciski
metalowe, klamry metalowe, szekle metalowe, napinacze
metalowe, zawleczki metalowe, krętliki metalowe, 7 narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub mechanicznym,
końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako części maszyn, palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie, maszyny ręczne do obróbki drewna, drukarki 3D, elektrody
urządzeń spawających, frezarki, generatory prądu, świdry
jako maszyny, gwintownice jako maszyny, silniki i turbiny hydrauliczne, zawory klapowe, koła pasowe, korby, kosiarki
elektryczne i spalinowe, lutownice gazowe i elektryczne, łożyska, mieszacze elektryczne, mieszalniki elektryczne, młoty
o napędzie mechanicznym, noże elektryczne, ostrza urządzeń elektrycznych do cięcia płyt styropianowych, ostrzałki
elektryczne, urządzenia elektryczne do mieszania farb i zapraw, urządzenia elektryczne do cięcia płyt styropianowych,
agregaty malarskie, pistolety malarskie, bezpowietrzne pompy tłokowe, piły jako części maszyn, piły łańcuchowe, pistolety pneumatyczne, pistolety do wytłaczania masy uszczelniającej i pianki poliuretanowej, pistolety dozujące klej, pistolety
natryskowe, pistolety tynkarskie, pistolety do ropowania, pistolety do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni,
podnośniki mechaniczne, pompy jako maszyny, podnośniki
maszyn, przecinaki jako narzędzia o napędzie innym niż
ręczny, maszyny do robót ziemnych, maszyny do smołowania, spawarki łukowe i elektryczne, sprężarki, końcówki prądowe, lutownice oporowe, lutownice transformatorowe, stacje lutownicze, końcówki do lutownicy, spycharki, szlifierki
elektryczne, świdry mechaniczne, tokarki elektryczne, ugniatarki mechaniczne, walce drogowe, wiertarki elektryczne,
żurawie do podnoszenia i wyciągania, betoniarki, zagęszczacze, przecinarki do betonu mechaniczne, przecinarki do asfaltu, młotowiertarki, młoty udarowe, młoty udarowo-obrotowe, młoty wyburzeniowe, wiertarki bezudarowe, wiertarki
udarowe, wiertarki kątowe, wiertarki stołowe, wiertarko-wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki sieciowe, wiertarki pneumatyczne, klucze udarowe,
wkrętarki sieciowe do suchej zabudowy, wyrzynarki elektryczne sieciowe, wyrzynarki akumulatorowe, wyrzynarki sieciowe, wyrzynarki stołowe, piły tarczowe, minipilarki tarczowe, pilarko-zgłębiarki, pilarki łańcuchowe elektryczne, pilarki
elektryczne na wysięgu, pilarki akumulatorowe, pilarki ukosowe, pilarki stołowe do drewna, urządzenia wielofunkcyjne
do drewna o napędzie elektrycznym, przecinaki stołowe
do metalu, piły łańcuchowe spalinowe, piły szabliste, elektryczne nożyce do blachy, szlifierki kątowe, szlifierki taśmowe, szlifierki oscylacyjne, szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki
wielofunkcyjne akumulatorowe, szlifierki stołowe, szlifierki
mimośrodowe, szlifierki do gipsu, szlifierki do polerki, strugi
o napędzie elektrycznym, strugi stołowe jako maszyny, szlifierki proste, odkurzacze warsztatowe, odkurzacze przemysłowe, odkurzacze uniwersalne, agregaty prądotwórcze proste, agregaty prądotwórcze inwerterowe, odciągi wiórów
elektryczne, tokarki do drewna, tokarki do metalu, podnośniki słupkowe, podnośniki trapezowe, podnośniki hydraulicz-
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ne, wyciągarki elektryczne, kompresory olejowe, kompresory
bezolejowe, pistolety do malowania, pistolety do klejenia
na gorąco, smarownice jako części maszyn, młoty pneumatyczne, klucze pneumatyczne, pistolety do przedmuchiwania, pistolety do nadmuchiwania, szlifierki pneumatyczne,
zawory, filtry zawarte w tej klasie, spawarki inwertorowe, spawarki wielofunkcyjne, agregaty spawalnicze, półautomaty
spawalnicze, pompy elektryczne i hydrofory, krajzegi, tarcze
o napędzie mechanicznym do cięcia metalu i betonu, narzędzia glazurnicze o napędzie elektrycznym, maszyny do cięcia płytek, podnośniki pneumatyczne, kompresory elektryczne, maszyny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części
zamienne i akcesoria do urządzeń ogrodniczych, tarcze cierne do maszyn, statywy do urządzeń laserowych, zszywacze
elektryczne, zszywacze tapicerskie elektryczne, filtry powietrza w pojazdach, elektryczne urządzenia do lutowania rur
miedzianych, taśmy do izolacji elektrycznej, klucze hydrauliczne do perlatora, klucze hydrauliczne nastawne, klucze
hydrauliczne do armatury, klucze hydrauliczne do rur nastawne, klucze hydrauliczne hakowe, gilotyny do paneli,
elektrody spawalnicze, paski klinowe i pasy rozrządu w pojazdach, 8 narzędzia i maszyny o napędzie ręcznym, wiertarki
ręczne, cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty jako części narzędzi
ręcznych, tarcze cierne, dłuta, dłuta i szpicaki, fazowniki
do drewna i metalu, frezy, mieszadła, ostrzałki do wierteł, zestawy wierteł, uchwyty wiertarskie i adaptory, tarcze do krążków ściernych, ściernice i zdzieraki, diamenty szklarskie jako
części narzędzi, kotwy do wbijania, uchwyty montażowe
do przewodów, uchwyty montażowe do rur, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw kluczy nasadowych
z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką
w skrzynce narzędziowej, adaptery do nasadek, redukcje
do kluczy nasadkowych, pokrętła do kluczy nasadkowych,
przedłużki do nasadek, przedłużki do bitów, przedłużki
do nasadek z przegubem, grzechotki, klucze płaskie, klucze
oczkowe, klucze płaskooczkowe, zestawy kluczy, zestawy
kluczy oczkowych, klucze oczkowe odgięte, zestawy kluczy
oczkowych odgiętych i obustronnie odgiętych, klucze płasko nasadowe, klucze nastawne, zestaw kluczy nastawnych,
nasadki sześciokątne, nasadki uniwersalne, nasadki Spline,
nasadki długie, końcówki Torx na nasadce, końcówki Spline
na nasadce, końcówki sześciokątne na nasadce, końcówki
imbusowe na nasadce, zestawy nasadek, zestawy nasadek
Torx, zestawy nasadek Torx z otworami, zestawy nasadek
Spline, zestawy nasadek imbusowych, zestawy nasadek i kluczy, klucze dynamometryczne, klucze imbusowe L-Hex, klucze Torx, zestawy kluczy Torx, klucze do filtrów, klucze sześciokątne, klucze do kół, klucze do kół krzyżaków, klucze
uniwersalne, klucze do szafek, klucze oczkowe dwustronnie
otwarte, klucze do świec, klucze trzpieniowe krótkie, klucze
trzpieniowe długie, klucze fajkowe przebite, ściągacze do łożysk, kosiarki ręczne, młotki ręczne, młotki gumowe, młotki
ślusarskie, młotki kamieniarskie, młotki glazurnicze, młotki
stolarskie, młotki murarskie, młotki blacharskie, młotki bezodrzutowe, młotki ciesielskie, młotki spawalnicze, młotki
drewniane, zestaw młotków, trzonki do młotków, łopaty
do śniegu, wkrętaki z grzechotką z różnymi końcówkami, zestawy wkrętaków, wkrętaki z końcówkami, obcinacze czołowe, szczypce wydłużone proste budowlane, szczypce wygięte, szczypce do izolacji, szczypce do rur, szczypce zatrzaskowe, szczypce uniwersalne, szczypce boczne, szczypce
długie, szczypce zaciskowe, szczypce spawalnicze, obcinaki
czołowe, szczypce tynkarskie, szczypce nastawcze, szczypce
do blachy, szczypce do końcówek telefonicznych, obcinacze
do kabli miedzianych, szczypce do nitów, zaginarki proste
do blachy, zaginarki wygięte do blachy, nitownice boczne,
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nitownice dwupołożeniowe, dobijaki do gwoździ, wybijaki,
zestawy wybijaków, dziurkacze do skór, kątowniki jako narzędzia ręczne, dłuta płaskie do drewna, dłuta półokrągłe
do drewna, zestaw dłut, zestaw dłut rzeźbiarskich, zestaw
do ostrzenia dłut, zdzieracze ręczne, strugi ręczne, ostrza
do zdzieraków, ostrza do strugów, ściski stolarskie sprężynowe, ściski stolarskie śrubowe, ściski sprężynowe C, ściski typu
F, ściski stolarskie narożne, ściski taśmowe, rozpieraki do montażu futryn, zestaw rozpieraków do montażu futryn, dociągacze do paneli, komplet zacisków typu C, komplet zacisków
typu F, zszywacze ręczne tapicerskie, rozszywacze tapicerskie, zszywki mechaniczne tapicerskie, noże termiczne, klucze do rur, obcinaki do rur miedzianych, obcinaki do rur PCV,
noże, noże z ostrzem trapezowym, noże z ostrzem odłamywanym, ostrza trapezowe - zapas, ostrza haki - zapas, ostrza
odłamywane - zapas, noże specjalne z ekierką do wykładzin,
do szablonów, noże do tapet z ostrzem okrągłym, noże
do wykładzin z ostrzem okrągłym, noże do szyb, ostrza okrągłe-zapas, multinożyce, nożyce, nożyczki, nożyce do cięcia
blachy, nożyce do prętów, nożyce proste, nożyce proste wyciągnięte prawe, nożyce proste wyciągnięte lewe, nożyce
monterskie, noże wielofunkcyjne, noże do wełny mineralnej,
obcęgi, obcęgi stolarskie, obcęgi montażowe do śrub, zaciskacze wtyków, osełki, ostrza ręczne, pistolety lakiernicze
ręczne, pistolety do pompowania, zestawy lakiernicze, piły
ręczne, sekatory, siekiery, skrzynki uciosowe, strugi jako narzędzia ręczne, narzędzia ręczne do szlifowania, świdry jako
narzędzia, tarcze szlifierskie, tarcze diamentowe, tarcze
do kamienia, tarcze do metalu, tarcze do stali nierdzewnej,
wiertła plus otwornice w zestawie, wiertła otwornice
do drewna w zestawie, wiertła otwornice do betonu z wolframem w zestawie, wiertła do metalu, wiertła do betonu,
kamienie szlifierskie, topory, ubijaki, wiertła, zaciski stolarskie,
klucze, młotki, śrubokręty, piły otwornice, piły grzbietnice,
piły do drewna mokrego, gwintowniki - pojedynczo i w zestawach jako narzędzia ręczne, nitownice, lutownice, dłuta,
pilniki do drewna, pilniki do metalu, zestawy pilników, ściski
stolarskie, osełki do ostrzenia, zaciski do przewodów, uchwyty elektrodowe zawarte w tej klasie, zaciski masowe, wiertła
do gresu, płytek i szkła, narzędzia glazurnicze o napędzie
ręcznym, kielnie, wyciskacze silikonu, mieszadła, noże do cięcia płytek, skrobaczki skrobaki malarskie, grabie, szpadle, łopaty, widły, kosy, sekatory, spulchniacze gleby ręczne, urządzenia do nakładania kleju na tapety (tapetomat) jako urządzenia ręczne, tarnik do styropianu, skrzynki uciosowe
do cięcia pod kątem, zestaw piła plus skrzynka uciosowa, piła
kątowa, pistolety do dozowania pianki PU, pistolety do dozowania kleju, wkłady klejowe do pistoletu, obcęgi do zaciskania profili do płyt gipsowo-kartonowych, kombinerki, wkrętaki płaskie, wkrętaki krzyżowe, zestaw wkrętek plus końcówki, groty do wkrętaków, rękojeść do grotów, wkrętaki do prac
elektrycznych, młotki różnego przeznaczenia stalowe, pilniki
różnego rodzaju i przeznaczenia, zestawy pilników, gwintowniki, narzynki jako narzędzia ręczne, wiertarki ręczne,
ostrze do wyrzynarek, ostrza do pił szablistych, stojaki i prowadnice, głowice robocze do elektronarzędzi, zestawy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, przyrządy
do wiązania prętów, łapki do usuwania gwoździ, przebijaki
stalowe, imadła, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, grabie,
trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, zgarniacze,
narzędzia drobne - grabki motyczki łopatki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy do wycinania otworów w płytach
gipsowo-kartonowych, piły ręczne do metalu, ramki pił
do metalu, brzeszczot do metalu, piła do drewna płatnica,
piła kabłąkowa, piły do ceramiki, piły ramowe do metalu, piły
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płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły otwornice,
skrzynki uciosowe, skrzynki uciosowe z piłami, piły do bloczków betonowych, piły japońskie, piły ukosowe, brzeszczoty
do pił, brzeszczoty z uchwytem, brzeszczoty płyt kabłąkowych, uchwyty do przenoszenia płyt gipsowo-kartonowych,
otwornice w zestawach, kleszcze do osadzania kołków
w płytach gipsowo-kartonowych, zestawy narzędzi do montażu paneli podłogowych, wyciskacze mas budowlanych,
końcówki mieszające, szpilki do kotew chemicznych, wyciory
do czyszczenia otworów, pompki do wydmuchiwania zwiercin, nożyce do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka
zapasowe do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, otwornice
do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki do glazury, piła
wolframowa do glazury, przyssawka do glazury, fugownice,
gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazurniczy, fugownica
silikonem, zdzierak do fug, paca do spoinowania fug, wałek
kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro,
rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka zębata, mieszadło, kratka,
kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte,
szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, pace styropianowe,
pace styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace z okładziną z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy, pace z tarką, pace
z wykładziną z hydro-gąbki, zapasy do pac z okładzinami,
pace do fugowania, szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowane,
szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych jako narzędzia ręczne, wyciągarki ręczne, czerpaki budowlane z rączką, szczotki
do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapetowania,
szpachle do tapetowania, sznurki traserskie, sznurki traserskie z kredą, sznur murarski, żyłka murarska, kielnie murarskie,
kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, obcinarki do rur miedzianych, zgarniacze
wody, osłony rewizyjne ścianek, odsysacze do cyny, 9 alarmy,
alarmy antywłamaniowe, alarmy pożarowe, anteny, bezpieczniki, czujniki ciśnienia gazu, wykrywacze nieszczelności
instalacji gazowej, dalmierze laserowe, wagi, wagi wężowe,
rurki do wagi wężowej, przewody elektryczne, przedłużacze
elektryczne bębnowe, elektryczne urządzenia pomiarowe,
gaśnice, instalacje elektryczne, kable elektryczne, włączniki
elektryczne, gniazda elektryczne, ramki do gniazd elektrycznych, zestawy gniazd elektrycznych, zestawy włączników
elektrycznych, diody do podświetlania, ściemniacze, plakietki do ściemniaczy, czujniki ruchu, plakietki do gniazd, plakietki do włączników, osłony do gniazd, osłony do włączników,
kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfikowane, pachołki
drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, zamki elektryczne, złącza elektryczne, odzież ochronna, osłony twarzy, rękawice ochronne, pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń
w pojazdach lub wyposażenia sportowego, przyłbice spawalnicze, kombinezony ochronne, okulary ochronne, przedłużacze i rozgałęziacze elektryczne, radia samochodowe,
odtwarzacze samochodowe, prostowniki, okulary przeciwsłoneczne, kamizelki ostrzegawcze odblaskowe, próbniki
elektryczne, odzież ochronna malarska, kaski ochronne, nauszniki ochronne, okulary i gogle ochronne, maski do oddychania, maski przeciwpyłowe, maski lakiernicze, nakolanniki,
akumulatory, przedłużacze elektryczne ogrodowe, prostowniki prądu, regulatory ciśnienia, dalmierze, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, mikrometry, szczelinomierze, poziomnice, poziomnice elektroniczne, poziomnice laserowe, poziomnice laserowe krzyżowe, lasery płaszczyznowe, lasery
krzyżowe, lasery rotacyjne, detektor laserowy, termo detektory, statywy do urządzeń laserowych, niwelatory optyczne,
wilgotnościomierze, wagi ręczne, kamery inspekcyjne, endoskopy inspekcyjne, instalacja odgromowa, rejestratory obra-
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zu w pojazdach, taśmy miernicze, poziomnice wodne z wężem, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie do pomiarów geodezyjnych, poziomnice do fug,
obuwie ochronne, czapki ochronne, skarpety ochronne,
wkładki do butów roboczych, przewody rozruchowe, kątowniki nastawne, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki dachowe,
miary składane, miarki zwijane, taśmy miernicze, łaty murarskie, tablice informacyjne podświetlane, 10 ochraniacze słuchu bez zdolności odtwarzania lub przekazywania dźwięku,
11 lampy oświetleniowe, żarówki zwykłe, żarówki halogenowe, żarówki LED, oświetlenie balkonu, tarasu i ogrodu, lampy
budowlane jako halogeny, lampy budowlane ze statywem
jako halogeny, lampy budowlane jako świetlówki, lampy budowlane ze statywem jako świetlówki, bojlery, instalacje
i grzejniki centralnego ogrzewania, aparatura i urządzenia
chłodnicze, wymienniki ciepła, instalacje do dystrybucji
wody, armatura do umywalek, wanien, kranów, przewody
i urządzenia bezpieczeństwa instalacji gazowych, grzejniki,
kabiny natryskowe, kanały kominowe, urządzenia i instalacje
klimatyzacji, miski WC, wyciągi kominowe, kotły grzewcze,
krany, lampy oświetleniowe, miski klozetowe, płuczki ustępowe, podgrzewacze powietrza, toalety, wanny łazienkowe,
wyciągi wentylacyjne, instalacje zaopatrzenia w wodę, zasobniki ciepła, zasobniki pary, oprawy oświetleniowe, baterie, latarki, grille i zapalarki do grilla, żarówki samochodowe,
automatyka do nawodniania, opalarki elektryczne, dysze
do opalarek, kominki i wkłady kominowe, 12 taczki, wózki
transportowe, wózki akumulatorowe, koła do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe, wycieraczki samochodowe, pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce
na koła samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, felgi, bagażniki samochodowe,
bezpieczniki samochodowe, klucze monterskie samochodowe, trójkąty bezpieczeństwa, ramki tablic rejestracyjnych,
nakładki na kierownicę, tarcze, klocki i szczotki hamulcowe
pojazdów, kołpaki, pompki do pompowania opon, 16 taśmy
papierowe, taśmy pakowe zabezpieczające, taśmy klejące
do użytku w gospodarstwie domowym i papiernicze, worki
na śmieci, ręczniki papierowe, tektura falista, tektura falista
w rolkach, folia stretch w rolkach, folia ochronna bąbelkowa,
naklejki na szyby pojazdów, wałki malarskie, wałki malarskie
z rączką, wałki malarskie specjalne do narożników, do rur,
do pasków, do okien, zestawy malarskie kuweta plus wałek
z rączką plus zapas, zestawy malarskie kuweta plus wałek
z rączką, wałki malarskie specjalne skórzane, rozetowe, z kolcami, z okapnikiem, zestawy kuwet malarskich, zestawy malarskie specjalne z kuwetą do malowania narożników, do malowania krawędzi, do malowania rur, zestawy malarskie mini,
rączki do wałków malarskich, zestawy malarskie: kij plus rączka plus wałek, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką
plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek
z rączką plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus dwa
wałki i pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus rączka plus
trzy wałki plus mieszadełko, pędzle malarskie, zestawy pędzli
malarskich, ołówki, kredki, pudła kartonowe, kuwety malarskie, niemetalowe taśmy pakowe, kreda traserska, 17 folie
malarskie niemetalowe o przeznaczeniu budowlanym, folie
metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy przylepne do użytku w budownictwie, taśmy samoprzylepne
do użytku w budownictwie, taśmy przylepne i samoprzylepne nie do użytku domowego, medycznego lub biurowego,
taśmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy niemetalowe
ostrzegawcze, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne o przeznaczeniu budowlanym, taśmy piankowe do wyciszania
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i izolowania, taśmy piankowe stosowane przy suchej zabudowie, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, folie izolacyjne,
folie ochronne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże
ogrodnicze do podlewania, uszczelki okienne w rolce i cięte,
uszczelniacze dekarskie, uszczelniacze kominkowe, uszczelniacze poliuretanowe, węże ciśnieniowe, masy spoinowe
do zapełniania przestrzeni między płytkami, niemetalowymi
płytami budowlanymi, płytami gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, uszczelniacz
ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu, taśmy
uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniające, taśmy
zbrojące w formie wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa sztucznego używane w pracach budowlanych, taśmy z polichlorku winylu (PCV) używane
w pracach budowlanych, taśmy z tworzyw sztucznych,
z tworzyw naturalnych lub mieszanych do spoinowania płyt
gipsowo-kartonowych, taśmy i płachty z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych i mieszanych do zastosowań
budowlanych, taśmy i płachty z włókniny polipropylenowej,
taśmy i płachty z włókniny, taśmy i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane
do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych,
taśmy uszczelniająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, taśmy
uszczelniające podłogowe, taśmy z wkładką aluminiową,
metalową, plastikową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie, siatki, folie z agrowłókniny, taśmy i folie
budowlane w rolkach, folie budowlane w arkuszach, filc
ochronny w rolkach, tektura budowlana izolacyjna, folia
okienna samoprzylepna w rolkach, papier zbrojony, taśmy
uszczelniające, pianki poliuretanowe, maty izolujące i wyciszające pomieszczenia, kleje uszczelniające, złączki do węży
jako zraszacze do upraw i trawnika, podkładki gumowe chroniące śruby, łączniki niemetalowe do rur lub węży, kit sanitarny, taśmy teflonowe, płyty akustyczne, płyty RTG kartonowo-gipsowe z domieszką ołowiu zabezpieczające przed
promieniowaniem, powłoki chlorokauczukowe, wełna mineralna, siatka z włókna szklanego do celów izolacyjnych, taśmy
elektryczne, gumy, gumy ściągające, niemetalowe taśmy
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowokartonowych, folie
i taśmy z materiałów kompozytowych oraz bawełny stosowane w budownictwie, taśmy i folie z tworzyw sztucznych
i materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie,
taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych,
pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub
bawełnianym lub wiskozowym do użytku w budownictwie,
taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy
ochronne papierowe i z tworzyw sztucznych, stosowane
w budownictwie, 18 parasole ogrodowe, 19 niemetalowe
materiały budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe,
kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, siatki elewacyjne, wsporniki
niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne, młotki
murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, młotki blacharskie, trzony do młotków, dźwigary niemetalowe, rusztowania
niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe,
zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe pły-
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ty budowlane, tynk, wapno, niemetalowe wykończeniowe
elementy dachów, niemetalowe elementy konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy wykończeniowe,
niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, listwy niemetalowe, listwy niemetalowe do przycinania tapet, piony, filc dla budownictwa,
materiały wiążące do produkcji brykietów zawarte w tej klasie, masy bitumiczne, grunt bitumiczny, masy powłokowe,
bitumowe membrany uszczelniające, membrany dachowe
z PCV, panele do celów budowlanych, panele prefabrykowanych ścianek działowych, masy szpachlowe używane
do prac budowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku,
masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dyspersyjne, masy szpachle dekarskie, asfaltowe preparaty do renowacji dachów, asfaltowe powłoki ochronne do dachów, masy do renowacji dachów, masy szpachlowe i gładzie na tynki gipsowe i gipsowo-wapienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt
gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips budowlany,
gips szpachlowy, masy spoinowe do zapełniania przestrzeni
między płytkami, niemetalowymi płytami budowlanymi,
płytami gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, kit sanitarny
do uszczelniania połączeń urządzeń stosowany w budownictwie, taśmy teflonowe stosowane do celów budowlanych, tektura budowlana izolacyjna, masy gipsowe zbrojone,
tynki gipsowe ogniochronne, tynki wewnętrzne gipsowe
ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaikowe,
tynki zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki
zewnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, tworzywa sztuczne
stosowane w budownictwie, papa asfaltowa, płyty gipsowe,
płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty
budowlane z perlitu, płyty na ściany i sufity wewnętrzne,
płyty na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty
wodoodporne, płyty ognioochronne, płyty budowlane
o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty sufitowe,
profile tarasowe niemetalowe, masy szpachlowe, gips, płyty
styropianowe, płyty piankowe, rury kominowe i kominkowe,
powłoki do okien i drzwi zawarte w tej klasie, obudowy
ochronne kaloryferów, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, rynny z tworzyw sztucznych, styropian, papa, cegły,
pustaki, płyty drewniane i listwy drewniane stosowane
w budownictwie, moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe,
cegły szamotowe, cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki
wentylacyjne, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, bloczki ceglane, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża,
mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement,
zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodno-odporny, siatka podtynkowa zbrojeniowa
z włókien tekstylnych wykorzystywana do celów budowlanych, listwy i profile przyokienne niemetalowe, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili
niemetalowych, łączniki sufitowe niemetalowe, profile
do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili
ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, prefabrykaty zbrojarskie, papa podkładowa, papa wierzchnia,
gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty
bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe plastikowe, rynny dacho-
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we niemetalowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki
i osadniki rynnowe niemetalowe, zaślepki i złączki rynnowe
niemetalowe, mocowania i stabilizatory rynny niemetalowe,
kanały odwodnieniowe i studzienki odwodnieniowe niemetalowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka
studzienek niemetalowe, siatki plastikowe, masy naprawcze
do użytku w budownictwie, środki przedłużające trwałość
silikonu stosowanego w pracach budowlanych, fugi epoksydowe, fugi dekoracyjne, fugi cementowe, zaprawy montażowe, środki do gruntowania tynków gipsowych, środki
do gruntowania tynków cementowych, środki do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych, środki do gruntowania płyt
z perlitu, środki do gruntowania podłóg i elewacji stosowane
w budownictwie, rury rynnowe niemetalowe, deski i podesty tarasowe drewniane, altany, wiaty, płoty, pergole, maty
i osłony stosowane w ogrodach, pawilony ogrodowe, płyty
drewniane, drzwi wejściowe drewniane, drzwi gospodarcze
drewniane, drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, domki letniskowe, okna z PCV, okna drewniane, okna dachowe, świetliki
jako okna drewniane, parapety zewnętrzne, parapety wewnętrzne, przewody kominowe niemetalowe do zastosowania w budownictwie, siatki ochronne przeciw owadom,
20 drabiny drewniane, drabiny z tworzyw sztucznych, złącza
meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły, krzesła, stoły do tapetowania, tarasy drewniane budynków, ścieżki drewniane
na zewnątrz posesji, podjazdy drewniane zewnętrzne, meble
ogrodowe, meble tarasowe, budy dla psów drewniane, opaski maskujące drewniane, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy drewniane do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewniane, kołki do instalowania płyt styropianowych, opaski ślimakowe niemetalowe,
opaski nylonowe, nogi do mebli metalowe, krzyżyki glazurnicze, kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne
do mocowania płytek, listwy do klinkieru, kołki do termoizolacji i kołnierze do kołków do termoizolacji, pokrowce
na ubrania, skrzynki plastikowe, skrzynki i pokrywy niemetalowe, uchwyty z przyssawką, kółka zapasowe do gilotyny,
przyssawki do glazury, osłony rewizyjne ścianek niemetalowe, pokrowce na ubrania, zbiorniki na wodę do celów domowych, podkładki filcowe pod meble i urządzenia,
21 szczotki, szczotki czyszczące do rur o różnych średnicach,
zmiotki, mopy, wiadra, konewki, szufelki, ściągaczki do wody,
donice, wycieraczki ze szczotkami używane w gospodarstwie domowym, kosze na odpady, kije teleskopowe do prac
domowych i malarskich, kuwety, wiadra do użytku na budowie i w gospodarstwie domowym, wiadra z rolkami, skrzynki
plastikowe używane w gospodarstwie domowym, kosze
i koszyki używane w gospodarstwie domowym, pojemniki
składane dla gospodarstw domowych, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki i miotły przemysłowe, miotły do użytku
domowego, zestawy szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania, kije drewniane do mioteł, kije drewniane plastikowe
i metalowe z gwintem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy
stempli gąbkowych do prac malarskich, pojemniki na odpady, wełna stalowa, miotły stalowe, zgarniacze wody, gąbki
glazurnicze, karmniki dla ptaków, 22 liny, linki, sznury, sznurki,
sznurki rolnicze, żyłki do celów gospodarczych, pasy transportowe niemetalowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie niemetalowe, pakuły lniane, sznury ogniotrwałe, pokrycia z tworzyw sztucznych używane jako folie malarskie,
worki z tworzywa sztucznego stosowane w pracach budowlanych, worki na odpady, worki na gruz, plandeki ochronne
z tworzyw sztucznych, płachty z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych i z tworzyw mieszanych do zastosowań
budowlanych, płachty z włókniny polipropylenowej, płachty
z włókniny, worki próżniowe, worki próżniowe z pompką,
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markizy, maty i osłony niemetalowe, pudła tekstylne, 25 gumofilce, kalosze, skarpety, 26 rzepy, 35 telemarketing, usługi
kojarzenia kontrahentów, agencje importowo-eksportowe,
agencje reklamowe, analizy rynkowe, badanie rynku, marketing, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, radia, telewizji, gazet, organizowanie targów w celach handlowych
i reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, zapewnianie platform internetowych dla nabywców i sprzedawców,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, doradztwo
w prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzenie
sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów internetowych
oraz sklepów wysyłkowych z następującymi towarami, takimi jak: silikony, impregnaty do drewna i betonu inne niż farby, kleje do celów przemysłowych, kleje do płytek ściennych,
kleje do tapetowania, kleje do reperacji i montażu, kleje termotopliwe, akryle jako spoiwa stosowane w budownictwie,
środki chemiczne do renowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klinkieru, kleje do marmuru, kleje do kamieni, kleje do płyt gipsowo-kartonowych, kleje do płyt cementowych, kleje do płyt gipsowo-włóknowych, kleje
do płyt z perlitu, kleje do ociepleń, kleje do wełny mineralnej,
kleje do styropianu, kleje na elewacje, kleje montażowe,
środki hydroizolacyjne dwuskładnikowe inne niż farby, środki
hydroizolacyjne jednoskładnikowe inne niż farby, mieszanki
gruntujące epoksydowe, żywice w tubach syntetyczne, rozpuszczalniki do farb, dodatki uszlachetniające do paliw, preparaty chemiczne do lutowania, pasty anaerobowe, pasta
z cyną, topniki, klej do PCV, kleje uszczelniające, spoiwo jako
kleje do zastosowań innych niż domowe lub papiernicze,
środki czyszczące i myjące stosowane w przemyśle, spoiwa
do opalania opalarką, płyny izolacyjne, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, lepik, pasty poślizgowe do PCV, kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztywniania,
zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budownictwa,
farby, farby w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty do drewna
i betonu jako farby, rozpuszczalniki do farb, koncentraty barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkładowe, farby fasadowe, farby do dachów, farby przeciwpożarowe, lakiery, lakierobejce i lazury do drewna, testery farb i lakierów, pigmenty, farby z mieszalnika, farby i spoiwa epoksydowe, masy gruntujące stosowane w budownictwie do tynków gipsowych, cementowych, płyt gipsowo-kartonowych,
płyt z perlitu, podłóg i elewacji, środki gruntujące epoksydowe, kalafonia, powłoki antykorozyjne, powłoki elastyczne
na dachy jako farba, powłoki ochronne do zabezpieczania
podłóg, do zabezpieczania mebli, do zabezpieczania posadzek i betonu, posadzki epoksydowe, środki czyszczące
i myjące stosowane w przemyśle, papier ścierny szmerglowy,
papier do polerowania powierzchni, płyny i proszki do szorowania i oczyszczania powierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki samochodowe, środki zapachowe do samochodów, płyn czyszczący do PCV, papier ścierny w arkuszach, papier ścierny w rolkach, siatka ścierna w arkuszach,
paca ścierna, klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne
na rzep, krążki ścierne z fibrą, siatki ścierne - tarcze ścierne, filc
polerski, dyski ścierne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc ścierny, brykiety drzewne, brykiety węglowe, węgiel,
mazut, koks, gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy, podpałki,
smary przemysłowe, torf, oleje samochodowe, smary samochodowe, dodatki uszlachetniające do benzyny, metalowe
materiały budowlane, metalowe elementy konstrukcyjne,
dźwigary metalowe, drabiny metalowe, drabiny aluminiowe,
cyna, metalowe łączniki do konstrukcji drewnianych, metalowe łączniki do konstrukcji z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki metalowe, belki stropowe metalowe, blacha
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metalowa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa, pokrycia dachowe metalowe, drut metalowy z metali nieszlachetnych, drut kolczasty, drut naciągowy metalowy,
wkręty metalowe, wkręty metalowe do konstrukcji suchej
zabudowy, drzwi metalowe, folie metalowe, gwoździe, kątowniki stalowe, konstrukcje metalowe dla budownictwa,
kratownice metalowe, łańcuchy metalowe, nasady kominowe metalowe, odrzwia metalowe, okładziny metalowe, okucia metalowe, ościeżnice metalowe, palety transportowe
metalowe, pierścienie metalowe, pierścienie nagwintowane,
złączki metalowe, płyty podłogowe metalowe, pojemniki
metalowe do pakowania, pomosty metalowe, pręty metalowe, przewody wodociągowe metalowe, profile sufitowe metalowe, wieszaki metalowe, łączniki sufitowe metalowe, profile do ścian i ościeżnicowe metalowe, kątowniki do profili
ościeżnicowych, narożniki aluminiowe, profile metalowe
do dociepleń, narożniki z siatką metalowe do dociepleń, narożniki metalowe do tynków, listwy podtynkowe metalowe,
siatka tynkarska, siatka zbrojąca do dociepleń, klapy metalowe, ramy i drzwiczki rewizyjne metalowe, rolety zewnętrzne
metalowe, rurociągi metalowe, rury metalowe, rusztowania
metalowe, rusztowania aluminiowe, przedłużacze budowlane metalowe, koziołki remontowe metalowe i aluminiowe,
przedłużacze budowlane bębnowe, słupy ogrodzeniowe
metalowe, stal, szyny metalowe, szyldy metalowe, pokrycia
ścian metalowe, taśmy stalowe, zamki i zamknięcia metalowe, profile metalowe, profile aluminiowe, rynny metalowe,
pręty, ramy zbrojące i wzmacniające konstrukcję metalowe,
kształtki metalowe konstrukcyjne, okucia ciesielskie, linki
i liny stalowe, ogniwa łańcucha, zawiasy metalowe, zasuwy,
kłódki, zamki metalowe, wsporniki metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, łączniki metalowe, stal i wyroby hutnicze, akcesoria do drzwi metalowe, akcesoria metalowe
do okien, siatki rolno-leśne metalowe, siatki ogrodowe metalowe, siatki metalowe ocynkowane, bramy i furtki metalowe,
skrzynki narzędziowe metalowe, pojemniki metalowe
do przechowywania drobnego sprzętu budowlanego,
skrzynki narzędziowe przenośne metalowe, organizery narzędziowe metalowe, regały narzędziowe metalowe, kotwy
o specjalnym przeznaczeniu metalowe, kołki stalowe z wkrętem, kołki metalowe, kotwy stalowe, wkręty, śruby, podkładki, nakrętki, opaski ślimakowe metalowe, opaski zaciskowe
metalowe, blacha dachówkowa metalowa, rury rynnowe
metalowe, zszywki tapicerskie, prefabrykaty zbrojarskie metalowe, rynny dachowe metalowe, wlot, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe metalowe, zaślepki i złączki
rynnowe metalowe, mocowania i stabilizatory rynnowe metalowe, kanały odwodnieniowe i studzienki odwodnieniowe
metalowe, kratki ściekowe metalowe, kliny pierścieniowe
do trzonków metalowe, kliny płaskie do trzonków metalowe,
zestawy klinów do trzonków metalowe, ściągacze izolacji,
kuwety narzędziowe, druty spawalnicze, stojaki i prowadnice, pasy spinające w zestawach, wiązarki metalowe prętów
zbrojeniowych, tuleje siatkowe metalowe, pręty metalowe
gwintowane, śruby rzymskie metalowe, zaciski przewodów
elektrycznych metalowe, armatura metalowa do pieców
centralnego ogrzewania, rampy najazdowe pojazdów metalowe, linki holownicze metalowe, pojemniki metalowe
do celów budowlanych, lut miękki, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, osłony rewizyjne ścianek metalowe, szufle,
haki metalowe, karabińczyki metalowe, bloczki metalowe,
pierścienie metalowe, kausze metalowe, zaciski metalowe,
klamry metalowe, szekle metalowe, napinacze metalowe, zawleczki metalowe, krętliki metalowe, narzędzia i maszyny
o napędzie elektrycznym lub mechanicznym, końcówki
do wiertarek, brzeszczoty jako części maszyn, palniki gazowe
do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie, maszyny ręczne
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do obróbki drewna, drukarki 3D, elektrody urządzeń spawających, frezarki, generatory prądu, świdry jako maszyny,
gwintownice jako maszyny, silniki i turbiny hydrauliczne, zawory klapowe, koła pasowe, korby, kosiarki elektryczne i spalinowe, lutownice gazowe i elektryczne, łożyska, mieszacze
elektryczne, mieszalniki elektryczne, młoty o napędzie mechanicznym, noże elektryczne, ostrza urządzeń elektrycznych do cięcia płyt styropianowych, ostrzałki elektryczne,
urządzenia elektryczne do mieszania farb i zapraw, urządzenia elektryczne do cięcia płyt styropianowych, agregaty malarskie, pistolety malarskie, bezpowietrzne pompy tłokowe,
piły jako części maszyn, piły łańcuchowe, pistolety pneumatyczne, pistolety do wytłaczania masy uszczelniającej i pianki
poliuretanowej, pistolety dozujące klej, pistolety natryskowe,
pistolety tynkarskie, pistolety do ropowania, pistolety
do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, podnośniki mechaniczne, pompy jako maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki jako narzędzia o napędzie innym niż ręczny,
maszyny do robót ziemnych, maszyny do smołowania, spawarki łukowe i elektryczne, sprężarki, końcówki prądowe, lutownice oporowe, lutownice transformatorowe, stacje lutownicze, końcówki do lutownicy, spycharki, szlifierki elektryczne, świdry mechaniczne, tokarki elektryczne, ugniatarki
mechaniczne, walce drogowe, wiertarki elektryczne, żurawie
do podnoszenia i wyciągania, betoniarki, zagęszczacze, przecinarki do betonu mechaniczne, przecinarki do asfaltu, młotowiertarki, młoty udarowe, młoty udarowo-obrotowe, młoty wyburzeniowe, wiertarki bezudarowe, wiertarki udarowe,
wiertarki kątowe, wiertarki stołowe, wiertarko-wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki sieciowe,
wiertarki pneumatyczne, klucze udarowe, wkrętarki sieciowe
do suchej zabudowy, wyrzynarki elektryczne sieciowe, wyrzynarki akumulatorowe, wyrzynarki sieciowe, wyrzynarki
stołowe, piły tarczowe, minipilarki tarczowe, pilarko-zgłębiarki, pilarki łańcuchowe elektryczne, pilarki elektryczne na wysięgu, pilarki akumulatorowe, pilarki ukosowe, pilarki stołowe
do drewna, urządzenia wielofunkcyjne do drewna o napędzie elektrycznym, przecinaki stołowe do metalu, piły łańcuchowe spalinowe, piły szabliste, elektryczne nożyce do blachy, szlifierki kątowe, szlifierki taśmowe, szlifierki oscylacyjne,
szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyjne akumulatorowe, szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe, szlifierki
do gipsu, szlifierki do polerki, strugi o napędzie elektrycznym, strugi stołowe jako maszyny, szlifierki proste, odkurzacze warsztatowe, odkurzacze przemysłowe, odkurzacze uniwersalne, agregaty prądotwórcze proste, agregaty prądotwórcze inwerterowe, odciągi wiórów elektryczne, tokarki
do drewna, tokarki do metalu, podnośniki słupkowe, podnośniki trapezowe, podnośniki hydrauliczne, wyciągarki elektryczne, kompresory olejowe, kompresory bezolejowe, pistolety do malowania, pistolety do klejenia na gorąco, smarownice jako części maszyn, młoty pneumatyczne, klucze pneumatyczne, pistolety do przedmuchiwania, pistolety do nadmuchiwania, szlifierki pneumatyczne, zawory, filtry zawarte
w tej klasie, spawarki inwertorowe, spawarki wielofunkcyjne,
agregaty spawalnicze, półautomaty spawalnicze, pompy
elektryczne i hydrofory, krajzegi, tarcze o napędzie mechanicznym do cięcia metalu i betonu, narzędzia glazurnicze
o napędzie elektrycznym, maszyny do cięcia płytek, podnośniki pneumatyczne, kompresory elektryczne, maszyny
ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń ogrodniczych, tarcze cierne do maszyn,
statywy do urządzeń laserowych, zszywacze elektryczne,
zszywacze tapicerskie elektryczne, filtry powietrza w pojazdach, elektryczne urządzenia do lutowania rur miedzianych,
taśmy do izolacji elektrycznej, klucze hydrauliczne do perlatora, klucze hydrauliczne nastawne, klucze hydrauliczne
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do armatury, klucze hydrauliczne do rur nastawne, klucze
hydrauliczne hakowe, gilotyny do paneli, elektrody spawalnicze, paski klinowe i pasy rozrządu w pojazdach, narzędzia
i maszyny o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne, cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty jako części narzędzi ręcznych, tarcze
cierne, dłuta, dłuta i szpicaki, fazowniki do drewna i metalu,
frezy, mieszadła, ostrzałki do wierteł, zestawy wierteł, uchwyty wiertarskie i adaptory, tarcze do krążków ściernych, ściernice i zdzieraki, diamenty szklarskie jako części narzędzi, kotwy
do wbijania, uchwyty montażowe do przewodów, uchwyty
montażowe do rur, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką w skrzynce narzędziowej,
adaptery do nasadek, redukcje do kluczy nasadkowych, pokrętła do kluczy nasadkowych, przedłużki do nasadek, przedłużki do bitów, przedłużki do nasadek z przegubem, grzechotki, klucze płaskie, klucze oczkowe, klucze płaskooczkowe, zestawy kluczy, zestawy kluczy oczkowych, klucze
oczkowe odgięte, zestawy kluczy oczkowych odgiętych
i obustronnie odgiętych, klucze płasko nasadowe, klucze nastawne, zestaw kluczy nastawnych, nasadki sześciokątne,
nasadki uniwersalne, nasadki Spline, nasadki długie, końcówki Torx na nasadce, końcówki Spline na nasadce, końcówki
sześciokątne na nasadce, końcówki imbusowe na nasadce,
zestawy nasadek, zestawy nasadek Torx, zestawy nasadek
Torx z otworami, zestawy nasadek Spline, zestawy nasadek
imbusowych, zestawy nasadek i kluczy, klucze dynamometryczne, klucze imbusowe L-Hex, klucze Torx, zestawy kluczy
Torx, klucze do filtrów, klucze sześciokątne, klucze do kół, klucze do kół krzyżaków, klucze uniwersalne, klucze do szafek,
klucze oczkowe dwustronnie otwarte, klucze do świec, klucze trzpieniowe krótkie, klucze trzpieniowe długie, klucze
fajkowe przebite, ściągacze do łożysk, kosiarki ręczne, młotki
ręczne, młotki gumowe, młotki ślusarskie, młotki kamieniarskie, młotki glazurnicze, młotki stolarskie, młotki murarskie,
młotki blacharskie, młotki bezodrzutowe, młotki ciesielskie,
młotki spawalnicze, młotki drewniane, zestaw młotków,
trzonki do młotków, łopaty do śniegu, wkrętaki z grzechotką
z różnymi końcówkami, zestawy wkrętaków, wkrętaki z końcówkami, obcinacze czołowe, szczypce wydłużone proste
budowlane, szczypce wygięte, szczypce do izolacji, szczypce
do rur, szczypce zatrzaskowe, szczypce uniwersalne, szczypce boczne, szczypce długie, szczypce zaciskowe, szczypce
spawalnicze, obcinaki czołowe, szczypce tynkarskie, szczypce nastawcze, szczypce do blachy, szczypce do końcówek
telefonicznych, obcinacze do kabli miedzianych, szczypce
do nitów, zaginarki proste do blachy, zaginarki wygięte
do blachy, nitownice boczne, nitownice dwupołożeniowe,
dobijaki do gwoździ, wybijaki, zestawy wybijaków, dziurkacze do skór, kątowniki jako narzędzia ręczne, dłuta płaskie
do drewna, dłuta półokrągłe do drewna, zestaw dłut, zestaw
dłut rzeźbiarskich, zestaw do ostrzenia dłut, zdzieracze ręczne, strugi ręczne, ostrza do zdzieraków, ostrza do strugów,
ściski stolarskie sprężynowe, ściski stolarskie śrubowe, ściski
sprężynowe C, ściski typu F, ściski stolarskie narożne, ściski
taśmowe, rozpieraki do montażu futryn, zestaw rozpieraków
do montażu futryn, dociągacze do paneli, komplet zacisków
typu C, komplet zacisków typu F, zszywacze ręczne tapicerskie, rozszywacze tapicerskie, zszywki mechaniczne tapicerskie, noże termiczne, klucze do rur, obcinaki do rur miedzianych, obcinaki do rur PCV, noże, noże z ostrzem trapezowym,
noże z ostrzem odłamywanym, ostrza trapezowe - zapas,
ostrza haki - zapas, ostrza odłamywane - zapas, noże specjalne z ekierką do wykładzin, do szablonów, noże do tapet
z ostrzem okrągłym, noże do wykładzin z ostrzem okrągłym,
noże do szyb, ostrza okrągłe-zapas, multinożyce, nożyce, no-
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życzki, nożyce do cięcia blachy, nożyce do prętów, nożyce
proste, nożyce proste wyciągnięte prawe, nożyce proste wyciągnięte lewe, nożyce monterskie, noże wielofunkcyjne,
noże do wełny mineralnej, obcęgi, obcęgi stolarskie, obcęgi
montażowe do śrub, zaciskacze wtyków, osełki, ostrza ręczne, pistolety lakiernicze ręczne, pistolety do pompowania,
zestawy lakiernicze, piły ręczne, sekatory, siekiery, skrzynki
uciosowe, strugi jako narzędzia ręczne, narzędzia ręczne
do szlifowania, świdry jako narzędzia, tarcze szlifierskie, tarcze diamentowe, tarcze do kamienia, tarcze do metalu, tarcze do stali nierdzewnej, wiertła plus otwornice w zestawie,
wiertła otwornice do drewna w zestawie, wiertła otwornice
do betonu z wolframem w zestawie, wiertła do metalu, wiertła do betonu, kamienie szlifierskie, topory, ubijaki, wiertła,
zaciski stolarskie, klucze, młotki, śrubokręty, piły otwornice,
piły grzbietnice, piły do drewna mokrego, gwintowniki - pojedynczo i w zestawach jako narzędzia ręczne, nitownice, lutownice, dłuta, pilniki do drewna, pilniki do metalu, zestawy
pilników, ściski stolarskie, osełki do ostrzenia, zaciski do przewodów, uchwyty elektrodowe zawarte w tej klasie, zaciski
masowe, wiertła do gresu, płytek i szkła, narzędzia glazurnicze o napędzie ręcznym, kielnie, wyciskacze silikonu, mieszadła, noże do cięcia płytek, skrobaczki skrobaki malarskie, grabie, szpadle, łopaty, widły, kosy, sekatory, spulchniacze gleby
ręczne, urządzenia do nakładania kleju na tapety (tapetomat)
jako urządzenia ręczne, tarnik do styropianu, skrzynki uciosowe do cięcia pod kątem, zestaw piła plus skrzynka uciosowa,
piła kątowa, pistolety do dozowania pianki PU, pistolety
do dozowania kleju, wkłady klejowe do pistoletu, obcęgi
do zaciskania profili do płyt gipsowo-kartonowych, kombinerki, wkrętaki płaskie, wkrętaki krzyżowe, zestaw wkrętek
plus końcówki, groty do wkrętaków, rękojeść do grotów,
wkrętaki do prac elektrycznych, młotki różnego przeznaczenia stalowe, pilniki różnego rodzaju i przeznaczenia, zestawy
pilników, gwintowniki, narzynki jako narzędzia ręczne, wiertarki ręczne, ostrze do wyrzynarek, ostrza do pił szablistych,
stojaki i prowadnice, głowice robocze do elektronarzędzi,
zestawy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich,
przyrządy do wiązania prętów, łapki do usuwania gwoździ,
przebijaki stalowe, imadła, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek
do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze,
zgarniacze, narzędzia drobne - grabki motyczki łopatki, piły
ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły do płyt
gipsowo-kartonowych, przyrządy do wycinania otworów
w płytach gipsowo-kartonowych, piły ręczne do metalu,
ramki pił do metalu, brzeszczot do metalu, piła do drewna
płatnica, piła kabłąkowa, piły do ceramiki, piły ramowe
do metalu, piły płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły
otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki uciosowe z piłami,
piły do bloczków betonowych, piły japońskie, piły ukosowe,
brzeszczoty do pił, brzeszczoty z uchwytem, brzeszczoty
płyt kabłąkowych, uchwyty do przenoszenia płyt gipsowo-kartonowych, otwornice w zestawach, kleszcze do osadzania kołków w płytach gipsowo-kartonowych, zestawy narzędzi do montażu paneli podłogowych, wyciskacze mas budowlanych, końcówki mieszające, szpilki do kotew chemicznych, wyciory do czyszczenia otworów, pompki do wydmuchiwania zwiercin, nożyce do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka zapasowe do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki
do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do glazury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, paca do spoinowania fug, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy
glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka zębata, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe,
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wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe,
pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace z okładziną z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy,
pace z tarką, pace z wykładziną z hydro-gąbki, zapasy do pac
z okładzinami, pace do fugowania, szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych
jako narzędzia ręczne, wyciągarki ręczne, czerpaki budowlane z rączką, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle do tapetowania, sznurki traserskie, sznurki traserskie z kredą, sznur murarski, żyłka murarska,
kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, obcinarki do rur miedzianych, zgarniacze wody, osłony rewizyjne ścianek, odsysacze
do cyny, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy pożarowe,
anteny, bezpieczniki, czujniki ciśnienia gazu, wykrywacze
nieszczelności instalacji gazowej, dalmierze laserowe, wagi,
wagi wężowe, rurki do wagi wężowej, przewody elektryczne,
przedłużacze elektryczne bębnowe, elektryczne urządzenia
pomiarowe, gaśnice, instalacje elektryczne, kable elektryczne, włączniki elektryczne, gniazda elektryczne, ramki
do gniazd elektrycznych, zestawy gniazd elektrycznych, zestawy włączników elektrycznych, diody do podświetlania,
ściemniacze, plakietki do ściemniaczy, czujniki ruchu, plakietki do gniazd, plakietki do włączników, osłony do gniazd, osłony do włączników, kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfikowane, pachołki drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, zamki elektryczne, złącza elektryczne, odzież ochronna,
osłony twarzy, rękawice ochronne, pasy bezpieczeństwa,
inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, przyłbice spawalnicze, kombinezony ochronne, okulary
ochronne, przedłużacze i rozgałęziacze elektryczne, radia
samochodowe, odtwarzacze samochodowe, prostowniki,
okulary przeciwsłoneczne, kamizelki ostrzegawcze odblaskowe, próbniki elektryczne, odzież ochronna malarska, kaski
ochronne, nauszniki ochronne, okulary i gogle ochronne,
maski do oddychania, maski przeciwpyłowe, maski lakiernicze, nakolanniki, akumulatory, przedłużacze elektryczne
ogrodowe, prostowniki prądu, regulatory ciśnienia, dalmierze, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, mikrometry, szczelinomierze, poziomnice, poziomnice elektroniczne, poziomnice laserowe, poziomnice laserowe krzyżowe, lasery płaszczyznowe, lasery krzyżowe, lasery rotacyjne, detektor laserowy,
termo detektory, statywy do urządzeń laserowych, niwelatory optyczne, wilgotnościomierze, wagi ręczne, kamery inspekcyjne, endoskopy inspekcyjne, instalacja odgromowa,
rejestratory obrazu w pojazdach, taśmy miernicze, poziomnice wodne z wężem, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie do pomiarów geodezyjnych, poziomnice do fug, obuwie ochronne, czapki ochronne, skarpety
ochronne, wkładki do butów roboczych, przewody rozruchowe, kątowniki nastawne, mieszadła budowlane, mieszadła ręczne, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki dachowe, miary składane, miarki zwijane, taśmy miernicze, łaty murarskie, tablice informacyjne podświetlane,
ochraniacze słuchu bez zdolności odtwarzania lub przekazywania dźwięku, lampy oświetleniowe, żarówki zwykłe, żarówki halogenowe, żarówki LED, oświetlenie balkonu, tarasu
i ogrodu, lampy budowlane jako halogeny, lampy budowlane ze statywem jako halogeny, lampy budowlane jako świetlówki, lampy budowlane ze statywem jako świetlówki, bojlery, instalacje i grzejniki centralnego ogrzewania, aparatura
i urządzenia chłodnicze, wymienniki ciepła, instalacje do dystrybucji wody, armatura do umywalek, wanien, kranów, prze-
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wody i urządzenia bezpieczeństwa instalacji gazowych,
grzejniki, kabiny natryskowe, kanały kominowe, urządzenia
i instalacje klimatyzacji, miski WC, wyciągi kominowe, kotły
grzewcze, krany, lampy oświetleniowe, miski klozetowe,
płuczki ustępowe, podgrzewacze powietrza, toalety, wanny
łazienkowe, wyciągi wentylacyjne, instalacje zaopatrzenia
w wodę, zasobniki ciepła, zasobniki pary, oprawy oświetleniowe, baterie, latarki, grille i zapalarki do grilla, żarówki samochodowe, automatyka do nawodniania, opalarki elektryczne, dysze do opalarek, kominki i wkłady kominowe,
taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe, koła
do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe, wycieraczki samochodowe, pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, felgi, bagażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze
monterskie samochodowe, trójkąty bezpieczeństwa, ramki
tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, tarcze, klocki
i szczotki hamulcowe pojazdów, kołpaki, pompki do pompowania opon, taśmy papierowe, taśmy pakowe zabezpieczające, taśmy klejące do użytku w gospodarstwie domowym
i papiernicze, worki na śmieci, ręczniki papierowe, tektura
falista, tektura falista w rolkach, folia stretch w rolkach, folia
ochronna bąbelkowa, naklejki na szyby pojazdów, wałki malarskie, wałki malarskie z rączką, wałki malarskie specjalne
do narożników, do rur, do pasków, do okien, zestawy malarskie kuweta plus wałek z rączką plus zapas, zestawy malarskie
kuweta plus wałek z rączką, wałki malarskie specjalne skórzane, rozetowe, z kolcami, z okapnikiem, zestawy kuwet malarskich, zestawy malarskie specjalne z kuwetą do malowania
narożników, do malowania krawędzi, do malowania rur, zestawy malarskie mini, rączki do wałków malarskich, zestawy
malarskie: kij plus rączka plus wałek, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus rączka plus trzy wałki plus mieszadełko, pędzle
malarskie, zestawy pędzli malarskich, ołówki, kredki, pudła
kartonowe, kuwety malarskie, niemetalowe taśmy pakowe,
kreda traserska, folie malarskie niemetalowe o przeznaczeniu
budowlanym, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw
sztucznych nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy przylepne do użytku w budownictwie, taśmy
samoprzylepne do użytku w budownictwie, taśmy przylepne i samoprzylepne nie do użytku domowego, medycznego
lub biurowego, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy
niemetalowe ostrzegawcze, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne o przeznaczeniu budowlanym, taśmy piankowe
do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe stosowane przy
suchej zabudowie, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, folie izolacyjne, folie ochronne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze do podlewania, uszczelki okienne
w rolce i cięte, uszczelniacze dekarskie, uszczelniacze kominkowe, uszczelniacze poliuretanowe, węże ciśnieniowe, masy
spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami, niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi
i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające
do wody i gazu, taśmy uszczelniające do wody i gazu, nici
uszczelniające, taśmy zbrojące w formie wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa sztucznego używane w pracach budowlanych, taśmy z polichlorku winylu
(PCV) używane w pracach budowlanych, taśmy z tworzyw
sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, taśmy i płachty z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych i mieszanych do zastosowań budowlanych, taśmy i płachty z włókniny polipro-
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pylenowej, taśmy i płachty z włókniny, taśmy i płachty
z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac
budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów
i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej,
w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych,
w zaprawach murarskich, taśmy narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, taśmy
akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, taśmy uszczelniające podłogowe, taśmy z wkładką
aluminiową, metalową, plastikową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie, siatki, folie z agrowłókniny,
taśmy i folie budowlane w rolkach, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura budowlana izolacyjna,
folia okienna samoprzylepna w rolkach, papier zbrojony, taśmy uszczelniające, pianki poliuretanowe, maty izolujące
i wyciszające pomieszczenia, kleje uszczelniające, złączki
do węży jako zraszacze do upraw i trawnika, podkładki gumowe chroniące śruby, łączniki niemetalowe do rur lub
węży, kit sanitarny, taśmy teflonowe, płyty akustyczne, płyty
RTG kartonowo-gipsowe z domieszką ołowiu zabezpieczające przed promieniowaniem, powłoki chlorokauczukowe,
wełna mineralna, siatka z włókna szklanego do celów izolacyjnych, taśmy elektryczne, gumy, gumy ściągające, niemetalowe taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych,
płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy
niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowokartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych oraz bawełny stosowane w budownictwie, taśmy i folie z tworzyw
sztucznych i materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem
tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozowym do użytku
w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe i z tworzyw sztucznych, stosowane w budownictwie, parasole ogrodowe, niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, siatki elewacyjne,
wsporniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne,
młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, młotki
blacharskie, trzony do młotków, dźwigary niemetalowe,
rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, tynk, wapno, niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe elementy konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, okrycia
i powłoki niemetalowe dla budownictwa, listwy niemetalowe, listwy niemetalowe do przycinania tapet, piony, filc dla
budownictwa, materiały wiążące do produkcji brykietów zawarte w tej klasie, masy bitumiczne, grunt bitumiczny, masy
powłokowe, bitumowe membrany uszczelniające, membrany dachowe z PCV, panele do celów budowlanych, panele
prefabrykowanych ścianek działowych, masy szpachlowe
używane do prac budowlanych, masy gipsowe gotowe
do użytku, masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnienia,
masy szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie, asfaltowe preparaty do renowacji dachów, asfaltowe powłoki ochronne do dachów,
masy do renowacji dachów, masy szpachlowe i gładzie
na tynki gipsowe i gipsowo-wapienne, masy szpachlowe
i gładzie do płyt gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu,
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gips budowlany, gips szpachlowy, masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami, niemetalowymi płytami
budowlanymi, płytami gipsowymi i gipsowo-kartonowymi,
kit sanitarny do uszczelniania połączeń urządzeń stosowany
w budownictwie, taśmy teflonowe stosowane do celów budowlanych, tektura budowlana izolacyjna, masy gipsowe
zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki wewnętrzne
gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, tworzywa
sztuczne stosowane w budownictwie, papa asfaltowa, płyty
gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty budowlane z perlitu, płyty na ściany i sufity wewnętrzne, płyty na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty wodoodporne, płyty ognioochronne, płyty budowlane o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty
sufitowe, profile tarasowe niemetalowe, masy szpachlowe,
gips, płyty styropianowe, płyty piankowe, rury kominowe
i kominkowe, powłoki do okien i drzwi zawarte w tej klasie,
obudowy ochronne kaloryferów, zaprawy i szpachlówki
do napraw betonu, rynny z tworzyw sztucznych, styropian,
papa, cegły, pustaki, płyty drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie, moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe, cegły pełne, pustaki ceramiczne,
pustaki wentylacyjne, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, bloczki ceglane, płytki szamotowe, płytki kominkowe,
nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodno-odporny, siatka podtynkowa
zbrojeniowa z włókien tekstylnych wykorzystywana do celów budowlanych, listwy i profile przyokienne niemetalowe,
zaprawa klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe,
cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki
samopoziomujące, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki
profili niemetalowych, łączniki sufitowe niemetalowe, profile
do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili
ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, prefabrykaty zbrojarskie, papa podkładowa, papa wierzchnia,
gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty
bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe plastikowe, rynny dachowe niemetalowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki
i osadniki rynnowe niemetalowe, zaślepki i złączki rynnowe
niemetalowe, mocowania i stabilizatory rynny niemetalowe,
kanały odwodnieniowe i studzienki odwodnieniowe niemetalowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka
studzienek niemetalowe, siatki plastikowe, masy naprawcze
do użytku w budownictwie, środki przedłużające trwałość
silikonu stosowanego w pracach budowlanych, fugi epoksydowe, fugi dekoracyjne, fugi cementowe, zaprawy montażowe, środki do gruntowania tynków gipsowych, środki
do gruntowania tynków cementowych, środki do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych, środki do gruntowania płyt
z perlitu, środki do gruntowania podłóg i elewacji stosowane
w budownictwie, rury rynnowe niemetalowe, deski i podesty tarasowe drewniane, altany, wiaty, płoty, pergole, maty
i osłony stosowane w ogrodach, pawilony ogrodowe, płyty
drewniane, drzwi wejściowe drewniane, drzwi gospodarcze
drewniane, drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, domki letniskowe, okna z PCV, okna drewniane, okna dachowe, świetliki
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jako okna drewniane, parapety zewnętrzne, parapety wewnętrzne, przewody kominowe niemetalowe do zastosowania w budownictwie, siatki ochronne przeciw owadom, drabiny drewniane, drabiny z tworzyw sztucznych, złącza
meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki
ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły, krzesła, stoły
do tapetowania, tarasy drewniane budynków, ścieżki
drewniane na zewnątrz posesji, podjazdy drewniane zewnętrzne, meble ogrodowe, meble tarasowe, budy dla
psów drewniane, opaski maskujące drewniane, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy drewniane do wbijania, kołki niemetalowe,
skrzynki drewniane, kołki do instalowania płyt styropianowych, opaski ślimakowe niemetalowe, opaski nylonowe,
nogi do mebli metalowe, krzyżyki glazurnicze, kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek, listwy do klinkieru, kołki do termoizolacji i kołnierze do kołków do termoizolacji, pokrowce na ubrania,
skrzynki plastikowe, skrzynki i pokrywy niemetalowe,
uchwyty z przyssawką, kółka zapasowe do gilotyny, przyssawki do glazury, osłony rewizyjne ścianek niemetalowe,
pokrowce na ubrania, zbiorniki na wodę do celów domowych, podkładki filcowe pod meble i urządzenia, szczotki,
szczotki czyszczące do rur o różnych średnicach, zmiotki,
mopy, wiadra, konewki, szufelki, ściągaczki do wody, donice, wycieraczki ze szczotkami używane w gospodarstwie
domowym, kosze na odpady, kije teleskopowe do prac
domowych i malarskich, kuwety, wiadra do użytku na budowie i w gospodarstwie domowym, wiadra z rolkami,
skrzynki plastikowe używane w gospodarstwie domowym, kosze i koszyki używane w gospodarstwie domowym, pojemniki składane dla gospodarstw domowych,
szczotki do zamiatania ulicy, szczotki i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, zestawy szczotka plus
szufelka, szczotki do szorowania, kije drewniane do mioteł, kije drewniane plastikowe i metalowe z gwintem
do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli gąbkowych
do prac malarskich, pojemniki na odpady, wełna stalowa,
miotły stalowe, zgarniacze wody, gąbki glazurnicze, karmniki dla ptaków, liny, linki, sznury, sznurki, sznurki rolnicze,
żyłki do celów gospodarczych, pasy transportowe niemetalowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie niemetalowe, pakuły lniane, sznury ogniotrwałe, pokrycia z tworzyw sztucznych używane jako folie malarskie, worki
z tworzywa sztucznego stosowane w pracach budowlanych, worki na odpady, worki na gruz, plandeki ochronne
z tworzyw sztucznych, płachty z tworzyw sztucznych,
z tworzyw naturalnych i z tworzyw mieszanych do zastosowań budowlanych, płachty z włókniny polipropylenowej, płachty z włókniny, worki próżniowe, worki próżniowe z pompką, markizy, maty i osłony niemetalowe, pudła
tekstylne, gumofilce, kalosze, skarpety, rzepy, 37 budowa
domów, budowa obiektów przemysłowych, usługi remontów i renowacji obiektów przemysłowych, budynków mieszkalnych, pawilonów, sklepów targowych,
nadzór budowlany, izolowanie budynków, malowanie
pomieszczeń, tynkowanie, montowanie rusztowań,
montaż instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych
oraz klimatyzacyjnych.
(210)
(731)

487446
(220) 2018 06 22
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) ASIA FLAVOURS

(531)

05.03.20, 05.11.13, 08.07.25, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i wędliny, zupy i wywary, ekstrakty
mięsne, przetworzone produkty mięsne, pasty mięsne, pasztety, smalec, jaja i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, ryby,
owoce morza i mięczaki, pasty rybne i z owoców morza,
przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, galaretki, dżemy, kompoty, pasty
owocowe i warzywne, sałatki gotowe, gotowe dania z mięsa,
przekąski z owoców, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski
na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa, desery owocowe,
jogurtowe i mleczne, mleko, nabiał i substytuty nabiału, produkty mleczne, produkty serowarskie, przetworzone owady i larwy, 30 ryż, kasze, sól, przyprawy i dodatki smakowe,
kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, mąka, syropy i melasa, ocet, sosy [przyprawy], sosy, pikantne sosy,
czatnej i pasty, zboża, przekąski z produktów zbożowych,
batony zbożowe i energetyczne, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, czekolada i desery czekoladowe, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, cukierki, batony i guma
do żucia, chleb, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, dania gotowe
na bazie ryżu lub makaronu, ciasto do pieczenia, gotowania
i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, cukry,
naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty
pszczele, drożdże i zaczyny, słodkie polewy i nadzienia, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty
do pieczenia i drożdże, 31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, świeże owoce, warzywa, orzechy
i zioła, rośliny, grzyby, słód i zboża nieprzetworzone, wodorosty spożywcze dla ludzi, siemię lniane, sezam jadalny, świeże nasiona roślin strączkowych, 32 napoje owocowe, wody,
soki, aromatyzowane napoje gazowane, napoje bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów,
piwo i produkty piwowarskie, napoje na bazie orzechów
i soi, 33 alkohole wysokoprocentowe, cydr, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty do produkcji napojów
alkoholowych, wino, wina musujące, wino alkoholizowane,
wymieszane napoje alkoholowe, 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego związane ze sprzedażą mięsa i wędlin,
zup i wywarów, ekstraktów mięsnych, przetworzonych
produktów mięsnych, past mięsnych, pasztetów, smalcu, jaj
i produktów z jaj, olejów i tłuszczów jadalnych, ryb, owoców
morza i mięczaków, past rybnych i z owoców morza, przetworzonych owoców, warzyw i grzybów, w tym orzechów
i nasion roślin strączkowych, galaretek, dżemów, kompotów,
past owocowych i warzywnych, sałatek gotowych, gotowych dań z mięsa, przekąsek z owoców, przekąsek na bazie
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ziemniaków, przekąsek na bazie orzechów, przekąsek na bazie warzyw, przekąsek na bazie tofu, przekąsek na bazie mięsa, deserów owocowych, jogurtowych i mlecznych, mleka,
nabiału i substytutów nabiału, produktów mlecznych, produktów serowarskich, ryżu, kasz, soli, przypraw i dodatków
smakowych, kawy, herbaty, kakao i namiastek tych towarów,
mąki, syropów i melasy, octu, sosów [przypraw], sosów, pikantnych sosów, czatnej i past, zbóż, przekąsek z produktów
zbożowych, batonów zbożowych i energetycznych, płatków
śniadaniowych, owsianki i grysiku, czekolady i deserów czekoladowych, lodu, lodów spożywczych, mrożonych jogurtów i sorbetów, cukierków, batonów i gumy do żucia, chleba, wyrobów cukierniczych, ciast, tart i ciasteczek, suchych
i świeżych makaronów, klusek i pierogów, dań gotowych
na bazie ryżu lub makaronu, ciasta do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanek do jego przygotowywania,
cukrów, naturalnych słodzików, polew cukierniczych i nadzień, produktów pszczelich, drożdży i zaczynów, słodkich
polew i nadzień, ziaren przetworzonych, skrobi i wyrobów
z tych towarów, preparatów do pieczenia i drożdży, płodów
rolnych i z akwakultury, produktów ogrodniczych i leśnych,
świeżych owoców, warzyw, orzechów i ziół, roślin, grzybów,
słodu i zbóż nieprzetworzonych, wodorostów spożywczych
dla ludzi, siemienia lnianego, sezamu jadalnego, świeżych
nasion roślin strączkowych, napojów owocowych, wody,
soków, aromatyzowanych napojów gazowanych, napojów
bezalkoholowych, preparatów do produkcji napojów, syropów do napojów, piwa i produktów piwowarskich, napojów
na bazie orzechów i soi, alkoholi wysokoprocentowych, cydru, napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa), preparatów
do produkcji napojów alkoholowych, wina, win musujących,
wina alkoholizowanego, wymieszanych napojów alkoholowych, usługi eksportu i importu, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pośrednictwo handlowe, usługi
organizowania konkursów reklamowych i promocyjnych,
promocja sprzedaży, usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, dostarczanie informacji
konsumentom na temat towarów i usług, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
kampanie marketingowe, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności
gospodarczej.
(210) 489324
(220) 2018 08 13
(731) RAPACZYŃSKI ROBERT, Kraków
(540) UpQ
(510), (511) 9 aplikacja edukacyjna zakres: internet.
489661
(220) 2018 08 24
NOVASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) novaster
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparatura kontrolno-pomiarowa i kontrolno-sterująca, elektroniczne systemy kontrolne, elektryczne
urządzenia pomiarowe, dystrybutory paliwa silnikowego
dla stacji obsługi, wskaźniki benzyny, liczydła, pompy paliwa, wykrywacze wycieków, czujniki poziomu paliwa, instalacje elektryczne i systemy do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, komputery i urządzenia peryferyjne,
przyrządy i instrumenty pomiarowe, kontrolne, badawcze,
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nawigacyjne, urządzenia do przekazywania informacji telekomunikacyjnych i informatycznych, 42 badania i analizy, projektowanie konstrukcyjne, usługi dotyczące sprzętu
i oprogramowania komputerowego, a w szczególności: analizy systemów komputerowych, projektowanie i oprogramowanie systemów informatycznych, opracowywanie projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe, doradztwo
w sprawach sprzętu komputerowego, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, odzyskiwanie danych
komputerowych, ekspertyzy inżynieryjne, projektowanie
obiektów przemysłowych.
490046
(220) 2018 09 03
SHAKE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce
(540) SHAKER
(210)
(731)

(531)

27.05.05, 27.05.17, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.10,
26.11.12
(510), (511) 35 badania marketingowe, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], komputerowe
zarządzanie bazami danych, pozyskiwanie i systematyzacja
danych do komputerowe bazy danych, marketing, usługi
wynajmu materiałów reklamowych, agencje reklamowe,
bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, produkcja
filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama
zewnętrzna, reklamy telewizyjne, reklamy radiowe, reklama
typu „płać za kliknięcie”, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych,
usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji
sprzedaży, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, usługi modelingu do celów promocji
sprzedaży i reklamy, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, doradztwo dotyczące organizowania działalności
gospodarczej, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi związane
z przenoszeniem przedsiębiorstw, reklama, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz
osób trzecich, zarządzanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, 41 instruktaże, usługi
trenerskie, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, zjazdów, warsztatów, 42 projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, doradztwo
architektoniczne, kontrola jakości towarów sprzedawanych
przez podmioty należące do sieci, wzornictwo przemysłowe
w zakresie opakowań, 45 doradztwo w zakresie własności
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intelektualnej, usługi prawne licencjonowania programów
komputerowych, licencjonowanie własności intelektualnej,
usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi.
490656
(220) 2018 09 17
FLORENTYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Korzkwy
(540) Emalia PLESZEW
(210)
(731)

Nr ZT08/2019

do włosów, pomadki do ust, preparaty do depilacji, preparaty kosmetyczne, pudry, cienie, wody kwiatowe, tusze do rzęs,
zestawy kosmetyków.
490896
(220) 2018 09 24
SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS
DES CENTRES LECLERC, Ivry sur Seine, FR
(540) MARQUE REPERE Sprink’s

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 01.15.15, 29.01.13
(510), (511) 32 bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane.
(531)

29.01.12, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 26.01.03, 26.01.16,
26.01.18, 26.01.20, 11.03.18
(510), (511) 21 garnki kuchenne, garnki do gotowania na parze, komplety garnków kuchennych, garnki kuchenne emaliowane, garnki do gotowania na parze emaliowane, komplety garnków kuchennych emaliowane, pokrywki do naczyń
kuchennych, pokrywki do garnków, pokrywki emaliowane,
garnki ze stali nierdzewnej, patelnie, patelnie ze stali nierdzewnej, patelnie emaliowane, czajniki i czajniki emaliowane nieelektryczne, imbryki emaliowane nieelektryczne,
kubki, kubki nie z metali szlachetnych, kubki emaliowane,
naczynia kuchenne, naczynia kuchenne emaliowane, formy
do pieczenia, formy do ciasta, brytfanny, brytfanny emaliowane, foremki do ciast, kubły, miski do użytku w gospodarstwie domowym, pojemniki na chleb, wyroby porcelanowe
i ceramiczne dla gospodarstwa domowego, wyroby z fajansu, porcelitu i kamionki dla gospodarstwa domowego, serwisy do kawy, herbaty, serwisy obiadowe, zastawa stołowa,
pojemniki kuchenne nie z metali szlachetnych, pojemniki
i kosze do użytku domowego, czajniczki, czajniczki emaliowane, cukiernice, ekspresy do kawy nieelektryczne, ciśnieniowe ekspresy do kawy, półmiski, salaterki, termoizolacyjne
pojemniki na żywność, suszarki do naczyń i bielizny, szufelki,
szkło (naczynia), wyroby i naczynia szklane do użytku domowego, szkło emaliowane, słoje, butelki, karafki, gąsiory szklane, dzbanki, klosze szklane do przykrywania masła i sera,
miski szklane, pokrywki szklane do naczyń, pudła i pojemniki szklane dla gospodarstwa domowego, zestawy do przypraw szklane, salaterki szklane, kieliszki, szklanki, kufle, talerze, talerze do ciasta, naczynia, pojemniki i przybory ze stali
nierdzewnej i metali szlachetnych do użytku domowego,
przybory kuchenne ze stali szlachetnych, patery z metali
szlachetnych, pojemniki do przypraw z metali szlachetnych,
serwisy i zastawy stołowe z metali szlachetnych, termosy, wiadra do mopów, wiadra do użytku w gospodarstwie
domowym, wiadra emaliowane, doniczki na kwiaty, pudełka na herbatę, kubły, kubły na śmieci, pojemniki do użytku
w domu lub w kuchni.
(210) 490819
(220) 2018 09 21
(731) SPINEK BEATA MONIKA BRANDCLINIC, Komorów
(540) MOJE
(510), (511) 3 kosmetyki, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, olejki eteryczne, ekstrakty kwiatowe, perfumy, maski kosmetyczne, mydła, odżywki do włosów, płyny

490899
(220) 2018 09 24
TDG 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARTE
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź
(540) Arte APARTAMENTY
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizacji i zarządzania
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia,
kosztorysowanie, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów mających zastosowanie w budownictwie do budowy
domów jak również gotowych konstrukcji obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary w wyspecjalizowanym sklepie
i/lub hurtowni lub przez Internet oraz wykorzystując zamówienie korespondencyjne lub używając środków telekomunikacji, usługi w zakresie prezentacji towarów do sprzedaży
w sklepach, usługi promocyjne i marketingowe, 37 usługi
w zakresie: budownictwa oraz prowadzenia działalności
deweloperskiej w dziedzinie budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usług remontowych, usług wykończeniowych, usług instalacyjnych, naprawy obiektów budowlanych, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowania
lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą budowania obiektów kubaturowych, roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów
nawierzchni, prace budowlano-wykończeniowe w zakresie
wystroju wnętrz.
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(210) 490914
(220) 2018 09 25
(731) BURDA MICHAŁ ESTRUKTORZY, Warszawa
(540) crata
(510), (511) 24 obrusy, bieżniki stołowe, podkładki na stół
z materiałów tekstylnych, narzuty, koce, poszewki na kołdry,
poszewki na poduszki.
490933
(220) 2018 09 25
BETFAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BET FAN
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.03, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie imprez i wydarzeń kulturalnych, organizowanie i przeprowadzanie aukcji,
reklama, 41 usługi dotyczące hazardu, w tym usługi on-line,
usługi kasyn on-line, usługi rozrywkowe, usługi organizowania i prowadzenia gier losowych, prowadzenie zakładów
wzajemnych, pośrednictwo w zawieraniu zakładów, usługi
bukmacherskie, usługi organizowania i prowadzenia salonów gier, kasyn, dyskotek, klubów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, udzielanie informacji dotyczących
rozrywki, 45 zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej.
490954
(220) 2018 09 25
POLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA
BUDOWNICTWA, Warszawa
(540) POLSKA IZBA BUDOWNICTWA

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.08, 26.04.02, 26.04.08, 26.04.09
(510), (511) 35 usługi w zakresie doradztwa prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych,
pomoc i organizacja w działalności gospodarczej, organizowanie wystaw, targów i pokazów towarów w celach handlowych i reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, imprez kulturalnych, biznesowych
i naukowych, agencje informacji handlowej, analizy rynkowe,
badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, patronat (poszukiwania w zakresie - ), pokazy towarów,
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informacja i doradztwo handlowe, 36 usługi obrotu nieruchomościami, agencji nieruchomościowych, informacja i doradztwo finansowe, inwestowania i nieruchomości, wycena
nieruchomości, przetargi na prace remontowo - budowlane
i inwestycyjne, wynajmowanie mieszkań i nieruchomości,
administrowanie nieruchomościami, 37 usługi remontowo-budowlane, informacja i doradztwo budowlane, usługi
budowlane, 41 doradztwo zawodowe, edukacja, informacja o edukacji, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, zjazdów, sympozjów, szkoleń, kursów, seminariów,
balów, przyjęć, organizowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie i obsługa seminariów, kongresów, sympozjów,
konferencji, spotkań, szkoleń, nauczanie, organizowanie
i prowadzenie konkursów, publikowania tekstów, edukacja,
organizacja wystaw, targów edukacyjnych, organizowanie
i obsługa szkoleń biznesowych, treningów biznesowych,
wystaw edukacyjno - kulturalnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenia) wydawnictwa, kształcenie
praktyczne [pokazy], instruktaże w zakresie nieruchomości,
budownictwa, szkoleń, projektowania, 42 usługi projektowania budynków, konstrukcji, terenów zielonych, projektowanie dekoracji wnętrz, doradztwo architektoniczne, projektowanie pomieszczeń, projektowanie wystroju i wyposażenia
wnętrz, projekty i projektowanie architektoniczne, ekspertyzy inżynieryjne, doradztwo technologiczne, projektowe,
projektowanie techniczne i architektoniczne, projektowanie
budynków, konstrukcji i wnętrz budynków, projektowanie
instalacji i urządzeń przemysłowych, usługi architektoniczne.
(210) 490955
(220) 2018 09 25
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) Opti ProBio

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne,
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne,
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla
zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym,
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy,
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu,
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych,
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chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności,preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające,
wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania,
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki
uśmierzające.
(210) 491150
(220) 2018 10 01
(731) RUGAŁA JANUSZ ARCOTECH, Opole
(540) Transa Electronics
(510), (511) 7 krajalnice elektryczne, maszynki do mielenia
mięsa elektryczne, miksery elektryczne, młynki domowe
elektryczne, noże elektryczne, wyciskacze do owoców
(elektryczne), sokowirówki elektryczne, roboty kuchenne
elektryczne, blendery elektryczne, kuchenne urządzenia
elektryczne, ubijaczki elektryczne do użytku domowego,
szatkownice do warzyw elektryczne, odkurzacze, pralki,
pralko - suszarki, suszarki, wirówki, zmywarki do naczyń,
spieniacze do mleka elektryczne, 11 czajniki elektryczne,
czajniki elektryczne bezprzewodowe, opiekacze stykowe
i bezstykowe, ekspresy do kawy elektryczne, automaty
do kawy elektryczne, frytkownice elektryczne, gofrownice elektryczne, tostery, rożna, grille elektryczne, formy
do wypiekania ciasta elektryczne, formy do wypiekania
wafli elektryczne, urządzenia do gotowania elektryczne,
kuchenki mikrofalowe, kuchenny sprzęt elektryczny, piece
kuchenne elektryczne, elektryczne płyty grzejne, suszarki
do włosów, loko suszarki do włosów, grzejniki elektryczne, termowentylatory, wentylatory elektryczne do użytku
osobistego, urządzenia do klimatyzacji do użytku domowego, nawilżacze, aparaty do jonizacji powietrza, żarniki
do ogrzewania elektryczne, grzejniki radiacyjne, konwekcyjne do użytku domowego, wymienniki ciepła, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, elektryczne
suszarki do grzybów, owoców, warzyw, ziół, wyciągi wentylacyjne, lodówki, zamrażarki, dzbanki filtrujące wodę,
35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej przez Internet,
katalogowej i wysyłkowej krajalnic elektrycznych, maszynek do mielenia mięsa, mikserów elektrycznych, młynków
domowych elektrycznych, noży elektrycznych, wyciskaczy
do owoców (elektryczne), sokowirówek elektrycznych, robotów kuchennych elektrycznych, blenderów elektrycznych, kuchennych urządzeń elektrycznych, ubijaczek elektrycznych do użytku domowego, szatkownic do warzyw,
odkurzaczy, pralek, pralko - suszarek, suszarek, wirówek,
zmywarek do naczyń, spieniaczy do mleka elektrycznych,
czajników elektrycznych, czajników elektrycznych bezprzewodowych, opiekaczy stykowych i bezstykowych, ekspresów do kawy elektrycznych, automatów do kawy elektrycznych, frytkownic elektrycznych, gofrownic elektrycznych,
tosterów, rożen, grilli elektrycznych, formy do wypiekania
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ciasta elektrycznych, formy do wypiekania wafli elektrycznych, urządzeń do gotowania elektrycznych, kuchenek mikrofalowych, kuchennego sprzętu elektrycznego, pieców
kuchennych elektrycznych, elektrycznych płyt grzejnych,
suszarek do włosów, loko suszarek do włosów, grzejników
elektrycznych, termowentylatorów, wentylatorów elektrycznych do użytku osobistego, urządzeń do klimatyzacji do użytku domowego, nawilżaczy, aparatów do jonizacji powietrza, żarników do ogrzewania elektrycznych,
grzejników radiacyjnych, wymienników ciepła, aparatury
i urządzeń do oczyszczania powietrza, elektrycznych suszarek do grzybów, owoców, warzyw, ziół, wyciągów wentylacyjnych, lodówek, zamrażarek, dzbanków filtrujących
wodę, doradztwo handlowe, usługi marketingowe, usługi
reklamowe.
(210) 491207
(220) 2018 10 02
(731) GRUBA ROBERT, Reda
(540) Reda

(531) 24.17.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 11 wyposażenie sanitarne jako wyposażenie łazienek takich jak łazienki w prywatnych domach, obiektach
użyteczności publicznej, instalacje cieplne, wodne, wentylacyjne i gazowe, 37 budownictwo ogólne i inżynieria lądowa,
wykonawstwo zmechanizowanych robót ziemnych i makroniwelacja, roboty odwodnieniowe, rozbiórka i burzenie
obiektów budowlanych, roboty ziemne, usługi instalacyjne
zewnętrznych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, deszczowych, gazowych i centralnego ogrzewania, kompleksowe wykonawstwo obiektów inżynierii sanitarnej, usługi przepompowywania ścieków, usługi oczyszczalni ścieków, usługi
inżynierii wodno-lądowej, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, sprzątanie plaż i terenów miejskich,
wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych, pomoc drogowa.
491331
(220) 2018 10 05
DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) AKADEMIK POLONIA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 09.07.25
(510), (511) 43 biura zakwaterowania, rezerwacje miejsc
w hotelach, usługi hotelowe, usługi barowe, usługi rezerwacji pokojów, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt
czasowy.

Nr ZT08/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

491367
(220) 2018 10 08
ZDROJOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 8
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) DIUNE HOTEL & RESORT
(210)
(731)
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491372
(220) 2018 10 08
AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) AMOCON FORTE C
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, leki dla ludzi, suplementy diety.
(210)
(731)

491423
(220) 2018 10 09
SALWA PAWEŁ INDYWIDUALNA PRAKTYKA
LEKARSKA, Zielona Góra
(540) POLSKIE CENTRUM UROLOGII ROBOTYCZNEJ PCUR

(210)
(731)

(531) 01.01.05, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 43 hotele, pensjonaty, usługi hotelarskie, usługi
pensjonatowe, biura [agencje] zakwaterowania w hotelach
i pensjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc
w hotelach, kawiarnie, restauracje, stołówki.
491369
(220) 2018 10 08
TARGET SERVICE RADOSŁAW J. FRONC
SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) CHARLIE & CO
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe,
etykiety, torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z tworzyw sztucznych, druki do wypełniania, grafiki, ryciny, fotografie, w tym lokali i ukazujące potrawy, 35 usługi w zakresie
reklamy, promocji, przekazywania informacji handlowej o restauracjach i barach, rozpowszechnianie materiałów reklamowych o restauracjach, organizowanie prezentacji, wystaw
handlowych i reklamowych, prezentowanie i informowanie
o barach i restauracjach poprzez Internet, 38 przesyłanie
informacji głosowych, tekstowych, obrazowych i danych
poprzez sieci informatyczne i telekomunikacyjne, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, przydzielanie
dostępu do baz danych, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność poprzez sieć światłowodów, dostęp
do treści stron internetowych i portali, usługi poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości
tekstowych, przekazywanie danych przy pomocy terminali
komputerowych, usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów
komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu
aparatu przenośnego, 43 usługi gastronomiczne i hotelarskie świadczone przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie,
herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele
i motele, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, usługi cateringowe, wynajmowanie sal
na posiedzenia, mityngi, narady.
(210)
(731)

(210) 491370
(220) 2018 10 08
(731) MISIURA RAJMUND TOMASZ, Włodawa
(540) Sanset
(510), (511) 25 bluzy, garnitury, koszule, kurtki, krawaty, marynarki, płaszcze, spodnie, swetry.

(531)

29.01.14, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.04.02,
26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 44 szpitale, centra zdrowia, usługi medyczne.
(210) 491426
(220) 2018 10 09
(731) NIZIO AGATA, Dębno
(540) magis
(510), (511) 36 usługi związane z administrowaniem nieruchomościami tj. wynajmem lub dzierżawą.
491440
(220) 2018 10 09
GLOBAL LIFT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) global lift Polska
(510), (511) 7 urządzenia do przenoszenia i transportu,
windy i podnośniki, windy trałowe, 37 usługi instalacyjne,
czyszczenie, naprawy i konserwacja, instalowanie, konserwacja i naprawa wind i dźwigów, naprawy lub konserwacja
wind, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, naprawa
dźwigów, naprawa lub konserwacja transporterów (przenośników), serwis i naprawa platform roboczych unoszących,
serwis i naprawa urządzeń do podnoszenia, serwis i naprawa
mechanicznych platform dostępowych.
(210)
(731)

491446
(220) 2018 10 09
GLOBAL LIFT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) global lift Polska

(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 urządzenia do przenoszenia i transportu,
windy i podnośniki, windy trałowe, 37 usługi instalacyjne,
czyszczenie, naprawy i konserwacja, instalowanie, konserwacja i naprawa wind i dźwigów, naprawy lub konserwacja
wind, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, naprawa
dźwigów, naprawa lub konserwacja transporterów (przenośników), serwis i naprawa platform roboczych unoszących,
serwis i naprawa urządzeń do podnoszenia, serwis i naprawa
mechanicznych platform dostępowych.
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491451
(220) 2018 10 09
PATCH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piła
(540) PATCH
(510), (511) 19 asfalt, nawierzchnie asfaltowe, bitumiczne
wyroby dla budownictwa, betonowe elementy budowlane,
materiały wiążące do naprawy drogi, materiały do budowy
i pokryć drogi, płyty budowlane, niemetalowe, płyty brukowe, niemetalowe, smoła, bitumiczne powłoki dachowe,
40 recykling odpadów i śmieci, sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu [przetwarzanie].
(210)
(731)

(210) 491501
(220) 2018 10 11
(731) E-POINT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) e-point

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe polegające na: prowadzeniu agencji reklamowej, reklamie za pośrednictwem sieci
komputerowej, badaniu rynku, rozpowszechnianiu ogłoszeń reklamowych, sprzedaży i promocji dla osób trzecich,
38 usługi telekomunikacyjne polegające na: połączeniu
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłaniu informacji tekstowej i obrazowej
przy pomocy komputera, 42 usługi w zakresie opiniowania
i ekspertyz dotyczących: administrowania stronami komputerowymi oraz sieciowymi sprzętu komputerowego projektowania stron internetowych, systemów komputerowych,
oprogramowania komputerowego tworzenia i utrzymania
stron internetowych dla osób trzecich instalacji konserwacji i aktualizacji oprogramowania komputerowego usługi
w zakresie oprogramowania komputerowego: programowanie, projektowanie systemów projektowanie, instalowanie,
konserwowanie, aktualizowanie wypożyczanie serwerów
(hosting).
491590
(220) 2018 10 15
K&P MEDICAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) K&P Medical Group

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 sprzedaż aparatury i instrumentów medycznych, 37 usługi budowlane i instalacyjne w szpitalach,
44 usługi medyczne.
(210)
(731)

491654
(220) 2018 10 16
IPHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

Nr ZT08/2019

(540) REVITALcomplex
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, leki dla ludzi, leki
pomocnicze dla celów medycznych, leki wzmacniające, preparaty farmaceutyczne.
(210) 491696
(220) 2018 10 17
(731) PRZYBYSZEWSKI MARCIN MOPSTAR, Warszawa
(540) PIZZABRAKES
(510), (511) 12 hamulce do pojazdów, okładziny hamulcowe
do pojazdów, płytki cierne hamulca do samochodów, szczęki
hamulcowe do pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów,
obwody hydrauliczne do pojazdów, hamulce do rowerów.
(210) 491698
(220) 2018 10 17
(731) STOWARZYSZENIE TOP500 INNOVATORS, Warszawa
(540) TOPMINDS

(531) 27.05.01, 26.03.23, 29.01.12
(510), (511) 9 nośniki informacji, magnetyczne i optyczne nośniki danych, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB,
dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych,
wszystkie wyżej wymienione z zarejestrowanymi publikacjami
i treściami multimedialnymi o tematyce edukacyjnej i naukowej, moduły ładowalne z publikacjami w formie elektronicznej
i treściami multimedialnymi o tematyce edukacyjnej i naukowej, 16 afisze, plakaty, aktówki, obwoluty papierowe na dokumenty, segregatory, spinacze biurowe, artykuły biurowe,
bloczki do pisania, bloki listowe, flamastry, kalendarze, materiały
drukowane, materiały piśmienne, nalepki adresowe, wyroby
z kartonu, zakładki do książek, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 35 organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo dotyczące
organizowania działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, materiały reklamowe, prognozy
ekonomiczne, analizy kosztów, analiz rynkowe, badania rynku,
badania marketingowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 41 edukacja, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, usługi trenerskie, produkcja filmów innych niż reklamowych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków,
opracowywanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe, organizowanie konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie i obsługa
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, produkcja filmów i materiałów multimedialnych, instruktażowych
i edukacyjnych, informacja o wszystkich wyżej wymienionych
usługach, 42 usługi doradcze w dziedzinie technologii, sporządzanie ekspertyz i opinii dotyczących technologii, doradztwo
naukowe i technologiczne, informacja o wszystkich wyżej wymienionych usługach.

Nr ZT08/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

491699
(220) 2018 10 17
REMED REHABILITACJA MEDYCZNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) Remed Rehabilitacja medyczna Sp. z o.o.
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25, 02.09.25
(510), (511) 44 rehabilitacja urologiczna, rehabilitacja uroginekologiczna, rehabilitacja medyczna, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji medycznej, informacja
o ww. usługach.
491722
(220) 2018 10 17
BACKALDRIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Bułka Cztery Pory Roku
(510), (511) 30 bułki.

(210)
(731)

491728
(220) 2018 10 18
PASZKIEWICZ MARCIN BRONISŁAW,
Michałowice Wieś
(540) WAWALOVE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 25 alby, antypoślizgowe przybory do obuwia,
apaszki [chustki], bandany na szyję, berbety, kwefy [odzież],
berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy, kombinezony, boa na szyję, boty, bryczesy
[spodnie], buty, buty narciarskie, buty piłkarskie (korki do-),
buty sportowe, buty sznurowane, cholewki do butów, cholewki do obuwia, chusty, fulardy, cylindry [kapelusze], czapki
[nakrycia głowy], czepki kąpielowe, czubki do butów, daszki
do czapek, drewniaki, dzianina [odzież], dżerseje [ubrania],
espadryle, etole [futra], fartuchy [odzież], fulary [ozdobne krawaty], futra [odzież], gabardyna [ubrania], garnitury, getry,
gorsety, gorsety [bielizna], halki [bielizna], halki, półhalki, kalosze, kamasze, kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze,
kapelusze papierowe [odzież], kaptury [odzież], karczki koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kołnierze [odzież], kołnierzyki, kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombinezony
[odzież], kombinezony dla narciarzy wodnych, korki do butów piłkarskich, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, krawaty, kurtki
[odzież], kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, legginsy,
liberie, majtki, majtki dziecięce, manipularze [liturgia], mankiety [ubranie], mantyle, maskarada (stroje na -), maski
na oczy do spania, mitry [nakrycia głowy], mufki [odzież],
mundury, mycki, piuski, nakrycia głowy, nakrycia głowy
[odzież], napierśniki, plastrony [koszule], napiętki do pończoch, nauszniki [odzież], obcasy, napiętki, obuwie (antypoślizgowe przybory do -), obuwie (czubki do -), obuwie (obwódki do-), obuwie (okucia metalowe do-), obuwie (zapiętki
do-), obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie sportowe, obwódki do obuwia, odzież,
odzież dla automobilistów, odzież dla kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież wodoodporna, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze
stóp nieelektryczne, okrycia wierzchnie [odzież], okucia metalowe do obuwia, ornaty, osłony przed słońcem (daszki),
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osłony, daszki do czapek, palta, pantofle domowe, pantofle
kąpielowe, paski [odzież], pasy do pończoch [bielizna], pasy
do przechowywania pieniędzy [odzież], peleryny, pelisy, piłkarskie (buty -), piżamy, płaszcze, płaszcze kąpielowe, palta,
podeszwy butów, podkoszulki, podszewki [elementy ubrań],
podszewki gotowe [część garderoby], podwiązki, podwiązki
do pończoch, podwiązki do skarpetek, poncza, pończochy,
pończochy (napiętki do -), pończochy wchłaniające pot, poszetki, potniki, półbuty, prochowce, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki [odzież], rękawiczki z jednym palcem,
sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, skóra
(odzież z imitacji -), skóra (odzież ze -), slipy, spodnie, spódnice, spódnico-spodenki tenisowe, staniki, stroje kąpielowe,
stroje na maskaradę, stroje plażowe, sukienka na szelkach
do noszenia na bluzkę, sukienki, swetry, szale, szaliki, szarfy,
szelki, szkielety do kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepapierowe,
taśmy do getrów, pod stopy, taśmy do spodni, getrów, pod
stopy, togi, trykoty [ubrania], T-shirty, turbany, walonki [buty
filcowe], woalki [odzież], wyprawka dziecięca [ubrania], wyroby pończosznicze, zapiętki do obuwia, żakiety pikowane
[ubrania], 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, aukcje i przetargi publiczne (organizowanie sprzedaży w trybie -), automatyczne dystrybutory (wynajem -), badania marketingowe, badania opinii publicznej,
badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, biura (wynajmowanie maszyn i urządzeń dla -), biura
pośrednictwa pracy, ceny (usługi porównywania -), dekoracja
wystaw sklepowych, detaliczny handel (oferowanie w mediach produktów dla -), dobór personelu za pomocą metod
psychotechnicznych, dokumenty (powielanie -), doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doręczanie gazet osobom trzecim, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur],
działalność artystyczna (usługi impresariów w -), działalność
gospodarcza (doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania -),
działalność gospodarcza (doradztwo w zakresie zarządzania -),
działalność gospodarcza (informacja o -), działalność gospodarcza (specjalistyczne doradztwo w zakresie -), edytorskie
usługi w dziedzinie reklamy, ekonomiczne prognozy, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, eksport-import
(agencje -), fakturowanie, fotokopiowanie, gazety (prenumerata -) [dla osób trzecich], gazety (prenumerata -) [dla osób
trzecich], gazety (prenumerata -) [dla osób trzecich], handel
(zarządzanie w zakresie zamówień w -), handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], handlowe wyceny, hotele (administrowanie -), importowo-eksportowe (agencje -), impresariat w działalności
artystycznej, informacja handlowa (agencje -), informacja
o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), komputerowe
bazy danych (systematyzacja danych -), komputerowe zarządzanie plikami, konsumenci (handlowe informacje i porady
udzielane -) [punkty informacji konsumenckiej], koszty (analiza -), księgowość, marketing, maszynopisanie, materiały reklamowe (uaktualnianie -), media (prezentowanie produktów w -) dla celów sprzedaży detalicznej, modeling (usługi -)
do celów promocji sprzedaży i reklamy, obróbka tekstów,
obsługa administracyjna firm na zlecenie, ogłoszenia reklamowe (rozpowszechnienie -), opinie (sondaże -), opracowywanie CV dla osób trzecich, organizowanie działalności gospodarczej (doradztwo dotyczące -), organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [do-
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radztwo handlowe], patronat (poszukiwania w zakresie -),
personel (dobór -) za pomocą metod psychotechnicznych,
personel (rekrutacja -), plakaty reklamowe (rozlepianie -), pliki
komputerowe (wyszukiwanie informacji -) dla osób trzecich,
podatki (przygotowywanie zeznań -), pokazy mody w celach
promocyjnych (organizacja -), pokazy towarów, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej
porównywanie cen (usługi -), pośrednictwo pracy, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych,
powielanie dokumentów, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, prenumerata czasopism (usługi -) [dla
osób trzecich], prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, prognozy ekonomiczne, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, próbki
(kolportaż -), przedsiębiorstwa (usługi związane z przenoszeniem -), przegląd prasy (usługi -), przenoszenie przedsiębiorstw (usługi związane z -), przygotowanie listy płac, psychotechnika (dobór personelu za pomocą metod -), public
relations, public relations (agencje -), publikowanie tekstów
sponsorowanych, rachunkowość radiowa (reklama -), reklama, reklama (rozpowszechnianie materiałów -) [ulotki, prospekty, druki, próbki], reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamowa przestrzeń
(wynajmowanie -), reklamowe i sponsorowane teksty (tworzenie -), reklamowego (uaktualnianie materiału -), reklamowych (rozpowszechnianie ogłoszeń -), reklamowych (wynajmowanie nośników -), reklamy korespondencyjne, reklamy
prasowe (przygotowywanie -), reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur],
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rynek (analizy -),
rynek (badania -), rynkowe badania sekretarskie (usługi -), sortowanie danych w bazach komputerowych, sponsorowane
teksty (publikowanie -), sporządzanie sprawozdań rachunkowych, sprawozdania rachunkowe (sporządzanie -), sprzedaż
(promocja -) dla osób trzecich, statystyczne zestawienia, stenografia (usługi -), targi (organizowanie -) w celach handlowych lub reklamowych, targi (organizowanie -) w celach
handlowych lub reklamowych, teksty (edycja -), teksty (tworzenie reklamowych i sponsorowanych -), telefoniczne
udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, telewizyjna (reklama -), transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
udzielanie licencji na towary i usługi dla osób trzecich (zarobkowe zarządzanie w zakresie -), udzielanie porad konsumentom (informacja handlowa oraz -) [punkty informacji konsumenckiej], usługi menedżerskie dla sportowców, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług
telekomunikacyjnych, usługi telekomunikacyjne (pośrednictwo w zakresie nabywania -), wyceny handlowe, wydolność
przedsiębiorstw (ekspertyzy w zakresie -), wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów
automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
wystawy (organizacja -) w celach handlowych lub reklamowych, wystawy sklepowe (dekorowanie -), wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, wywiad gospodarczy, zamówienia handlowe (zarządzanie w zakresie -),
zaopatrzenie osób trzecich (usługi -) [zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw], zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
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zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich zarządzanie
działalnością gospodarczą (doradztwo w zakresie -), zarządzanie działalnością gospodarczą (pomoc w -), zarządzanie
działalnością gospodarczą (usługi doradcze w -), zarządzanie
hotelami, zarządzanie personalne (doradztwo w zakresie -),
zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich,
zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi (pomoc w -), zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zestawienia statystyczne zeznania podatkowe (przygotowywanie -).
491753
(220) 2018 10 18
LEGAL DASHBOARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) Prawomocni
(210)
(731)

(531) 09.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, 45 usługi prawne.
(210) 491791
(220) 2018 10 19
(731) SAŁACKI ADAM CATIER, Toruń
(540) Babella

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.01, 19.03.25, 26.05.01
(510), (511) 25 bielizna, bielizna damska, bielizna nocna,
bielizna funkcjonalna, body [bielizna], halki [bielizna], bielizna termoaktywna, gorsety [bielizna damska], bielizna dla
mężczyzn, bielizna wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie],
majtki, slipy męskie, figi damskie, bokserki, skarpetki, skarpety
wewnętrzne do obuwia [stopki], podkoszulki, podkolanówki,
podkoszulki z długimi rękawami, podkoszulki bez rękawów,
podkoszulki sportowe, rajstopy, pończochy, kąpielówki,
płaszcze kąpielowe, kostiumy kąpielowe, szorty kąpielowe,
bikini, szorty, stringi, koszule nocne, piżamy, szlafroki, podwiązki, bluzki, t-shirty.
491793
(220) 2018 10 19
LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK
FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) FLOSLEK LABORATORIUM LIFT effect
(210)
(731)
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(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.15, 27.05.17, 05.03.14
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom,
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki,
biokosmetyki, kremy kosmetyczne, emulsje kosmetyczne,
spraje nielecznicze, żele jako kosmetyki, balsamy jako kosmetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony, mleczka, kosmetyki
kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła,
olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony
do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze,
odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości,
środki do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy,
kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów,
dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki,
nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie
i higienie osobistej, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty
antybakteryjne.
(210) 491886
(220) 2018 10 23
(731) SZUSZKIEWICZ ALEKSANDRA GLOCALPARTNER, Łódź
(540) Head & Cap

(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 25 czapeczki z węzełkiem, czapki baseballowe, czapki bejsbolówki, czapki bez daszków, czapki do gry
w golfa, czapki dziane, czapki i czapeczki sportowe, czapki
kolarskie, czapki [nakrycia głowy], czapki narciarskie, czapki
sportowe, czapki wełniane, czapki z daszkiem, czapki z pomponem, daszki, daszki czapek, daszki do czapek, daszki [nakrycia głowy], daszki [odzież], daszki przeciwsłoneczne, daszki
przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy
sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, dzianina [odzież],
kombinezony [odzież], koszulki bez rękawów, koszulki bez rękawów do biegania, koszulki dla dzieci, koszulki dla siatkarzy,
koszulki do futbolu amerykańskiego, koszulki do gry w rugby, koszulki do jogi, koszulki do tenisa, koszulki gimnastyczne
bez rękawów, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, koszulki
polo, koszulki polo z dzianiny, koszulki sportowe i bryczesy
do uprawiania sportów, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, koszulki z dzianiny typu
pique, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami,
kurtki, kurtki bez rękawów, kurtki bluzy, kurtki [odzież], kurtki
pikowane [odzież], kurtki dresowe, kurtki dwustronne, kurtki dżinsowe, odzież codzienna, odzież damska, odzież dla
chłopców, odzież dla kierowców samochodowych, odzież
dla kolarzy, odzież dla łyżwiarzy, odzież dla małych dzieci,
odzież dla rowerzystów, odzież do biegania, odzież do jazdy
na motocyklu, odzież do tenisa, odzież dziana, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, odzież dżinsowa, odzież golfowa,
inna niż rękawiczki, odzież gotowa, odzież haftowana, odzież
jedwabna, odzież kaszmirowa, odzież lniana, odzież męska,
odzież męska, damska i dziecięca, odzież narciarska, odzież
nieprzemakalna, odzież o termoizolacyjnych właściwościach,
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odzież rekreacyjna, odzież robocza, odzież sportowa, odzież
sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa], odzież taneczna,
odzież tkana, odzież treningowa, odzież triatlonowa, odzież
w stylu sportowym, odzież wełniana, odzież wiatroszczelne, odzież wierzchnia dla chłopców, odzież wierzchnia dla
dziewcząt, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia
dla kobiet, odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież wierzchnia dla pań, płaszcze, płaszcze damskie, płaszcze futrzane,
płaszcze sportowe, płaszcze z bawełny, płaszcze z materiału
dżinsowego, podkoszulki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podkoszulki z długimi rękawami, potniki,
topy bez ramiączek, topy ciążowe, topy do biegania, topy
[odzież], topy sportowe do rozgrzewki, topy wiązane na szyi,
topy z dzianin, topy z półgolfem.
491890
(220) 2018 10 23
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) PROAKSON
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(210)
(731)

(210) 491907
(220) 2018 10 23
(731) August Storck KG, Berlin, DE
(540) Knoppers Baton Orzechowy
(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe,
ciasta, lody, preparaty do sporządzania wyżej wymienionych
produktów zawarte w klasie 30.
(210) 491912
(220) 2018 10 23
(731) DZIEDZINA KRZYSZTOF MILLEX, Częstochowa
(540) Lux by DESSI

(531) 27.05.01, 29.01.02, 29.01.11
(510), (511) 18 torebki damskie, 25 obuwie.
(210) 491914
(220) 2018 10 23
(731) PASICZ TOMASZ, Radcze;
SIERZAN ADAM, Stary Kraszew
(540) PS NAMIOTY HALOWE

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.05, 29.01.12
(510), (511) 6 balustrady metalowe, belki stropowe metalowe, blacha [płyty, arkusze], blacha stalowa cienka, bramy
metalowe, dachowe rynny metalowe, dachówki esówki
metalowe, dachówki metalowe, dachy (pokrycia -) metalowe, drobne wyroby metalowe, drut metalowy [z metali
nieszlachetnych], drut ze stali, drzwi metalowe, etykiety
metalowe, konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe
(szkielety ramowe -) [budownictwo], konstrukcje nośne
szklarni, metalowe, kosze metalowe, kratownice [kładki]
metalowe, kratownice metalowe, kraty metalowe, liny kolejek napowietrznych, liny metalowe, liny stalowe, listwy
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metalowe, listwy profilowane metalowe dla budownictwa,
listwy profilowe metalowe dla budownictwa, lodowiska
(konstrukcje metalowe], lutowanie (drut do -) metalowy,
lutowanie [twarde] (pręty do -) metalowe, maszty [słupy]
metalowe, maszty ze stali, materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, materiały zbrojeniowe do pasów
maszynowych metalowe, materiały zbrojeniowe do przewodów rurowych, metalowe, metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, metalowe opancerzenie z płyt,
okucia stosowane w budownictwie, metalowe, osłony
do rur metalowe, ościeżnice metalowe, palety do transportu wewnętrznego metalowe, panele konstrukcyjne metalowe, płytki metalowe do użytku w budownictwie, płyty
pamiątkowe metalowe, podkładki regulacyjne [dystansowe], podkłady kolejowe, metalowe, podłogi metalowe, pokrycia dachów, metalowe, przenośne struktury metalowe,
rygle do klamek, zasuw, metalowe, słupy metalowe, słupy
metalowe [elementy konstrukcyjne), stal (rolety ze - ), stal
surowa lub półprzetworzona, stopnie schodów metalowe,
sufity, metalowe, szalunki do betonu metalowe, szkieletowe rusztowania metalowe, ścianki z pali, metalowe [palisady], śledzie do namiotów metalowe, śruby do łączenia
przewodów, metalowe, śruby metalowe, tabliczki identyfikacyjne metalowe, 22 markizy z materiałów tekstylnych,
markizy z tworzyw sztucznych, plandeki, pokrowce na pojazdy [plandeki], przykrycia maskujące, sznury stanowiące
zawieszenie w oknie otwieranym pionowo, tekstylia z nieprzetworzonych włókien, tekstylne żaluzje zewnętrzne,
37 budowa stoisk i sklepów targowych, budownictwo,
budownictwo portowe, izolowanie budynków, montaż
rusztowań, nadzór budowlany, usługi doradztwa budowlanego, wynajem sprzętu budowlanego.
(551) wspólne prawo ochronne
(210) 491966
(220) 2018 10 24
(310) 184451686
(320) 2018 05 07
(330) FR
(731) MARTINELLI SOPHIE, Romainville, FR
(540) CACTUS GARDEN
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do opalania, olejki eteryczne, mydła, mydła zapachowe, wyroby kosmetyczne w postaci dezodorantów do użytku osobistego,
kosmetyczne żele pod prysznic, kosmetyczne żele kąpielowe, zapachowe sole do kąpieli, szampony, zapachowe
mleczka kosmetyczne oraz lotony do ciała, zapachowe kremy do ciała, perfumy, produkty perfumeryjne, woda zapachowa, woda toaletowa, woda kolońska, preparaty kosmetyczne do odświeżania powietrza, preparaty kosmetyczne
do odświeżania pomieszczeń, bazy do perfum kwiatowych,
saszetki zapachowe do bielizny.
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(210) 491983
(220) 2018 10 24
(731) URBANIAK SERGIUSZ, Kalisz
(540) LEGENDARY ITALIAN PIZZA

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210) 491985
(220) 2018 10 24
(731) URBANIAK SERGIUSZ, Kalisz
(540) LEGENDARY ITALIAN PIZZA by Valerio Valle

(531) 03.07.17, 26.01.01, 26.11.02, 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210) 492000
(731) ASZYK ADAM, Elbląg
(540) .HOGS

(220) 2018 10 25

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 39 transport, 42 projektowanie i rozwój
oprogramowania.
492001
(220) 2018 10 25
TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) BACK TO NATURE
(210)
(731)

(210) 491982
(220) 2018 10 24
(731) URBANIAK SERGIUSZ, Kalisz
(540) TUTTI SANTI PIZZERIA
(531) 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 26.04.03, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(531) 26.11.03, 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210)
(731)

492007
(220) 2018 10 25
ZAKŁAD PORCELANY STOŁOWEJ KAROLINA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jaworzyna Śląska
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(540) Karolina SINCE 1860

(531) 24.09.02, 24.09.25, 27.05.01
(510), (511) 21 porcelana, porcelana ozdobna, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów,
jak: porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie.
492009
(220) 2018 10 25
ZAKŁAD PORCELANY STOŁOWEJ KAROLINA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jaworzyna Śląska
(540) Karolina ROK ZAŁOŻENIA 1860
(210)
(731)

(531) 24.09.02, 24.09.25, 27.05.01
(510), (511) 21 porcelana, porcelana ozdobna, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów,
jak: porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie.
(210) 492017
(220) 2018 10 25
(731) INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ebox
(510), (511) 7 narzędzie elektryczne, narzędzia elektryczne
do polerowania, elektryczne narzędzia obsługiwane ręcznie,
elektryczne narzędzia ręczne, przenośne narzędzia elektryczne, elektryczne narzędzia do czyszczenia okien zawierające szczotki, narzędzia ręczne z napędem elektrycznym, narzędzia ręczne o napędzie mechanicznym, ręczne narzędzia
bezprzewodowe z napędem elektrycznym, narzędzia ręczne
o napędzie innym niż ręczny, generatory elektryczne do pojazdów, elektryczne mechanizmy napędowe do pojazdów
wodnych, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych,
silniki elektryczne i silniki do modeli pojazdów, statków powietrznych i łodzi, alternatory elektryczne do pojazdów lądowych, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe,
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia,
do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne
przewodzące, przełączające, transformujące, akumulatorowe
i kontrolno-sterujące, urządzenia pomiarowe elektryczne,
elektryczne urządzenia pomiarowe, urządzenia pomiarowe
do narzędzi, ładowarki przenośne, ładowarki do telefonów
komórkowych, ładowarki baterii do użytku z telefonami,
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do użytku w pojazdach, liczniki energii elektrycznej, regulatory energii elektrycznej, urządzenia do regulacji energii,
urządzenia do pomiaru energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, urządzenia
do pomiaru, monitorowania i analizowania zużycia energii
elektrycznej, elektryczne akumulatory do zasilania pojazdów
elektrycznych, elektryczne akumulatory do zasilania pojazdów elektrycznych, akumulatory, elektryczne, do pojazdów,
akumulatory do pojazdów elektrycznych, stacje ładowania
dla pojazdów elektrycznych, baterie elektryczne do pojazdów, ładowarki do smartfonów, 12 pojazdy elektryczne, pojazdy napędzane elektrycznie, pojazdy sterowane elektrycznie, pojazdy lądowe z napędem elektrycznym, elektrycznie
napędzane pojazdy wodne, zasilane elektrycznie pojazdy
mechaniczne, elektryczne napędy do pojazdów, elektryczne mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, silniki
elektryczne do pojazdów lądowych, napędy elektryczne do pojazdów lądowych, napędy silnikowe elektryczne
do pojazdów lądowych, mechanizmy napędów silnikowych
elektrycznych do pojazdów lądowych, 35 usługi w zakresie
badania rynku, sondaże opinii publicznej, zwłaszcza związane z tematyką motoryzacyjną, pozyskiwanie danych do baz
danych, systematyzowanie tych danych i zarządzanie tymi
danymi, zarządzanie zbiorami informatycznymi, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, usługi reklamowe i promocyjne,
dostarczanie informacji marketingowych, handlowych i statystycznych dotyczących biznesu, pomoc w nawiązywaniu
sieci kontaktów handlowych, pośrednictwo w kontaktach
handlowych i gospodarczych, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, przetwarzanie danych,
usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej, również
za pośrednictwem Internetu następujących towarów: narzędzie elektryczne, narzędzia elektryczne do polerowania,
elektryczne narzędzia obsługiwane ręcznie, elektryczne
narzędzia ręczne, przenośne narzędzia elektryczne, elektryczne narzędzia do czyszczenia okien zawierające szczotki,
narzędzia ręczne z napędem elektrycznym, narzędzia ręczne
o napędzie mechanicznym, ręczne narzędzia bezprzewodowe z napędem elektrycznym, narzędzia ręczne o napędzie
innym niż ręczny, ładowarki do smartfonów, generatory
elektryczne do pojazdów, elektryczne mechanizmy napędowe do pojazdów wodnych, silniki elektryczne inne niż
do pojazdów lądowych, silniki elektryczne i silniki do modeli pojazdów, statków powietrznych i łodzi, urządzenia
i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne,
kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące,
przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia pomiarowe elektryczne, elektryczne
urządzenia pomiarowe, urządzenia pomiarowe do narzędzi,
ładowarki przenośne, ładowarki do telefonów komórkowych, ładowarki baterii do użytku z telefonami, ładowarki
do telefonów komórkowych, do użytku w pojazdach, liczniki
energii elektrycznej, regulatory energii elektrycznej, urządzenia do regulacji energii, urządzenia do pomiaru energii
elektrycznej, aparatura i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, urządzenia do pomiaru, monitorowania
i analizowania zużycia energii elektrycznej, elektryczne akumulatory do zasilania pojazdów elektrycznych, elektryczne
akumulatory do zasilania pojazdów elektrycznych, akumulatory, elektryczne, do pojazdów, akumulatory do pojazdów
elektrycznych, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych,
baterie elektryczne do pojazdów, pojazdy elektryczne, po-
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jazdy napędzane elektrycznie, pojazdy sterowane elektrycznie, pojazdy lądowe z napędem elektrycznym, elektrycznie
napędzane pojazdy wodne, zasilane elektrycznie pojazdy
mechaniczne, elektryczne napędy do pojazdów, elektryczne mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, silniki
elektryczne do pojazdów lądowych, napędy elektryczne
do pojazdów lądowych, alternatory elektryczne do pojazdów lądowych, napędy silnikowe elektryczne do pojazdów
lądowych, mechanizmy napędów silnikowych elektrycznych
do pojazdów lądowych, 37 usługi doładowywania pojazdów elektrycznych, usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja pojazdów lądowych, doładowywanie
baterii i akumulatorów, doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, instalacja części zamiennych do pojazdów, Instalacja
alarmów, instalacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego
w samochodach, instalowanie wyposażenia samochodowego, kompleksowe czyszczenie samochodów, naprawa
i konserwacja instalacji elektronicznych, naprawa karoserii
samochodowych, naprawa lub konserwacja silników elektrycznych, naprawa i konserwacja pojazdów elektrycznych,
serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia
w energię elektryczną, udzielanie Informacji związanych
z naprawą lub konserwacją silników elektrycznych, usługi
pomocy w przypadku awarii samochodu [naprawa], usługi
stacji obsługi samochodów.
(210) 492021
(220) 2018 10 25
(731) INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ebox

(531) 15.09.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 narzędzie elektryczne, narzędzia elektryczne
do polerowania, elektryczne narzędzia obsługiwane ręcznie,
elektryczne narzędzia ręczne, przenośne narzędzia elektryczne, elektryczne narzędzia do czyszczenia okien zawierające szczotki, narzędzia ręczne z napędem elektrycznym, narzędzia ręczne o napędzie mechanicznym, ręczne narzędzia
bezprzewodowe z napędem elektrycznym, narzędzia ręczne
o napędzie Innym niż ręczny, generatory elektryczne do pojazdów, elektryczne mechanizmy napędowe do pojazdów
wodnych, silniki elektryczne Inne niż do pojazdów lądowych,
silniki elektryczne i silniki do modeli pojazdów, statków powietrznych i łodzi, alternatory elektryczne do pojazdów lądowych, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe,
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia,
do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne
przewodzące, przełączające, transformujące, akumulatorowe
i kontrolno-sterujące, urządzenia pomiarowe elektryczne,
elektryczne urządzenia pomiarowe, urządzenia pomiarowe
do narzędzi, ładowarki przenośne, ładowarki do telefonów
komórkowych, ładowarki baterii do użytku z telefonami,
do użytku w pojazdach, liczniki energii elektrycznej, regulatory energii elektrycznej, urządzenia do regulacji energii,
urządzenia do pomiaru energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, urządzenia
do pomiaru, monitorowania i analizowania zużycia energii
elektrycznej, elektryczne akumulatory do zasilania pojazdów
elektrycznych, elektryczne akumulatory do zasilania pojazdów elektrycznych, akumulatory, elektryczne, do pojazdów,
akumulatory do pojazdów elektrycznych, stacje ładowania
dla pojazdów elektrycznych, baterie elektryczne do pojaz-
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dów, ładowarki do smartfonów, 12 pojazdy elektryczne, pojazdy napędzane elektrycznie, pojazdy sterowane elektrycznie, pojazdy lądowe z napędem elektrycznym, elektrycznie
napędzane pojazdy wodne, zasilane elektrycznie pojazdy
mechaniczne, elektryczne napędy do pojazdów, elektryczne mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, silniki
elektryczne do pojazdów lądowych, napędy elektryczne do pojazdów lądowych, napędy silnikowe elektryczne
do pojazdów lądowych, mechanizmy napędów silnikowych
elektrycznych do pojazdów lądowych, 35 usługi w zakresie
badania rynku, sondaże opinii publicznej, zwłaszcza związane z tematyką motoryzacyjną, pozyskiwanie danych do baz
danych, systematyzowanie tych danych i zarządzanie tymi
danymi, zarządzanie zbiorami informatycznymi, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, usługi reklamowe i promocyjne,
dostarczanie informacji marketingowych, handlowych i statystycznych dotyczących biznesu, pomoc w nawiązywaniu
sieci kontaktów handlowych, pośrednictwo w kontaktach
handlowych i gospodarczych, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, przetwarzanie danych,
usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detaliczne], również
za pośrednictwem Internetu następujących towarów: narzędzie elektryczne, narzędzia elektryczne do polerowania,
elektryczne narzędzia obsługiwane ręcznie, elektryczne
narzędzia ręczne, przenośne narzędzia elektryczne, elektryczne narzędzia do czyszczenia okien zawierające szczotki,
narzędzia ręczne z napędem elektrycznym, narzędzia ręczne
o napędzie mechanicznym, ręczne narzędzia bezprzewodowe z napędem elektrycznym, narzędzia ręczne o napędzie
Innym niż ręczny, ładowarki do smartfonów, generatory
elektryczne do pojazdów, elektryczne mechanizmy napędowe do pojazdów wodnych, silniki elektryczne inne niż
do pojazdów lądowych, silniki elektryczne i silniki do modeli pojazdów, statków powietrznych i łodzi, urządzenia
i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne,
kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące,
przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia pomiarowe elektryczne, elektryczne
urządzenia pomiarowe, urządzenia pomiarowe do narzędzi,
ładowarki przenośne, ładowarki do telefonów komórkowych, ładowarki baterii do użytku z telefonami, ładowarki
do telefonów komórkowych, do użytku w pojazdach, liczniki
energii elektrycznej, regulatory energii elektrycznej, urządzenia do regulacji energii, urządzenia do pomiaru energii
elektrycznej, aparatura i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, urządzenia do pomiaru, monitorowania
i analizowania zużycia energii elektrycznej, elektryczne akumulatory do zasilania pojazdów elektrycznych, elektryczne
akumulatory do zasilania pojazdów elektrycznych, akumulatory, elektryczne, do pojazdów, akumulatory do pojazdów
elektrycznych, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych,
baterie elektryczne do pojazdów, pojazdy elektryczne, pojazdy napędzane elektrycznie, pojazdy sterowane elektrycznie, pojazdy lądowe z napędem elektrycznym, elektrycznie
napędzane pojazdy wodne, zasilane elektrycznie pojazdy
mechaniczne, elektryczne napędy do pojazdów, elektryczne mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, silniki
elektryczne do pojazdów lądowych, napędy elektryczne
do pojazdów lądowych, alternatory elektryczne do pojazdów lądowych, napędy silnikowe elektryczne do pojazdów
lądowych, mechanizmy napędów silnikowych elektrycznych
do pojazdów lądowych, 37 usługi doładowywania pojaz-
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dów elektrycznych, usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja pojazdów lądowych, doładowywanie
baterii i akumulatorów, doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, instalacja części zamiennych do pojazdów, instalacja
alarmów, instalacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego
w samochodach, instalowanie wyposażenia samochodowego, kompleksowe czyszczenie samochodów, naprawa
i konserwacja instalacji elektronicznych, naprawa karoserii
samochodowych, naprawa lub konserwacja silników elektrycznych, naprawa i konserwacja pojazdów elektrycznych,
serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia
w energię elektryczną, udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją silników elektrycznych, usługi
pomocy w przypadku awarii samochodu [naprawa], usługi
stacji obsługi samochodów.
492097
(220) 2018 10 26
SAVECART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) save call

(210)
(731)

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi
zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi w zakresie
doradztwa zarządzania personelem, usługi agencji public relations, usługi w zakresie kreowania wizerunku towaru, usługi,
firmy, usługi agencji importowo - eksportowych, usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych, reklama telefoniczna,
reklama za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych,
pośredniczenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego w radiu i telewizji, sprzedaż usług reklamowych
i usług w zakresie promocji towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wynajem wirtualnych powierzchni reklamowych, agencje informacji handlowej, analizy kosztów,
analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania rynku,
badanie opinii publicznej, prognozy ekonomiczne, powielanie
dokumentów, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie
i sortowanie danych w bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi edytorskie
w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych,
ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, pośredniczenie w zawieraniu
transakcji handlowych, doradztwo handlowe, przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, projektowanie
i wykonywanie materiałów reklamowych wspomagających
sprzedaż w punkcie handlowym, wynajmowanie nośników reklamowych, produkcja filmów reklamowych, produkcja słuchowisk reklamowych i reklamowych utworów muzycznych, usługi
zaopatrywania osób trzecich w towary przeznaczone dla celów
promocyjnych i usługi reklamowe, 38 aplikacje mobilne, usługi w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci
internetowej, usługi w zakresie internetowego serwisu infor-
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macyjnego, usługi udostępniania słuchowisk oraz programów
telewizyjnych drogą cyfrową, agencje informacyjne, agencje
prasowe, udostępnianie przestrzeni wirtualnej dla celów forum
dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji,
poczta elektroniczna, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi
w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, dostarczanie dostępu do zasobów
muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, 42 projektowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów, administrowanie
sieciowymi stronami komputerowymi, portalami internetowymi, analizy systemów komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego,
konserwacja oprogramowania komputerowego, programowanie, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie
komputerów oraz urządzeń elektronicznych przeznaczonych
do komunikowania się, wypożyczanie oprogramowania przeznaczonego do komputerów i mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek
internetowych, 45 pośrednictwo w sprzedaży prawa własności
intelektualnych, doradztwo w zakresie własności intelektualnej,
usługi zarządzania prawami autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania komputerowego, utworów audio-video, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej.
(210) 492121
(220) 2018 10 29
(731) Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbaj, IN
(540) BRAXA
(510), (511) 5 artykuły farmaceutyczne i lecznicze.
(210) 492276
(220) 2018 11 02
(731) DOBROMIRSKI ŁUKASZ, Warszawa
(540) BE WARSAW
(510), (511) 36 najem krótkoterminowy nieruchomości.
492457
(220) 2018 11 07
BROWAR PROFESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) PROFESJA WROCŁAWSKI BROWAR RZEMIEŚLNICZY
(210)
(731)

(531)

27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.14,
26.01.16, 26.01.18, 02.09.14, 11.03.01
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji
napojów.
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492496
(220) 2018 11 08
GÓRNICKI PAWEŁ BIURO OCHRONY WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ PATENT-SERVICE, Poznań
(540) PATENT-SERVICE
(210)
(731)
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(540) BIOTEBAXON
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne, leki,
suplementy diety.
492578
(220) 2018 11 13
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) BIOTEBAXOL
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne, leki,
suplementy diety.
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.22, 24.17.01,
27.03.15, 09.01.10, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.13
(510), (511) 36 wycena wartości niematerialnych i prawnych, 45 usługi rzecznika patentowego, usługi prawnicze,
doradztwo oraz pomoc w zakresie ochrony własności intelektualnej, zarządzanie prawami własności intelektualnej,
usługi związane z bezpieczeństwem własności intelektualnej, badania i rozpoznania prawne, badania patentowe,
opracowywanie ekspertyz, opinii i analiz prawnych.
(210) 492537
(220) 2018 11 09
(731) DERESZEWSKI PAWEŁ, Donimierz
(540) umyjzwierza.pl

492579
(220) 2018 11 13
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) BIOTEBASIN
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne, leki,
suplementy diety.

(210)
(731)

492633
(220) 2018 11 13
SĘPIOŁ ŁUKASZ, SĘPIOŁ RAFAŁ SMART IMPORT
SPÓŁKA CYWILNA, Maków
(540) World Traveller

(210)
(731)

(531) 03.01.08, 03.01.24, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 35 promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, dostarczanie informacji handlowych
z internetowych baz danych, promocja on-line sieci komputerowych i stron internetowych, wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, reklama biznesowych
stron internetowych, organizowanie aukcji internetowych,
dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem
stron internetowych, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług,
kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, udostępnianie katalogów witryn
internetowych osób trzecich w celu upraszczania transakcji
biznesowych.
492570
(220) 2018 11 13
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) KASZANKA BLACK & WHITE
(510), (511) 29 kaszanka.
(210)
(731)

492572
(220) 2018 11 13
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) BLACK & WHITE
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kiełbasa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie
mięsa.
(210)
(731)

(210)
(731)

492576
(220) 2018 11 13
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław

(531) 18.05.01, 18.05.03, 27.05.01, 27.05.09
(510), (511) 18 bagaże podróżne, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia,
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z walizkami.
492719
(220) 2018 11 15
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) RODZINA ZDROWIA Immunosine Junior
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub
weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki
odkażające.
492775
(220) 2018 11 16
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) RODZINA ZDROWIA Immunosine
(210)
(731)
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(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12, 26.07.25
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub
weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki
odkażające.
(210) 492792
(220) 2018 11 19
(731) HELIO SPÓŁKA AKCYJNA, Zaborów
(540) BAKALIOWE KIESZONKOWE
(510), (511) 29 orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy przetworzone, orzechy preparowane, orzechy
prażone, owoce konserwowane, owoce suszone, owoce lukrowane, kandyzowana skórka pomarańczowa i cytrynowa,
kompozycja 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.
(210) 492809
(220) 2018 11 19
(731) ROMANIEC KACPER, Leszczyny
(540) Bezalkoholowy 100% CYDR SANDOMIERSKI

29

nu, broszury, formularze [blankiety, druki], kalendarze, koperty
[artykuły piśmienne], materiały drukowane, notatniki [notesy],
papier do pisania (listowy), torebki do pakowania [koperty,
woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, ulotki, zwijacze
do identyfikatorów [ artykuły biurowe], 25 odzież, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, fakturowanie,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, reklama, telefoniczne udzielanie informacji [dla
nieobecnych abonentów], telemarketing, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, 36 analizy finansowe, 38 fora [pokoje rozmów]
dla serwisów społecznościowych, informacja o telekomunikacji, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych,
oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią
komputerową, przesyłanie wiadomości, transfer strumieniowy
danych, transfer plików cyfrowych, udostępnianie forów internetowych on-line, usługi poczty głosowej, usługi telefoniczne,
usługi telekonferencyjne, usługi w zakresie wideokonferencji,
41 organizowanie loterii, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, usługi rozrywkowe, 42 konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów.
492828
(220) 2018 11 19
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Romedica
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub
weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki
odkażające.
(210)
(731)

492849
(220) 2018 11 20
MOREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) Frybki
(510), (511) 29 żywność z ryb, potrawy rybne, filety rybne,
ryby w stanie przetworzonym i półprzetworzonym, przetwory rybne, panierowane ryby, panierowane wyroby rybne,
produkty z owoców morza, mrożone produkty rybne, mrożone posiłki składające się głównie z ryb, żywność chłodzona
składająca się głównie z ryb, produkty z przetworzonej ryby
do spożycia dla ludzi, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi,
paluszki rybne, kiełbaski rybne, kotlety rybne, pulpety rybne,
opiekane kotleciki z pasty rybnej w kształcie rurek [chikuwa].
(210)
(731)

(531)

07.01.25, 07.01.01, 07.01.03, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.09,
24.03.18, 25.01.15, 25.01.25, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, bezalkoholowe napoje słodowe,
aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe gazowane napoje
na bazie soków owocowych, 35 promocja sprzedaży i sprzedaż detaliczna, hurtowa, w tym za pośrednictwem internetu
następujących produktów: napoje bezalkoholowe, napoje
bezalkoholowe o smaku owocowym, bezalkoholowe napoje
słodowe, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych.
492812
(220) 2018 11 19
NAU PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) naumobile

(210)
(731)

(531) 01.15.24, 26.11.12, 26.11.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, karty inteligentne [karty z układem scalonym], modemy, pamięci
zewnętrzne USB, smartfony, tablety, telefony komórkowe,
urządzenia telekomunikacyjne w postaci biżuterii, zegarki inteligentne, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub karto-

492872
(220) 2018 11 20
APPEL ANDRZEJ, KARKOSZKA-APPEL MAGDALENA
ST. PATRICK’S SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) St. Patrick’s
(510), (511) 41 nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, sprawdziany edukacyjne,
tłumaczenia.
(210)
(731)

492873
(220) 2018 11 20
PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) partner
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 4 grafit smarujący, oleje do smarowania, tłuszcze do smarowania, smary, smary do narzędzi tnących,
6 łańcuchy metalowe, złącza metalowe do łańcuchów,
zbiorniki na paliwo, metalowe kanistry na paliwo, 7 kosiarki, kosiarki ogrodowe - maszyny, ostrza do kosiarek, tłumiki
do silników, tłumiki wydechu do silników, wydech, filtry,
części maszyn lub silników, piły łańcuchowe, prowadnice
do maszyn, świece zapłonowe do silników spalinowych,
gaźniki, tłoki cylindrów, uszczelki do cylindrów, cylindry
do maszyn, cylindry do silników, głowice cylindrów do silników, tłoki do cylindrów, łożyska - części maszyn, łożyska
kulkowe, pilarki, pilarki łańcuchowe, kosiarki mechaniczne,
kosy mechaniczne, trimmery, traktorki ogrodowe, 8 siekiery, siekiery wpustowe otworowe, toporki, siekierki, ostrzałki,
ostrzałki młotkowe, pilniki igłowe, pilniki - narzędzia, kosiarki ogrodowe ręczne - narzędzia, piły z kabłąki, nożyce,
9 daszki ochronne z osłoną zabezpieczającą twarz służące jako element ochronnego wyposażenia dla pilarza lub
operatora kosy mechanicznej czy kosiarki do trawy, daszki
- osłony oczu, osłony do ochrony twarzy, osłony zabezpieczające twarz, osłony przeciwoślepieniowe, kaski ochronne,
maski ochronne, cewki elektromagnetyczne, cewki indukcyjne - wzbudniki, elektryczność, dławki - cewki dławikowe impedancje, cewki elektromagnetyczne, 17 okładziny
do sprzęgła, 20 butelki przeznaczone do sporządzania
mieszanki paliwa, kanistry, pojemniki niemetalowe do paliw, 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji towarów: grafit
smarujący, oleje do smarowania, tłuszcze do smarowania,
smary, smary do narzędzi tnących, łańcuchy metalowe, złącza metalowe do łańcuchów, zbiorniki na paliwo, metalowe kanistry na paliwo, kosiarki, kosiarki ogrodowe - maszyny, ostrza do kosiarek, tłumiki do silników, tłumiki wydechu
do silników, wydech, filtry, części maszyn lub silników, piły
łańcuchowe, prowadnice do maszyn, świece zapłonowe
do silników spalinowych, gaźniki, tłoki cylindrów, uszczelki do cylindrów, cylindry do maszyn, cylindry do silników,
głowice cylindrów do silników, tłoki do cylindrów, łożyska
- części maszyn, łożyska kulkowe, kosiarki, pilarki, pilarki
łańcuchowe, kosiarki mechaniczne, kosy mechaniczne,
trimmery, traktorki ogrodowe, siekiery, siekiery wpustowe
otworowe, toporki, siekierki, ostrzałki, ostrzałki młotkowe,
pilniki igłowe, pilniki - narzędzia, kosiarki ogrodowe ręczne
- narzędzia, piły z kabłąki, nożyce, daszki ochronne z osłoną zabezpieczającą twarz służące jako element ochronnego wyposażenia dla pilarza lub operatora kosy mechanicznej czy kosiarki do trawy, daszki - osłony oczu, osłony
do ochrony twarzy, osłony zabezpieczające twarz, osłony
przeciwoślepieniowe, kaski ochronne, maski ochronne,
cewki elektromagnetyczne, cewki indukcyjne - wzbudniki, elektryczność, dławki - cewki dławikowe impedancje,
cewki elektromagnetyczne, okładziny do sprzęgła, butelki
przeznaczone do sporządzania mieszanki paliwa, kanistry,
pojemniki niemetalowe do paliw.
492875
(220) 2018 11 20
JĘDRUCH BOŻENA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
JĘDRUŚ, Przemyśl
(540) VR VITTO ROSSI

(210)
(731)
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(531) 26.04.01, 27.05.01, 27.05.23
(510), (511) 3 pasty, kremy do obuwia, 9 okulary, 14 zegarki,
18 parasolki, torby, torebki, walizki, portfele, paski, 25 odzież,
rękawiczki, obuwie, 35 sprzedaż w sklepach, sklepach internetowych, hurtowniach wyżej wymienionych towarów.
492884
(220) 2018 11 21
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno
(540) LUXURY PURE VODKA TORUŃSKIE WÓDKI
GATUNKOWE T 1884 69 STRONG VODKA HIGH
QUALITY VODKA PREMIUM QUALITY SINCE 1884
NATURAL SPECIALLY SELECTED INGREDIENTS
(210)
(731)

(531)

02.03.01, 03.03.01, 24.03.07, 24.09.02, 26.01.06, 26.04.05,
26.11.03, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14, 25.01.15, 24.01.05
(510), (511) 33 wódka.
492898
(220) 2018 11 21
QUATTRO BUSINESS PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Q five
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sekretariatu, usługi sekretarskie i biurowe, usługi sekretarskie świadczone w biurach firm, usługi
biurowe, wynajmowanie urządzeń, sprzętu i wyposażenia
biurowego, fotokopiowanie, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, archiwizacja dokumentów, obsługa centrali telefonicznych na rzecz
innych, usługi biurowe w zakresie organizowania spotkań,
usługi w zakresie administracji biurowej, zapewnienie personelu administracyjnego, organizacja usług w zakresie powi-
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tań telefonicznych oraz telefonicznych usług recepcjonistów
na rzecz osób trzecich, usługi planowania spotkań biznesowych, wynajem tablic oraz powierzchni do celów reklamowych, udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej,
usługi w zakresie reklamy, 36 zarządzanie nieruchomościami,
wynajem pomieszczeń biurowych, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi i usługowymi,
wynajem pomieszczeń komercyjnych, wynajem pomieszczeń gospodarczych na potrzeby działalności biurowej,
organizacja najmu nieruchomości handlowych, wynajem
oraz udostępnianie powierzchni biurowej oraz komercyjnej
na potrzeby działalności fundacji, instytucji non-profit oraz
instytucji pozarządowych, wynajem pomieszczeń handlowych i usługowych, wynajem lokali na potrzeby działalności
handlowej i usługowej, 39 wynajem garaży i miejsc parkingowych, wynajem magazynów, wynajem przestrzeni magazynowej, wynajem skrzynek i skrytek pocztowych, 43 wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie sal na konferencje
i zebrania, wynajem sal konferencyjnych, udostępnianie
obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania.
492900
(220) 2018 11 21
QUATTRO BUSINESS PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Q QUATTRO BUSINESS PARK

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sekretariatu, usługi sekretarskie i biurowe, usługi sekretarskie świadczone w biurach firm, usługi
biurowe, wynajmowanie urządzeń, sprzętu i wyposażenia
biurowego, fotokopiowanie, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, archiwizacja dokumentów, obsługa centrali telefonicznych na rzecz
innych, usługi biurowe w zakresie organizowania spotkań,
usługi w zakresie administracji biurowej, zapewnienie personelu administracyjnego, organizacja usług w zakresie powitań telefonicznych oraz telefonicznych usług recepcjonistów
na rzecz osób trzecich, usługi planowania spotkań biznesowych, wynajem tablic oraz powierzchni do celów reklamowych, udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej,
usługi w zakresie reklamy, 36 zarządzanie nieruchomościami,
wynajem pomieszczeń biurowych, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi i usługowymi,
wynajem pomieszczeń komercyjnych, wynajem pomieszczeń gospodarczych na potrzeby działalności biurowej,
organizacja najmu nieruchomości handlowych, wynajem
oraz udostępnianie powierzchni biurowej oraz komercyjnej
na potrzeby działalności fundacji, instytucji non-profit oraz
instytucji pozarządowych, wynajem pomieszczeń handlowych i usługowych, wynajem lokali na potrzeby działalności
handlowej i usługowej, 39 wynajem garaży i miejsc parkingowych, wynajem magazynów, wynajem przestrzeni magazynowej, wynajem skrzynek i skrytek pocztowych, 43 wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie sal na konferencje
i zebrania, wynajem sal konferencyjnych, udostępnianie
obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania.
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492902
(220) 2018 11 21
QUATTRO BUSINESS PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) five

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sekretariatu, usługi sekretarskie i biurowe, usługi sekretarskie świadczone w biurach firm, usługi
biurowe, wynajmowanie urządzeń, sprzętu i wyposażenia
biurowego, fotokopiowanie, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, archiwizacja dokumentów, obsługa centrali telefonicznych na rzecz
innych, usługi biurowe w zakresie organizowania spotkań,
usługi w zakresie administracji biurowej, zapewnienie personelu administracyjnego, organizacja usług w zakresie powitań telefonicznych oraz telefonicznych usług recepcjonistów
na rzecz osób trzecich, usługi planowania spotkań biznesowych, wynajem tablic oraz powierzchni do celów reklamowych, udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej,
usługi w zakresie reklamy, 36 zarządzanie nieruchomościami,
wynajem pomieszczeń biurowych, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi i usługowymi,
wynajem pomieszczeń komercyjnych, wynajem pomieszczeń gospodarczych na potrzeby działalności biurowej,
organizacja najmu nieruchomości handlowych, wynajem
oraz udostępnianie powierzchni biurowej oraz komercyjnej
na potrzeby działalności fundacji, instytucji non-profit oraz
instytucji pozarządowych, wynajem pomieszczeń handlowych i usługowych, wynajem lokali na potrzeby działalności
handlowej i usługowej, 39 wynajem garaży i miejsc parkingowych, wynajem magazynów, wynajem przestrzeni magazynowej, wynajem skrzynek i skrytek pocztowych, 43 wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie sal na konferencje
i zebrania, wynajem sal konferencyjnych, udostępnianie
obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania.
492909
(220) 2018 11 21
VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa
(540) V

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 27.05.21
(510), (511) 18 torebki, torebki damskie, torby podróżne,
torby turystyczne, torby plażowe, torebki skórzane, torebki
skóropodobne, torby i saszetki męskie skóra, imitacje skóry,
ćwieki ze skóry, nici ze skóry, pudełka ze skóry lub ze skóry
wtórnej, walizki ze skóry lub ze skóry wtórnej, pasy naramienne ze skóry, zawory, wentyle ze skóry, okładziny do mebli ze skóry, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli,
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25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, okrycia wierzchnie, mufki,
kombinezony, nauszniki, odzież damska, męska, młodzieżowa i dziecięca, obuwie damskie, męskie młodzieżowe i dziecięce, bluzki, sukienki, odzież na gimnastykę, odzież papierowa, sportowe: koszulki, buty, ubrania, swetry, bluzy, obuwie
sportowe, odzież sportowa, kamizelki, kąpielówki, ubrania
dla kolarzy, koszule, koszulki gimnastyczne, legginsy, majtki,
kąpielowe płaszcze, sandały, slipy, pantofle, kostiumy, czepki,
bielizna, korki do butów piłkarskich, nakrycia głowy, nauszniki, buty narciarskie, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem,
marynarki, odzież gotowa, odzież wodoodporna, odzież
ze skóry i z imitacji skóry, paski, kurtki, cholewki do obuwia,
czubki do obuwia, środki antypoślizgowe do obuwia, obcasy
do obuwia, paski do obuwia, paski skórzane, paski skóropodobne, kurtki skórzane, kurtki ze skór lakierowanych, kurtki
ze skór naturalnych, kurtki skóropodobne, 35 sprzedaż, reklama i promocja towarów: torebki, torebki damskie, torby podróżne, torby turystyczne, torby plażowe, torebki skórzane,
torebki skóropodobne, torby i saszetki męskie skóra, imitacje skóry, ćwieki ze skóry, nici ze skóry, pudełka ze skóry lub
ze skóry wtórnej, walizki ze skóry lub ze skóry wtórnej, pasy
naramienne ze skóry, zawory, wentyle ze skóry, okładziny
do mebli ze skóry, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli,
paski skórzane, paski skóropodobne, kurtki skórzane, kurtki
ze skór lakierowanych, kurtki ze skór naturalnych, kurtki skóropodobne, odzież, obuwie, nakrycia głowy, okrycia wierzchnie, mufki, kombinezony, nauszniki, odzież damska, męska,
młodzieżowa i dziecięca, obuwie damskie, męskie, młodzieżowe, bluzki, sukienki, odzież na gimnastykę, odzież papierowa, sportowe: koszulki, buty, ubrania, swetry, bluzy, obuwie
sportowe, odzież sportowa, kamizelki, kąpielówki, ubrania
dla kolarzy, koszule, koszulki gimnastyczne, legginsy, majtki,
kąpielowe: płaszcze, sandały, slipy, pantofle, kostiumy, czepki,
bielizna, korki do butów piłkarskich, nakrycia głowy, nauszniki, buty narciarskie, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem,
marynarki, odzież gotowa, odzież wodoodporna, odzież
ze skóry i z imitacji skóry, paski, kurtki, cholewki do obuwia,
czubki do obuwia, środki antypoślizgowe do obuwia, obcasy
do obuwia, paski do obuwia.
492914
(220) 2018 11 21
VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa
(540) U

(210)
(731)

Nr ZT08/2019

cięce, bluzki, sukienki, odzież na gimnastykę, odzież papierowa, sportowe: koszulki, buty, ubrania, swetry, bluzy, obuwie
sportowe, odzież sportowa, kamizelki, kąpielówki, ubrania
dla kolarzy, koszule, koszulki gimnastyczne, legginsy, majtki,
kąpielowe płaszcze, sandały, slipy, pantofle, kostiumy, czepki,
bielizna, korki do butów piłkarskich, nakrycia głowy, nauszniki, buty narciarskie, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem,
marynarki, odzież gotowa, odzież wodoodporna, odzież
ze skóry i z imitacji skóry, paski, kurtki, cholewki do obuwia,
czubki do obuwia, środki antypoślizgowe do obuwia, obcasy
do obuwia, paski do obuwia, paski skórzane, paski skóropodobne, kurtki skórzane, kurtki ze skór lakierowanych, kurtki
ze skór naturalnych, kurtki skóropodobne, 35 sprzedaż, reklama i promocja towarów: torebki, torebki damskie, torby podróżne, torby turystyczne, torby plażowe, torebki skórzane,
torebki skóropodobne, torby i saszetki męskie skóra, imitacje skóry, ćwieki ze skóry, nici ze skóry, pudełka ze skóry lub
ze skóry wtórnej, walizki ze skóry lub ze skóry wtórnej, pasy
naramienne ze skóry, zawory, wentyle ze skóry, okładziny
do mebli ze skóry, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli,
paski skórzane, paski skóropodobne, kurtki skórzane, kurtki
ze skór lakierowanych, kurtki ze skór naturalnych, kurtki skóropodobne, odzież, obuwie, nakrycia głowy, okrycia wierzchnie, mufki, kombinezony, nauszniki, odzież damska, męska,
młodzieżowa i dziecięca, obuwie damskie, męskie, młodzieżowe, bluzki, sukienki, odzież na gimnastykę, odzież papierowa, sportowe: koszulki, buty, ubrania, swetry, bluzy, obuwie
sportowe, odzież sportowa, kamizelki, kąpielówki, ubrania
dla kolarzy, koszule, koszulki gimnastyczne, legginsy, majtki,
kąpielowe: płaszcze, sandały, slipy, pantofle, kostiumy, czepki,
bielizna, korki do butów piłkarskich, nakrycia głowy, nauszniki, buty narciarskie, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem,
marynarki, odzież gotowa, odzież wodoodporna, odzież
ze skóry i z imitacji skóry, paski, kurtki, cholewki do obuwia,
czubki do obuwia, środki antypoślizgowe do obuwia, obcasy
do obuwia, paski do obuwia.
492936
(220) 2018 11 21
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) No1
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 jednorazowe chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 16 ręczniki papierowe, chusteczki papierowe, serwetki papierowe, papier śniadaniowy, papier
toaletowy.

(531) 26.04.01, 27.05.21
(510), (511) 18 torebki, torebki damskie, torby podróżne,
torby turystyczne, torby plażowe, torebki skórzane, torebki
skóropodobne, torby i saszetki męskie skóra, imitacje skóry,
ćwieki ze skóry, nici ze skóry, pudełka ze skóry lub ze skóry
wtórnej, walizki ze skóry lub ze skóry wtórnej, pasy naramienne ze skóry, zawory, wentyle ze skóry, okładziny do mebli ze skóry, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, okrycia wierzchnie, mufki,
kombinezony, nauszniki, odzież damska, męska, młodzieżowa i dziecięca, obuwie damskie, męskie młodzieżowe i dzie-

(210) 492949
(731) LUKIĆ DANIEL, Łódź
(540) L’tronica

(220) 2018 11 22

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 promowanie koncertów muzycznych, promocja [reklama] koncertów, 41 organizowanie festiwali,
usługi festiwali muzycznych, organizowanie festiwali w celach kulturalnych, koncerty muzyczne, produkcja koncer-
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tów muzycznych, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie widowisk muzycznych, produkcja widowisk
na żywo, organizowanie widowisk w celach rozrywkowych,
widowiska muzyczne, rozrywka z udziałem muzyki, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie widowisk
[impresariat], produkcja muzyczna, produkcja widowisk,
usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi w zakresie komponowania muzyki, fotografia, fotoreportaże,
montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych,publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, usługi artystów estradowych, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań,
usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi związane
z dyskotekami.
492960
(220) 2018 11 22
RED PHARMA LABOLATORIES POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Stara Iwiczna
(540) Calmapherol
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, aromaty, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy,
inne niż do celów medycznych, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, kosmetyki do brwi, kosmetyki do rzęs,
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki, kosmetyki dla
dzieci, kremy kosmetyczne, mydła, środki do czyszczenia
zębów, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, preparaty odświeżające oddech
do higieny osobistej, zestawy kosmetyków, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, żele do wybielania
zębów, 5 antybiotyki, antyseptyki, balsamiczne preparaty
do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego,
białkowe suplementy diety, 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, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], guma do żucia
do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, immunostymulanty, intymne preparaty nawilżające, kapsułki do celów farmaceutycznych, lecznicze płyny
do włosów, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze środki
do czyszczenia zębów, leki wzmacniające, leki dla ludzi, leki
do celów stomatologicznych, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, leki seroterapeutyczne, leki
wzmacniające, maści do celów farmaceutycznych, maści
do leczenia oparzeń słonecznych, materiały opatrunkowe,
medyczne, mineralne suplementy diety, mydła antybakteryjne, mydła lecznicze, nalewki do celów medycznych,
napary lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, narkotyki, narkotyki do celów medycznych, odżywcze suplementy diety, olejki lecznicze, pastylki do ssania do celów
farmaceutycznych, płyny do celów farmaceutycznych,
płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych,
preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty
chemiczno-farmaceutyczne, preparaty enzymatyczne
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do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty fitoterapeutyczne
do celów medycznych, preparaty witaminowe, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, szampony lecznicze,
preparaty na hemoroidy, preparaty przeciw oparzeniom
słonecznym do celów farmaceutycznych, środki nasenne,
środki uspakajające, tabletki wspomagające odchudzanie,
węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, woda termalna, 21 nici dentystyczne, szpatułki kosmetyczne, 30 zioła
do celów spożywczych.
492965
(220) 2018 11 22
ŻÓŁTOWSKA MARCELINA CENTRUM
LOGOPEDYCZNO-PEDAGOGICZNE, Poznań
(540) OD GŁOWY DO MOWY
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, kongresów, konferencji, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, usługi edukacyjne
i treningowe w zakresie psychologii, pedagogiki, logopedii, kształcenie ustawiczne, usługi w zakresie edukacji
i nauczania, organizowanie wystaw związanych z kulturą,
medycyną lub edukacją, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych, edukacyjnych, nagrywanie materiałów dydaktycznych, porady w zakresie edukacji lub kształcenia, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie imprez
edukacyjnych oraz kulturalno-rozrywkowych, 44 usługi
pracowni psychologicznej: warsztaty oraz treningi psychologiczne i ogólnorozwojowe, psychoedukacja, profilaktyka i prewencja zdrowia psychicznego, terapia, usługi
psychologów, diagnozowanie i terapia pedagogiczna,
usługi terapii mowy, głosu i słuchu oraz terapii logopedycznej, fizjoterapia, zdrowie (higiena i troska o urodę
istot ludzkich lub zwierząt), usługi terapeutyczne, usługi
dietetyków, doradztwo żywieniowe i dietetyczne, doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, przeprowadzanie
diagnozy chorób, usługi promocji zdrowia, usługi opieki
zdrowotnej.
(210)
(731)

(210) 492997
(220) 2018 11 22
(731) IGLOTEX SPÓŁKA AKCYJNA, Skórcz
(540) Kręciołek
(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, lody spożywcze
w proszku, sorbety jako lody, torty lodowe, jogurt mrożony
oraz schłodzony, desery mrożone oraz schłodzone, desery na bazie lodów, pianki, musy, galaretki owocowe, budynie, puddingi, środki wiążące do lodów spożywczych, sosy
do deserów, wyroby cukiernicze, ciasta, ciasta mrożone, słodycze, cukierki.
493002
(220) 2018 11 23
CUKIERNIA-PIEKARNIA MACIUŚ SPÓŁKA JAWNA
MACIEJ, DAMIAN I MAREK NAWALKOWSKI,
Sosnowiec
(540) Maciuś
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i piekarnicze, 35 usługi
sprzedaży wyrobów cukierniczych i piekarniczych.

(210)
(731)

(210)
(731)

493049
(220) 2018 11 23
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PRODUKCJI,
USŁUG I HANDLU INTER SOLAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeziny
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(540) InterSolar Cannabis isc

(531)

02.01.02, 02.01.20, 07.01.01, 19.07.01, 19.07.09, 25.01.15,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 wódka, która spełnia wymogi określone
w specyfikacji technicznej oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego Polska wódka/Polish Vodka.
493169
(220) 2018 11 27
OPEN MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) OMEGA
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna,
kurtki, bluzki, bluzy, szale, szaliki, apaszki, chusty, podkoszulki,
T-shirty, koszule, pulowery, rękawiczki, bezrękawniki, biustonosze, staniki, majtki, obuwie sportowe, buty, półbuty, klapki,
sandały, getry, kamizelki, kapelusze, czapki, odzież sportowa,
stroje i kostiumy do opalania i pływania, kurtki wełniane lub
futrzane z kapturem, leginsy, marynarki, spodnie, skarpetki,
kombinezony, peleryny przeciwdeszczowe, 32 napoje energetyczne, napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi,
koncentraty i ekstrakty owocowe, soki i napoje izotoniczne,
soki owocowe, syropy, preparaty do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, lemoniady, nektary owocowe, sorbety
napoje, syropy do napojów, wody mineralne, wody gazowane, 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi w zakresie doradztwa zarządzania personelem, usługi agencji public relations,
usługi w zakresie kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy,
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, pośredniczenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego w radiu i telewizji, sprzedaż
usług reklamowych i usług w zakresie promocji towarów
i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, dekorowanie
wystaw sklepowych, wynajem powierzchni reklamowych,
agencje informacji handlowej, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, analizy kosztów, analizy
rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania rynku, badanie opinii publicznej, prognozy ekonomiczne, powielanie
dokumentów, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie i sortowanie danych w bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowanie
tekstów sponsorowanych, pokazy towarów, prezentowanie
usług, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, wycena działalności handlowej, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, kolportaż próbek reklamowych, pośredniczenie w zawieraniu
transakcji handlowych, doradztwo handlowe, przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja towarów, prowadzenie programów lojalnościowych, projektowanie i wykonywanie tymczasowych materiałów reklamowych wspomagających sprzedaż w punkcie handlowym,
rozdawanie materiałów reklamowych w punkcie sprzedaży,
wynajem modelek i modeli dla celów promocji sprzedaży,
pozycjonowanie produktów na półkach sklepowych, wynajmowanie nośników reklamowych, doradztwo personalne,
rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, dobór personelu
za pomocą metod psychotechnicznych, wynajem pracowników, produkcja filmów reklamowych, produkcja słuchowisk
reklamowych i reklamowych utworów muzycznych, usługi
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 05.03.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 zioła lecznicze suszone, napary lecznicze, lecznicze napary ziołowe, medyczne konopie siewne i ich pochodne, suplementy diety na bazie konopi, lecznicze ekstrakty ziołowe do celów medycznych, lecznicze ekstrakty
z konopi siewnych, ziołowe preparaty lecznicze, lecznicze
oleje konopne, napoje na bazie konopi siewnych do celów
medycznych, 29 oleje i tłuszcze jadalne, oleje spożywcze,
oleje roślinne do celów spożywczych, 30 zioła suszone, napary ziołowe, liście herbaty, herbaty, kwiaty i liście jako substytuty herbaty, substytuty herbaty, herbaty ziołowe inne niż
do celów leczniczych, 44 przetwarzanie suszu konopnego
z konopi siewnych, produkcja olejku konopnego, usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie medycznych konopi siewnych i olejów konopnych.
(210) 493088
(220) 2018 11 26
(731) AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) KRAKUS POLISH VODKA
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zaopatrywania osób trzecich w towary przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi reklamowe, doradztwo podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, ekspertyzy w działalności gospodarczej, sprzedaż hurtowa i detaliczna, także
za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, odzieży, obuwia, nakryć głowy, 36 usługi pośrednictwa w sprawach finansowych oraz ubezpieczeniowych, usługi doradztwa w sprawach finansowych oraz ubezpieczeniowych,
usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych,
pozyskiwanie środków finansowych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni
biurowych, działalność finansowa, usługi w zakresie operacji
finansowych, doradztwo finansowe, sprzedaż hurtowa i detaliczna papierów wartościowych, sprzedaż za pośrednictwem Internetu papierów wartościowych, pośrednictwo
i doradztwo przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usług leasingowych, sprzedaży
na raty, obsługa transakcji finansowych dotyczących kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usług
leasingowych, sprzedaży na raty, zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym, prowadzenie rachunków finansowych, prowadzenie rozliczeń pieniężnych, pośrednictwo w transakcjach finansowych inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usługi inwestycyjne
ze środków własnych i powierzonych, pozyskiwanie środków
finansowych, usługi w zakresie ubezpieczeń, prowadzenie
analiz finansowych, ekspertyzy dla celów finansowych, informacja finansowa, ekspertyzy i wyceny dla celów podatkowych, usługi powiernicze, sporządzanie i publikowanie raportów i ocen ekonomiczno - finansowych przedsiębiorstw,
opracowanie i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec
banków i instytucji finansowych, inwestycje kapitałowe, deponowanie walorów, zarządzanie finansami, prowadzenie
rachunków finansowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, prowadzenie rozliczeń pieniężnych, maklerstwo giełdowe, pośrednictwo giełdowe,
agencje finansowe, agencje ściągania wierzytelności, usługi
agencji pośrednictwa w handlu i wynajmu nieruchomości,
usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych
dotyczące nieruchomości, pozyskiwanie środków finansowych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego
i ruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie wyceny
nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowych,
sprzedaż hurtowa i detaliczna nieruchomości z ryku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo
w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów, zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym, kantory wymiany
walut, sprzedaż hurtowa i detaliczna papierów wartościowych, walut, sprzedaż za pośrednictwem Internetu papierów wartościowych, walut, 38 usługi w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej,
usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego,
usługi udostępniania programów telewizyjnych oraz audycji
radiowych drogą cyfrową, agencje informacyjne, agencje
prasowe, udostępnianie przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, dostarczanie
dostępu do zasobów informacyjnych, filmowych i zbiorów
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obrazów w sieci internetowej, internetowe portale społecznościowe, 41 usługi edukacyjne, edukacja na odległość, nauczanie języków obcych, usługi dotyczące organizowania
szkoleń, kształcenie praktyczne, informacja o edukacji, doskonalenie zawodowe, publikowanie tekstów i książek, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, obsługa
oraz udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, usługi rozrywkowe, usługi sportowe, usługi
artystyczne, imprezy rozrywkowe i okolicznościowe, imprezy integracyjne, organizowanie imprez rozrywkowych, okolicznościowych i integracyjnych, usługi związane z organizacją wypoczynku, organizowanie konkursów o charakterze
edukacyjnym i rozrywkowym, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie obozów sportowych, obsługa
urządzeń sportowych, obsługa urządzeń rozrywkowych, organizowanie przyjęć w dziedzinie rozrywki, parki rozrywki,
udostępnianie sprzętu do karaoke, wynajmowanie terenów
o przeznaczeniu sportowym i rozrywkowym, wypożyczanie
dekoracji, 42 usługi w zakresie udostępniania i wynajmu dostępu do Internetu osobom trzecim oraz w zakresie tworzenia, utrzymania stron internetowych osobom trzecim, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych,
programowanie komputerowe, projektowanie oprogramowania, projektowanie systemów komputerowych dotyczących edukacji i finansów, konserwacja, wynajem, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, aktualizacja, opracowanie, doradztwo, konserwacja, zwielokrotnianie,
projektowanie, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, udostępnianie miejsca na serwerze, analizy systemów
komputerowych, wynajmowanie i udostępnianie zasobów
serwerów, administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi, portalami internetowymi o tematyce edukacyjnej
i finansowej, instalacje oprogramowania komputerowego,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, 45 usługi
prawne, przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych, badania prawne, usługi świadczone przez wykwalifikowanych
prawników w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych
osób, usługi świadczone przez wykwalifikowanych prawników w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób
i mienia, zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie
własności intelektualnej.
493170
(220) 2018 11 27
SAKURA UDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) UKi UKi

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy
i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe,
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koncentraty pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w proszku, buliony, grzyby suszone, grzyby konserwowe, oleje jadalne, olej sezamowy,
konserwy rybne, konserwy mięsne, owoce konserwowe,
warzywa konserwowe, mięso i ekstrakty mięsne, ryby, drób,
dziczyzna, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki, dżemy, mrożone owoce, mrożone warzywa, mrożone owoce morza, bambus krojony, bambus
konserwowy, prażynki krewetkowe, chrupki ziemniaczane,
suszone owoce, bakalie, wiórki kokosowe, jaja w proszku,
przecier pomidorowy, warzywa suszone, grzyby suszone,
oleje jadalne, kostki bulionowe, płaty suszonych alg nori
(hoshi-nori), rozdrobnione ziarna sezamu, dania orientalne,
tempura, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych,
doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących artykułów
spożywczych, informacja handlowa, promocja sprzedaży
artykułów spożywczych, usługi organizowania programów
lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych,
organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, 43 usługi restauracyjne
i usługi gastronomiczne, kawiarnie, restauracje, restauracje
samoobsługowe, stołówki, catering i obsługa przyjęć, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, usługi związane z przygotowywaniem dań (żywności i napojów) na zamówienie
oraz ich dostawa.
493171
(220) 2018 11 27
SAKURA UDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Uki
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty
pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy
miso, zupy w proszku, buliony, grzyby suszone, grzyby konserwowe, oleje jadalne, olej sezamowy, konserwy rybne,
konserwy mięsne, owoce konserwowe, warzywa konserwowe, mięso i ekstrakty mięsne, ryby, drób, dziczyzna, owoce
i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki,
dżemy, mrożone owoce, mrożone warzywa, mrożone owoce morza, bambus krojony, bambus konserwowy, prażynki
krewetkowe, chrupki ziemniaczane, suszone owoce, bakalie, wiórki kokosowe, jaja w proszku, przecier pomidorowy,
warzywa suszone, grzyby suszone, oleje jadalne, kostki bulionowe, płaty suszonych alg nori (hoshi-nori), rozdrobnione ziarna sezamu, dania orientalne, tempura, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem
Internetu artykułów spożywczych, doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych
dotyczących artykułów spożywczych, informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, usługi
organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie
tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych,
43 usługi restauracyjne i usługi gastronomiczne, kawiarnie,
restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, catering
i obsługa przyjęć, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, usługi związane z przygotowywaniem dań (żywności i napojów)
na zamówienie oraz ich dostawa.

(210)
(731)
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493172
(220) 2018 11 27
SAKURA UDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Uki Green
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty
pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy
miso, zupy w proszku, buliony, grzyby suszone, grzyby konserwowe, oleje jadalne, olej sezamowy, konserwy rybne,
konserwy mięsne, owoce konserwowe, warzywa konserwowe, mięso i ekstrakty mięsne, ryby, drób, dziczyzna, owoce
i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki,
dżemy, mrożone owoce, mrożone warzywa, mrożone owoce morza, bambus krojony, bambus konserwowy, prażynki
krewetkowe, chrupki ziemniaczane, suszone owoce, bakalie, wiórki kokosowe, jaja w proszku, przecier pomidorowy,
warzywa suszone, grzyby suszone, oleje jadalne, kostki bulionowe, płaty suszonych alg nori (hoshi-nori), rozdrobnione ziarna sezamu, dania orientalne, tempura, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem
Internetu artykułów spożywczych, doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych
dotyczących artykułów spożywczych, informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, usługi
organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie
tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych,
43 usługi restauracyjne i usługi gastronomiczne, kawiarnie,
restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, catering
i obsługa przyjęć, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, usługi związane z przygotowywaniem dań (żywności i napojów)
na zamówienie oraz ich dostawa.
(210)
(731)

(210) 493176
(220) 2018 11 27
(731) Wave Holdco, S.L., Madryt, ES
(540) kai

(531) 26.04.09, 26.01.03, 26.07.25, 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
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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
on-line, 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.
493178
(220) 2018 11 27
OGIERMAN SŁAWOMIR ROBERT,
Siemianowice Śląskie
(540) CLUB 80
(510), (511) 38 transmisja programów radiowych i telewizyjnych, łączność poprzez terminale komputerowe, nadawanie
bezprzewodowe, transmisja plików elektronicznych, przesyłanie informacji tekstowej o obrazowej za pomocą komputera,
zwłaszcza nagrań fonograficznych i nagrań video, usługi ogłoszeń elektronicznych, udostępnianie połączenia ze światową
siecią komputerową za pośrednictwem, 41 rozrywka, informacja o rozrywce, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie prowadzenie koncertów, dyskoteki,
organizowanie przyjęć, organizowanie balów, organizowanie
spektakli rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, zjazdów, zgromadzeń, seminariów i kongresów, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie konkursów
piękności, usługi orkiestr, oprawa muzyczna imprez i zdarzeń,
usługi reporterskie, usługi prezenterów muzyki, usługi dystrybucji biletów, 43 restauracje, kawiarnie, bary szybkiej obsługi,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), rezerwacje miejsc w hotelach, hotele,
motele, pensjonaty, wynajmowanie sal na posiedzenia.
(210)
(731)

493184
(220) 2018 11 27
KROTGAZ ROZLEWNIA GAZU PŁYNNEGO
SPÓŁKA JAWNA HANNA LINKIEWICZ, M.D. KAWAŁEK,
Krotoszyn
(540) PROPAN-BUTAN TECHNICZNY WYŁĄCZNOŚĆ
NAPEŁNIANIA FIRMA „KROTGAZ” KROTGAZ
(210)
(731)

37

(531) 19.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 gaz płynny, 39 usługi w zakresie dystrybucji
gazów płynnych.
(210) 493187
(220) 2018 11 26
(731) NIESIOBĘDZKI BOGDAN, Elbląg
(540) ELBA-AB
(510), (511) 35 handel hurtowy i detaliczny artykułami motoryzacyjnymi i smarnymi, częściami zamiennymi.
493273
(220) 2018 11 30
TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TotalCasino
(510), (511) 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, 38 zapewnianie
dostępu do witryn internetowych z grami hazardowymi
i zwykłymi, udostępnianie forów on-line do komunikacji
w dziedzinie gier elektronicznych, transmisja materiałów
wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, 41 organizowanie i prowadzenie
gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie
i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych,
videoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa gier 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, organizowa(210)
(731)
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nie i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie sportu
i kultury, publikowanie, edycja i dystrybucja książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków i elektronicznych
mediów, obsługa publikacji elektronicznych on-line, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, publikacja
książek elektronicznych i czasopism on-line, usługi publikacji elektronicznej, publikacja i wydawanie informacji
o edukacji, imprezach, hazardzie, rozrywce, rekreacji, także
przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi on-line.
(210) 493320
(220) 2018 11 30
(731) NICZUK METALL-PL SPÓŁKA JAWNA, Wilimowo
(540) N NICZUK expert
(510), (511) 6 uchwyty metalowe do mocowania rur, uchwyty metalowe do podwieszania rur, obejmy metalowe do zamocowania rur, obejmy metalowe do podwieszania rur.
493337
(220) 2018 12 03
TRADE & LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz
(540) Z OTULENI ZAPACHEM
(210)
(731)
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(210) 493367
(220) 2018 12 03
(731) Gothals Limited, Nikozja, CY
(540)

(531) 03.05.19, 03.05.25
(510), (511) 25 obuwie, odzież, nakrycia głowy.
(210) 493369
(220) 2018 12 03
(731) GIWOJNO TOMASZ THOMAS, Warszawa
(540) clodi
(510), (511) 18 aktówki, torebki, portfele, portmonetki, portfele na karty wizytowe, portfele na karty płatnicze, kuferki,
komplety podróżne ze skóry, kuferki na kosmetyki, skórzane etui na klucze, plecaki, torby na zakupy, walizki, paski
skórzane.
(210) 493370
(220) 2018 12 03
(731) Gothals Limited, Nikozja, CY
(540) ILLEGAL

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, mydła,
kosmetyki, środki do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia, substancje stosowane w praniu, w tym płyny do prania,
płukania i zmiękczania tkanin.
(210) 493352
(220) 2018 12 03
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała
(540) LauroseptQ37
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, oleje
lecznicze, zioła lecznicze, tabletki musujące wzbogacone
w witaminy i minerały do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo-multiminerałowe, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze i dietetyczne, borowina lecznicza, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, kosmetyki lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze,
maści do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze,
mleczko pszczele do celów medycznych, nalewki do celów
leczniczych, napary do celów leczniczych, sole do kąpieli
mineralnych, suplementy mineralne do żywności, tran, preparaty witaminowe, herbata z ziół do celów medycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, środki odkażające, materiały opatrunkowe, materiały i środki sanitarne
i higieniczne.

(531) 26.01.01, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210) 493401
(220) 2018 12 04
(731) HANUSZ PIOTR, Warszawa
(540) JARMARK PRODUKTÓW REGIONALNYCH

(531) 03.07.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi organizowania targów i wystaw handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych.
(210) 493415
(220) 2018 12 04
(731) KONKIEL KAROLINA METAMORPHOSI, Gdańsk
(540) M METAMORPHOSIS
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(531) 05.05.21, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 44 usługi w zakresie troski o zdrowie, sprawność
oraz urodę istot ludzkich, usługi fryzjerskie, usługi medycyny
estetycznej, usługi świadczone w saunach, salonach SPA, salonach kosmetycznych oraz salonach odnowy biologicznej.
(210) 493417
(220) 2018 12 04
(731) KONKIEL KAROLINA METAMORPHOSI, Gdańsk
(540) M

(531) 05.05.21, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 44 usługi w zakresie troski o zdrowie, sprawność
oraz urodę istot ludzkich, usługi fryzjerskie, usługi medycyny
estetycznej, usługi świadczone w saunach, salonach SPA, salonach kosmetycznych oraz salonach odnowy biologicznej.
(210) 493599
(220) 2018 12 10
(731) FUNDACJA RAK ‚N’ ROLL - WYGRAJ ŻYCIE, Warszawa
(540) Fundacja Rak’n’Roll
(510), (511) 16 gazety, czasopisma (periodyki), publikacje
drukowane, książki, broszury, notatniki, notesy, koperty (artykuły piśmienne), upominkowe artykuły papiernicze, biurowe
artykuły papiernicze, kalendarze, kartki z życzeniami, ulotki,
afisze, plakaty, artykuły biurowe, papier do pisania, artykuły
papiernicze do pisania, 25 odzież, czapki z daszkiem, T-shirt,
czapki (nakrycia głowy), 35 rozpowszechnianie materiałów
reklamowych (ulotki, prospekty, druki, próbki, broszury, materiały drukowane), dystrybucja materiałów reklamowych
(ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek), reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, poszukiwania w zakresie patronatu, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama, badanie rynku i badania marketingowe, agencje reklamowe, 36 organizacja zbiórek, zbiórki funduszy na cele dobroczynne.
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(540) LipiActive CH

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 26.05.04, 26.11.05
(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.
493883
(220) 2018 12 14
PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) MaxiCalcin OSTEO
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.06, 03.11.07, 03.11.24
(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.
(210) 494037
(220) 2018 12 19
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) CHYŁKA ZAGINIĘCIE

493877
(220) 2018 12 14
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) SYLIPROM
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(210)
(731)

493879
(220) 2018 12 14
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) DIARYL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(210)
(731)

(210)
(731)

493880
(220) 2018 12 14
PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski

(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe,
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie
analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, ka-
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blowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe
zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku
i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator
obrazu), programy komputerowe, programy komputerowe
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu
audio i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe
i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania
i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci
plików w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne,
monitory, komputery i urządzenia towarzyszące, komputery
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym,
35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu
na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi
produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji,
kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania
prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów
i wystaw handlowych/reklamowych, usługi badania opinii
publicznej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie Informacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków,
pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu I hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów,
audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych
utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku,
gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych,
urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału
naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw
do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji
satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych
i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych,
kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy,
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bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy,
etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi,
galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana,
galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce,
maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, organizery,
otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe,
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki,
plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki
pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale,
szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki,
t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki
żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne,
usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie
informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego,
usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym
udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane - zakres dostępu
do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych
dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru:
usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem
informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez
bezpośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu
programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów,
usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz
danych, umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal
telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu
do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów
w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji
i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie
dostępu do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokalnej
jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, 41 usługi
rozrywki i nauczania, organizacja rozrywkowych widowisk
telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów doku-
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(210) 494058
(220) 2018 12 19
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) VISANAX
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze 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.

mentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji
o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych,
imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym
przez odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku
i obrazu w postaci plików w formacie elektronicznym
ze stron www przez Internet, usługi wynajmowania studia
nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze, publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej zawarte w tej klasie, 42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań
w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie badań
w dziedzinie usług medialnych - prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie
i przekazywanie prognoz pogody, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet - kawiarenka internetowa, usługi
udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych
serwisów i portali internetowych, usługi dostarczania dostępu do serwerów internetowych.

(210) 494064
(220) 2018 12 19
(731) GSK Consumer Healthcare S.A., Prangins, CH
(540) OTRIVIN ODDYCHAJ CZYSTO
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające,
środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.

(210) 494056
(220) 2018 12 19
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) NORTRAN
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze 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) 494066
(220) 2018 12 19
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) CARBOACTIV
(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) 494057
(220) 2018 12 19
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) PRIMATON
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze 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) 494067
(220) 2018 12 19
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) BILOPRIM
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze 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) 494059
(220) 2018 12 19
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) INSULMIN
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze 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.
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(210) 494068
(220) 2018 12 19
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) NEFROXAN
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze 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) 494069
(220) 2018 12 19
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) SINUCLAR
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze 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) 494070
(220) 2018 12 19
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) OMEGA-VIT
(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) 494080
(220) 2018 12 19
(731) PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA, Sanok
(540) ZAKŁADY MIĘSNE S. A. Beef-San SANOK

kon, golonka, filety z piersi kurczaka, burgery mięsne, steki
z mięsa, podroby, mięsne wyroby garmażeryjne, gotowe
dania z mięsa, flaki, frankfurterki, galaretki mięsne, gulasze,
kaszanka, kiełbasy, surowe kiełbasy, konserwy mięsne, pasty
mięsne, pasztety, salami, pulpety, skwarki, ekstrakty mięsne,
oleje i tłuszcze jadalne, oleje zwierzęce do celów spożywczych, tłuszcze zwierzęce do celów spożywczych, smalec,
naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, nabiał i substytuty nabiału, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line
w zakresie następujących towarów: mięso i wędliny, mięsa
wędzone, mięso gotowane, mięso pieczone, mięso mrożone, mięso świeże, mięso wędzone, mięso konserwowane,
wieprzowina, wołowina, drób, cielęcina, dziczyzna, szynka,
schab wieprzowy, bekon, golonka, filety z piersi kurczaka,
burgery mięsne, steki z mięsa, podroby, mięsne wyroby garmażeryjne, gotowe dania z mięsa, flaki, frankfurterki, galaretki
mięsne, gulasze, kaszanka, kiełbasy, surowe kiełbasy, konserwy mięsne, pasty mięsne, pasztety, salami, pulpety, skwarki,
ekstrakty mięsne, oleje i tłuszcze jadalne, oleje zwierzęce
do celów spożywczych, tłuszcze zwierzęce do celów spożywczych, smalec, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas,
nabiał i substytuty nabiału.
(210) 494081
(220) 2018 12 19
(731) PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA, Sanok
(540) Beef-San
(510), (511) 29 mięso i wędliny, mięsa wędzone, mięso gotowane, mięso pieczone, mięso mrożone, mięso świeże, mięso
wędzone, mięso konserwowane, wieprzowina, wołowina, drób,
cielęcina, dziczyzna, szynka, schab wieprzowy, bekon, golonka,
filety z piersi kurczaka, burgery mięsne, steki z mięsa, podroby, mięsne wyroby garmażeryjne, gotowe dania z mięsa, flaki,
frankfurterki, galaretki mięsne, gulasze, kaszanka, kiełbasy, surowe kiełbasy, konserwy mięsne, pasty mięsne, pasztety, salami,
pulpety, skwarki, ekstrakty mięsne, oleje i tłuszcze jadalne, oleje
zwierzęce do celów spożywczych, tłuszcze zwierzęce do celów
spożywczych, smalec, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas,
nabiał i substytuty nabiału, 35 usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line w zakresie następujących towarów: mięso i wędliny, mięsa wędzone, mięso gotowane, mięso pieczone, mięso
mrożone, mięso świeże, mięso wędzone, mięso konserwowane, wieprzowina, wołowina, drób, cielęcina, dziczyzna, szynka,
schab wieprzowy, bekon, golonka, filety z piersi kurczaka, burgery mięsne, steki z mięsa, podroby, mięsne wyroby garmażeryjne, gotowe dania z mięsa, flaki, frankfurterki, galaretki mięsne,
gulasze, kaszanka, kiełbasy, surowe kiełbasy, konserwy mięsne,
pasty mięsne, pasztety, salami, pulpety, skwarki, ekstrakty mięsne, oleje i tłuszcze jadalne, oleje zwierzęce do celów spożywczych, tłuszcze zwierzęce do celów spożywczych, smalec, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, nabiał i substytuty nabiału.
494166
(220) 2018 12 21
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH BDM
SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) TFI BDM
(510), (511) 36 tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, administrowanie funduszami i inwestycjami,
inwestycje kapitałowe, zarządzanie kapitałowe, usługi finansowe, doradztwo finansowe i inwestycyjne, zarządzanie finansami i portfelami inwestycyjnymi, usługi związane z obrotem papierami wartościowymi i instrumentami
finansowymi.
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.02, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.15, 26.01.05, 26.01.11, 26.01.18, 26.01.20, 26.01.21,
26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 26.04.02
(510), (511) 29 mięso i wędliny, mięsa wędzone, mięso gotowane, mięso pieczone, mięso mrożone, mięso świeże, mięso
wędzone, mięso konserwowane, wieprzowina, wołowina,
drób, cielęcina, dziczyzna, szynka, schab wieprzowy, be-
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(210) 494186
(220) 2018 12 21
(731) SULARZ WOJCIECH, Warszawa
(540) TURBACZ XC CROSS COUNTRY

(531)

29.01.13, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
27.05.22, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.05,
26.11.09, 26.11.10, 24.15.01, 24.15.05, 24.15.07
(510), (511) 35 promowanie towarów i usług w formie
sponsorowania wydarzeń sportowych, usługi menedżerskie
dla sportowców, 41 organizowanie zawodów sportowych,
nauka gimnastyki, wypożyczanie sprzętu sportowego, wynajmowanie obiektów sportowych, usługi trenerskie dla
sportowców.
494195
(220) 2018 12 21
JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp
(540) KOLORADA
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane,
wody i napoje gazowane, wody stołowe i sodowe, napoje
owocowe niegazowane, napoje bezalkoholowe, soki owocowe, syropy, oranżada.
(210)
(731)

(210) 494215
(220) 2018 12 26
(731) JAKUBIEC WOJCIECH, Pszczyna
(540) teatralna maszyna

(531) 27.05.05, 15.07.01, 26.01.03, 26.02.01
(510), (511) 41 imprezy kulturalne, zapewnianie zajęć kulturalnych, prowadzenie imprez kulturalnych, przeprowadzanie
aktywności kulturalnych, usługi w zakresie kultury, informacje dotyczące działalności kulturalnej, warsztaty w celach
kulturalnych, rezerwacja biletów na imprezy kulturalne, organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej,
organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizowanie widowisk w celach kulturalnych, organizowanie pokazów w celach kulturalnych, prowadzenie wystaw w celach
kulturalnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych,
organizowanie festynów w celach kulturalnych, organizowanie zjazdów w celach kulturalnych, organizowanie imprez
rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie prezentacji
do celów kulturalnych, organizowanie festiwali w celach
kulturalnych, organizowanie imprez w celach kulturalnych,
organizowanie konkursów w celach kulturalnych, zajęcia kulturalne, organizacja i przeprowadzanie aktywności kultural-
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nych, organizowanie seminariów związanych z działalnością
kulturalną, usługi w zakresie organizowania widowisk kulturalnych, organizowanie społecznych imprez kulturalnych,
dostarczanie informacji na temat aktywności kulturalnych,
usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, organizowanie i przeprowadzanie targów
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, świadczenie usług
sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia
rozrywkowe i kulturalne, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, usługi rozrywkowe, zajęcia kulturalne, organizowanie imprez w celach
kulturalnych i rozrywkowych, przedstawienia teatralne, produkcje teatralne, usługi teatralne, rozrywka teatralna, usługi
teatrów rewiowych, prezentacja dzieł teatralnych, reżyserowanie przedstawień teatralnych, reżyserowanie widowisk
teatralnych, organizowanie produkcji teatralnych, udostępnianie programów teatralnych, usługi produkcji teatralnych,
produkcja widowisk teatralnych, produkcja przedstawień
teatralnych, wystawianie spektakli teatralnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, usługi rezerwacji biletów do teatru, wypożyczanie urządzeń oświetleniowych dla teatrów,
widowiska teatralne i widowiska muzyczne, publikowanie
scenariuszy do użytku teatralnego, zarządzanie stroną artystyczną spektakli teatralnych, rozrywka w postaci produkcji
teatralnych, usługi biur sprzedaży biletów teatralnych, udostępnianie obiektów i sprzętu teatralnego, usługi w zakresie
rezerwacji teatralnych, usługi edukacyjne z zakresu sztuki
teatralnej, organizowanie, produkcja i wystawianie spektakli
teatralnych, planowanie sztuk teatralnych lub spektakli muzycznych, przygotowywanie napisów na imprezy teatralne
na żywo, usługi agencji rezerwujących bilety na spektakle
teatralne, usługi agencji rezerwujących miejsca na przedstawienia teatralne, teatralne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów, widowiska
teatralne zarówno animowane, jak i z udziałem aktorów,
organizowanie festiwali, usługi festiwali muzycznych, prowadzenie festiwali filmowych, organizowanie festiwali w celach
szkoleniowych, organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, przedstawienia
muzyczne koncerty muzyczne, występy muzyczne i piosenkarskie, koncerty muzyczne na żywo, występy taneczne,
muzyczne i dramatyczne, koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia,
widowiska teatralne i widowiska muzyczne, organizowanie
rozrywki wizualnej i muzycznej, usługi rozrywkowe świadczone przez grupy muzyczne, usługi w zakresie rozrywki
muzycznej animowanej, usługi rozrywki muzycznej świadczone przez grupy instrumentalne, usługi rozrywki muzycznej świadczone przez grupy wokalne, muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych
do występów, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc
na koncerty muzyczne, nagrywanie muzyki, usługi festiwali
muzycznych, prezentacja przedstawień muzycznych, wynajem instrumentów muzycznych, wypożyczanie instrumentów muzycznych, organizowanie wydarzeń muzycznych,
organizowanie widowisk muzycznych, organizacja rozrywek
muzycznych, usługi prezenterów muzyki, widowiska muzyczne, produkcja koncertów muzycznych, prezentacja koncertów
muzycznych, zapewnianie muzyki na żywo, wykonywanie
programów muzycznych, organizowanie występów muzycznych na żywo, organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, usługi rozrywkowe w zakresie muzyki jazzowej, rozrywka z udziałem muzyki, udzielanie informacji w dziedzinie
muzyki.
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494228
(220) 2018 12 27
NIVEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) DELIKATNOŚĆ OD POKOLEŃ bambino
(210)
(731)

(531)

29.01.15, 03.01.14, 03.01.25, 03.01.26, 27.05.02, 27.05.09,
27.05.17, 01.15.15, 26.01.03, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.11,
26.11.13
(510), (511) 3 kosmetyki dla dzieci i niemowląt, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, pianki do mycia, mydła i żele.
(210) 494238
(220) 2018 12 27
(731) STRYGNER MICHAŁ, Warszawa
(540) SHAREFIELD
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej,
zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu,
usługi biurowe, badania rynkowe, audyt działalności gospodarczej, doradztwo podatkowe [rachunkowość], księgowość
i prowadzenie ksiąg, rachunkowość, księgowość i audyt, audyt finansowy, rachunkowość komputerowa, zarządzanie
sprzedażą i bazą klientów, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, doradztwo w zakresie
wyceny zamówień sprzedaży, elektroniczne przetwarzanie
zamówień, negocjowanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, usługi public relations, badania w zakresie public
relations, doradztwo w zakresie public relations, usługi reklamowe i promocyjne, marketing telefoniczny, prowadzenie
księgowości w zakresie elektronicznego transferu funduszy,
analizy gospodarcze, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie wywiadu gospodarczego w odniesieniu do działalności gospodarczej, usługi w zakresie licytacji
świadczone w Internecie, 36 usługi finansowe, pieniężne
i bankowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wycen, gromadzenie funduszy
i sponsorowanie finansowe, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, usługi finansowania, usługi inwestycyjne, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, ściąganie należności i faktoring,
przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, windykacja należności i odzysk długu, usługi związane z upadłością, usługi komornicze [ściąganie długów], usługi doradztwa
finansowego związane z niewypłacalnością, usługi bankowe
związane z elektronicznym transferem funduszy, usługi informacyjne związane z automatycznym transferem funduszy, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wycena i oszacowanie wartości majątku, oceny
finansowe, gwarancje finansowe, analizy finansowe, badanie
wypłacalności finansowej, zbiórki funduszy i sponsorowanie
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finansowe, zbiórki funduszy na cele charytatywne, zbiórki
- organizacja, 41 usługi wydawnicze i reporterskie, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, multimedialne wydania czasopism, multimedialne wydania gazet,
multimedialne wydania magazynów, publikacja i redagowanie książek, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania), publikacja materiałów dostępnych
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikowanie,
publikowanie dokumentów, publikacja elektroniczna on-line
periodyków i książek, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie
technologii informacyjnych, hosting, oprogramowanie jako
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi
kodowania danych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych.
(210) 494240
(220) 2018 12 27
(731) STRYGNER MICHAŁ, Warszawa
(540)

(531) 24.15.02
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej,
zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu,
usługi biurowe, badania rynkowe, audyt działalności gospodarczej, doradztwo podatkowe [rachunkowość], księgowość
i prowadzenie ksiąg, rachunkowość, księgowość i audyt, audyt finansowy, rachunkowość komputerowa, zarządzanie
sprzedażą i bazą klientów, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, doradztwo w zakresie
wyceny zamówień sprzedaży, elektroniczne przetwarzanie
zamówień, negocjowanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, usługi public relations, badania w zakresie public
relations, doradztwo w zakresie public relations, usługi reklamowe i promocyjne, marketing telefoniczny, prowadzenie
księgowości w zakresie elektronicznego transferu funduszy,
analizy gospodarcze, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie wywiadu gospodarczego w odniesieniu do działalności gospodarczej, usługi w zakresie licytacji
świadczone w Internecie, 36 usługi finansowe, pieniężne
i bankowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wycen, gromadzenie funduszy
i sponsorowanie finansowe, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, usługi finansowania, usługi inwestycyjne, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, ściąganie należności i faktoring,
przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, windykacja należności i odzysk długu, usługi związane z upadłością, usługi komornicze [ściąganie długów], usługi doradztwa
finansowego związane z niewypłacalnością, usługi bankowe
związane z elektronicznym transferem funduszy, usługi informacyjne związane z automatycznym transferem funduszy, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieru-
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chomości], wycena i oszacowanie wartości majątku, oceny
finansowe, gwarancje finansowe, analizy finansowe, badanie
wypłacalności finansowej, zbiórki funduszy i sponsorowanie
finansowe, zbiórki funduszy na cele charytatywne, zbiórki
- organizacja.
(210) 494251
(220) 2018 12 27
(731) SALEREK SŁAWOMIR JERZY, Lublin
(540) ProBioMinerał

(531) 17.02.02, 27.05.01
(510), (511) 1 materiały mineralne do filtracji wody, 3 probiominerał, kremy, odżywki, balsamy, maseczki z probiominerałem, kosmetyki na bazie probiominerału, 5 preparaty z probiominerałem dla celów medycznych.
494254
(220) 2018 12 27
SCFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SCFO
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(210) 494263
(220) 2018 12 27
(731) WILKOWSKI MARCIN SILVER LINE, Gdańsk
(540) Silver Line M.Wilkowski

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie ze srebra.
494266
(220) 2018 12 27
SKŁODOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tykocin
(540) BEST OF SKŁODOWSCY
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 36 transfer elektroniczny środków pieniężnych,
42 oprogramowanie jako usługa [SaaS].
494255
(220) 2018 12 27
SCFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SCFO
(510), (511) 36 transfer elektroniczny środków pieniężnych,
42 oprogramowanie jako usługa [SaaS].

(531) 03.04.13, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna.
(210) 494267
(220) 2018 12 27
(731) SOŁOWSKI ŁUKASZ, Łódź
(540) MUR

(210)
(731)

494256
(220) 2018 12 27
AGRO-DANMIS GRAMOWSCY SPÓŁKA JAWNA,
Bukowiec
(540) kozette
(510), (511) 29 białko spożywcze, bita śmietana, jogurt, twaróg, twarożek, serki twarogowe, masło, wyroby na bazie masła, produkty mleczne, szczególnie sery, mleko, śmietana.
(210)
(731)

494257
(220) 2018 12 27
MEDICOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puszczykowo
(540) MEDICOR Przychodnie lekarzy rodzinnych,
specjalistyczne i stomatologiczne
(210)
(731)

(531)

27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 29.01.12, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 02.09.01, 24.13.14, 24.13.17,
24.13.26
(510), (511) 44 usługi klinik medycznych, opieka zdrowotna, opieka pielęgniarska, medyczna, ośrodki zdrowia,
stomatologia.

(531) 07.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, agencje nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, inwestowanie
w nieruchomości, wynajmowanie mieszkań i pomieszczeń
biurowych oraz lokali użytkowych, usługi deweloperskie,
usługi nabywania nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, inwestowanie kapitału w nieruchomości, planowanie inwestycji
w nieruchomości pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 37 usługi budowlane, usługi doradztwa budowlanego,
budowanie domów, budowanie nieruchomości, budowanie konstrukcji żelbetowych, budownictwo mieszkaniowa,
budownictwo przemysłowe, nadzór budowlany, informacja
budowlana, budownictwo komercyjne, przygotowanie terenu pod budownictwo, remonty nieruchomości.
(210) 494268
(220) 2018 12 27
(731) SOŁOWSKI ŁUKASZ, Łódź
(540) MUR DEVELOPMENT
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, agencje nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, inwestowanie
w nieruchomości, wynajmowanie mieszkań i pomieszczeń
biurowych oraz lokali użytkowych, usługi deweloperskie,
usługi nabywania nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, inwestowanie kapitału w nieruchomości, planowanie inwestycji
w nieruchomości pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 37 usługi budowlane, usługi doradztwa budowlanego,
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budowanie domów, budowanie nieruchomości, budowanie konstrukcji żelbetowych, budownictwo mieszkaniowa,
budownictwo przemysłowe, nadzór budowlany, informacja
budowlana, budownictwo komercyjne, przygotowanie terenu pod budownictwo, remonty nieruchomości.

Nr ZT08/2019

(210) 494292
(220) 2018 12 27
(731) ŁASKAWSKA MALWINA, Karwiany
(540)

(210) 494269
(220) 2018 12 27
(731) ŁĄTKA CZESŁAW INNOVATION 1, Jenkowice
(540) A Total
(510), (511) 5 substancje środki odkażające i dezynfekujące,
w szczególności, płyn, żel, produkt w innej postaci do dezynfekcji szczoteczek do zębów.
(210) 494276
(220) 2018 12 27
(731) A&E Television Networks, LLC, Nowy Jork, US
(540) OPOWIEM CI O ZBRODNI
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe, mianowicie seria programów multimedialnych obejmująca tematy z dziedziny ogólnych zainteresowań ludzkich, rozprowadzana za pośrednictwem rożnych platform, przy wykorzystaniu wielorakich
środków transmisyjnych, usługi rozrywkowe, mianowicie
serial telewizyjny obejmujący tematy z obszaru ogólnych
zainteresowań ludzkich, udostępnianie strony internetowej
zawierającej informacje w zakresie rozrywki.
494278
(220) 2018 12 27
PANTEON R. ŁAPIŃSKI, M. ŁAPIŃSKI SPÓŁKA JAWNA,
Białystok
(540) Rukola pancake bistro

(210)
(731)

(531) 01.03.07, 01.03.16, 02.03.17, 29.01.11
(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.
494309
(220) 2018 12 27
FD ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Lublin
(540) FD ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

(210)
(731)

(531)
(531)

05.03.11, 19.03.25, 26.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11,
29.01.13
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, przygotowywanie dań i napojów
na zamówienie oraz ich dostawa, udostępnianie pomieszczeń na spotkania.
494282
(220) 2018 12 27
ZAKŁADY PIWOWARSKIE GŁUBCZYCE
SPÓŁKA AKCYJNA, Głubczyce
(540) CHMIELADA
(510), (511) 32 piwo, drink na bazie piwa, napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające.
(210)
(731)

494284
(220) 2018 12 27
WINKRO MILORAD IVANOVIĆ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) Micromina
(510), (511) 5 mineralne suplementy diety.
(210)
(731)

26.04.01, 26.04.05, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08,
29.01.13
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie
powiernicze nieruchomościami, wycena i zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomością, agencje nieruchomości, wynajem
nieruchomości, agencje mieszkaniowe (nieruchomości),
usługi nabywania nieruchomości, usługi wyceny nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, inwestycje majątkowe [nieruchomości], organizowanie wynajmu nieruchomości, odbieranie długów z tytułu wynajmu nieruchomości.
494312
(220) 2018 12 28
LIMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) QKing PANUJE NAD SMAKIEM

(210)
(731)

Nr ZT08/2019
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 29 groch konserwowy, grzyby konserwowane,
konserwy mięsne, konserwy rybne, konserwy z owocami, korniszony, mięso konserwowane, mrożone owoce, oliwki konserwowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce smażone, owoce smażone w cukrze, owoce w cukrze,
pulpa owocowa, sałatki owocowe, skórki owoców, skórki owoców cytrusowych, suszone owoce, daktyle, pestki słonecznika,
rodzynki, soja konserwowana spożywcza, pędy bambusa konserwowane, oleje jadalne, olej kukurydziany, olej słonecznikowy,
olej sezamowy, olej rzepakowy, olej z oliwek, batony na bazie
orzechów i nasion, batony organiczne na bazie orzechów
i ziaren, batony spożywcze na bazie orzechów, dżemy, fasola,
fasolka konserwowa, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, imbir kandyzowany, kandyzowane przekąski
owocowe, kandyzowane owoce, karczochy konserwowe, kokos
przetworzony, konserwowe owoce morza, konserwy, marynaty, kukurydza słodka konserwowana, marmolady owocowe,
marynowana ostra papryka, marynowane papryczki jalapeno,
mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, mieszanki owoców suszonych, mleko
kokosowe do celów kulinarnych, olej arachidowy do celów
spożywczych, olej i tłuszcz kokosowy do celów spożywczych,
olej kokosowy, olej sojowy, olej z oliwek jadalny, oleje i tłuszcze,
oliwa z oliwek, oliwki konserwowe, papryka marynowana, pasta
czosnkowa, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z karczochów, pasta z oliwek, pasty do smarowania na bazie warzyw,
pomidory konserwowe, pomidory, przetworzone, pomidory
obrane ze skóry, ryby w puszkach, warzywa w puszkach, warzywa konserwowane, 30 kapary, keczup (sos), kukurydza mielona,
kukurydza prażona, kukurydza prażona i popękana (pop-corn),
mąka kukurydziana, płatki kukurydziane, ziarna kukurydziane,
batoniki, batoniki energetyczne na bazie zbóż, batoniki muesli,
batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych
owoców (wyroby cukiernicze), batony zbożowe i energetyczne,
przeciery warzywne (sosy).
494337
(220) 2018 12 31
PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TRAVICO MIKSTURA OLEI WSPOMAGA TRAWIENIE
EKSTRAKTY Z KOPRU WŁOSKIEGO, KURKUMY
I OSTROPESTU

(210)
(731)

494338
(220) 2018 12 31
PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) D3 + E MIKSTURA OLEI Do sałatek 2000 IU WIT. D3

(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
27.07.01, 27.07.11, 27.07.17, 24.17.01, 24.17.02, 24.17.05,
24.17.07, 24.13.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.17, 26.01.18,
11.03.10, 11.03.20, 05.09.12, 05.07.06, 05.07.14, 05.07.15,
05.07.22, 08.03.08, 08.03.10, 08.07.07, 08.07.25, 01.15.14,
01.15.15
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów
leczniczych, suplementy diety dla ludzi, 29 oleje jadalne,
35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i on-line dotyczące dietetycznej żywności i substancji do celów leczniczych,
suplementów diety dla ludzi, olei jadalnych.
494339
(220) 2018 12 31
PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PRO Odporność WITAMINA C + RUTYNA,
SUPLEMENT DIETY 1000 mg WITAMINY C
W SASZETCE DZIKA RÓŻA, CZARNY BEZ, JEŻÓWKA

(210)
(731)

(531)
(531)

02.09.25, 08.07.25, 26.01.05, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.15
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów
leczniczych, suplementy diety dla ludzi, 29 oleje jadalne,
35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i on-line dotyczące dietetycznej żywności i substancji do celów leczniczych,
suplementów diety dla ludzi, olei jadalnych.
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29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
26.01.06, 26.01.17, 26.01.18, 26.01.20, 27.07.01, 27.07.11,
27.07.17, 24.17.01, 24.17.05, 24.17.07, 24.13.01, 05.03.11,
05.03.16, 05.05.01, 05.05.07, 05.05.19, 05.05.23, 05.07.21
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów
leczniczych, suplementy diety dla ludzi, 35 usługi sprzedaży
detalicznej, hurtowej i on-line dotyczące dietetycznej żywności i substancji do celów leczniczych, suplementów diety
dla ludzi.
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494343
(220) 2018 12 31
MALTAZAR JERZY ZAKŁAD PIEKARNICZY MALTA,
Siewierz
(540) ’’MALTA’’
(210)
(731)

(531)

26.01.02, 26.01.11, 26.01.12, 26.01.18, 26.01.20, 26.04.05,
26.04.06, 26.04.18, 26.04.22, 24.17.01, 26.02.01, 26.02.12,
26.02.18, 26.02.19, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11,
29.01.13
(510), (511) 30 pieczywo, pieczywo cukiernicze.

(210) 494358
(220) 2018 12 31
(731) WAWSZCZYK NATALIA FIZJO PELVI, Warszawa
(540) FizjoPelvi

(531) 02.03.16, 02.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, 41 udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia
i sprawności fizycznej, 44 fizjoterapia.
(210) 494359
(220) 2018 12 31
(731) GABRYSIAK-WADOWSKA JOANNA, Warszawa
(540) SOLUTION BABY CARE

Nr ZT08/2019

rów i usług, wyceny handlowe, usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, usługi marketingowe,
reklama, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, uaktualnianie materiałów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie reklam, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, publikowanie tekstów reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pokazy
towarów, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, badania
rynkowe, badania opinii publicznej, administrowanie programami lojalności konsumenta, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej, prowadzone drogą on-line i przez sklepy stacjonarne, w zakresie następujących towarów: krzesełek do karmienia, łóżeczek dla dziecka, buteleczek z kroplomierzem dla
niemowląt, smoczków do butelek dla niemowląt, smoczków
do butelek do karmienia, smoczków dziecięcych, gryzaków
do złagodzenia lub ułatwienia ząbkowania, odzieży, obuwia,
nakryć głowy, bielizny, zabawek i gier, gier elektronicznych,
książek, e-booków, płyt i innych nośników danych, akcesoriów papierniczych, akcesoriów szkolnych, plecaków, tornistrów, piórników, worków na obuwie, tabletów, telefonów,
artykułów i akcesoriów sportowych, sprzętu sportowego, kosmetyków, mebli w tym mebli dziecięcych i młodzieżowych,
artykułów dekoracyjnych do pokoju dziecięcego i młodzieżowego takich jak ramki na zdjęcia, ozdobne lampki nocne,
pozytywki, ozdobne kosze na zabawki, doniczki, plakaty,
naklejki ścienne, tapety, ozdobne wieszaki, sprzedaż pościeli i tekstyliów, koców, dywanów, narzut, przewijaków i mat
do przewijania niemowląt, pieluszek, ręczników, śpiworków,
materacy, wózków i leżaczków dziecięcych, nosidełek dla
dzieci, chodzików dla dzieci, rowerów dla dzieci, hulajnogi,
produktów do pielęgnacji i higieny urody oraz do pielęgnacji
i higieny osobistej, fotelików samochodowych, akcesoriów
do karmienia dzieci i niemowląt, naczyń i sztućców, podgrzewaczy do butelek, elektronicznych niań, wykrywaczy oddechu, ozdobnych artykułów tekstylnych, ozdób do włosów,
artykułów do upinania włosów, słodyczy, napojów, laktatorów, akcesoriów dla kobiet w ciąży i mam karmiących, w tym
poduszek do spania i karmienia, poduszek poporodowych,
toreb, toreb do wózków, torebek, małego AGD, akcesoriów
do sprzątania, 45 licencjonowanie własności intelektualnej,
doradztwo w zakresie własności intelektualnej, prawne administrowanie licencjami, zarządzanie prawami autorskimi.
(210) 494360
(220) 2018 12 31
(731) Hochland SE, Heimenkirch, DE
(540) SIELSKI Z NATURY
(510), (511) 29 produkty mleczne, ser i przetwory z sera,
pasty do smarowania przygotowane z użyciem sera i/lub
przetworów serowych z bezmlecznymi składnikami, masło,
tłuszcze jadalne i oleje jadalne, produkty zastępcze na bazie
tłuszczów roślinnych i produktów mlecznych, gotowe posiłki
przygotowane z użyciem sera, gotowe sałatki.

(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w handlu, usługi agencji
importowo-eksportowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zapewnienie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-

(210) 494362
(220) 2018 12 31
(731) CZURCZAK PAWEŁ, Warszawa
(540) NEOBUS

Nr ZT08/2019
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(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10,
27.05.17, 27.01.06, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.16, 26.11.02,
26.11.06, 26.11.09, 26.11.12
(510), (511) 35 reklama, usługi marketingowe, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie
sponsorowania wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, badania opinii publicznej, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w rejestrach,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 39 transport pasażerski, transport autobusowy, udzielanie wskazówek o trasie
dojazdu do celów podróży, informacja o transporcie, rezerwacja transportu, usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, wynajem autobusów, wypożyczanie
kontenerów magazynowych, wynajmowanie magazynów,
45 licencjonowanie własności intelektualnej, doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, prawne administrowanie
licencjami, zarządzanie prawami autorskimi.
494375
(220) 2018 12 31
ZPB KACZMAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Folwark
(540) IDEA HOUSE
(210)
(731)
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ży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie
sponsorowania wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, badania opinii publicznej, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w rejestrach,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 39 transport pasażerski, transport autobusowy, udzielanie wskazówek o trasie
dojazdu do celów podróży, informacja o transporcie, rezerwacja transportu, usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, wynajem autobusów, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wynajmowanie magazynów.
494401
(220) 2019 01 02
IVORY CERAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bartąg
(540) CANDLESPHERE
(510), (511) 4 świece, 35 usługi w zakresie sprzedaży świec.
(210)
(731)

494402
(220) 2019 01 02
SMARTSORT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) smartsort
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.09, 26.05.01, 26.05.11,
27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 7 sortowniki optyczne.
494405
(220) 2019 01 02
GRUPA O5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świlcza
(540) PV SYSTEM

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.17, 26.04.01,
26.04.09, 26.11.06, 26.11.12, 26.03.23
(510), (511) 6 zbrojeniowe metalowe materiały do betonu,
przestrzenne zbrojenie kratownicowe, siatki zbrojeniowe,
19 betonowe elementy budowlane, budowlane konstrukcje
niemetalowe, prefabrykowane podwójne betonowe ściany
konstrukcyjne FILIGRAN, prefabrykowane podwójne ściany
konstrukcyjne FILIGRAN z keramzytobetonu, prefabrykowane betonowe ściany działowe FILIGRAN, prefabrykowane
ściany działowe FILIGRAN z keramzytobetonu, prefabrykowane stropy betonowe FILIGRAN, prefabrykowane stropy
FILIGRAN z keramzytobetonu, prefabrykowane podwójne
ściany z keramzytobetonu.
(210) 494390
(220) 2018 12 31
(731) CZURCZAK PAWEŁ, Warszawa
(540) neobus.pl
(510), (511) 35 reklama, usługi marketingowe, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzeda-

(531)

29.01.13, 26.11.05, 26.11.10, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11
(510), (511) 9 fotowoltaiczne urządzenia i instalacje
do wytwarzania energii elektrycznej ze słońca, 37 montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Instalacja
ogniw i modułów fotowoltaicznych, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych,
42 sporządzanie projektów i opracowywanie systemów
fotowoltaicznych.
(210) 494407
(220) 2019 01 02
(731) NIEDZIELA-SOŁTYSIAK MARTA, Mysłowice
(540) UŚMIECHNIJ MI SIĘ
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(531)

29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 24.17.01, 24.17.04,
26.11.02, 26.11.06, 26.11.10, 26.11.12
(510), (511) 40 usługi technika dentystycznego, 44 konsultacje dentystyczne, usługi dentystyczne, usługi kliniki
dentystycznej.
494408
(220) 2019 01 02
SAWICKI SŁAWOMIR, SAWICKI PAWEŁ JUBILER
SPÓŁKA CYWILNA, Lublin
(540) GOLDEN GLOVES

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 25 bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, buty treningowe [obuwie sportowe], czapki i czapeczki sportowe, czapki sportowe, komplety sportowe, koszule
sportowe, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, koszule
z ochraniaczami do użytku sportowego, koszulki sportowe
i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, kurtki jako odzież sportowa, kurtki sportowe,
kurtki sportowe do rozgrzewki, obuwie sportowe, odzież,
odzież sportowa, podkoszulki sportowe, skarpetki sportowe,
spodenki bokserskie, spodnie sportowe, spodnie sportowe
pochłaniające wilgoć, spodnie z ochraniaczami do użytku
sportowego, sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], stroje
sportowe, szorty sportowe, szorty z ochraniaczami do użytku
sportowego, 28 artykuły gimnastyczne i sportowe, bokserskie worki treningowe, gruszki bokserskie dla dzieci, gruszki
bokserskie na sprężynie, ławki do użytku sportowego, maski
osłaniające twarz, do użytku sportowego, nadmuchiwane
worki bokserskie, nagolenniki [artykuły sportowe], nagolenniki do użytku sportowego, nakolanniki do użytku sportowego, naramienniki do użytku sportowego, obciążniki na nogi
[artykuły sportowe], obręcze sportowe, ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom [artykuły sportowe], ochraniacze
brzucha do użytku sportowego, ochraniacze ciała do użytku sportowego, ochraniacze dłoni do użytku sportowego,
ochraniacze na gardło do użytku sportowego, ochraniacze
na goleń do użytku sportowego, ochraniacze na klatkę piersiową do użytku sportowego, ochraniacze na łokcie [artykuły
sportowe], ochraniacze na nadgarstki do użytku sportowego, ochraniacze na pięści [artykuły sportowe], ochraniacze
na ramiona i łokcie [artykuły sportowe], ochraniacze na ręce
przystosowane do użytku sportowego, ochraniacze nóg
do użytku sportowego, ochraniacze talii do użytku sportowego, ochrona na pięści [artykuły sportowe], pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], piłki sportowe, rękawice
bokserskie, ringi bokserskie, sportowe nakolanniki do jazdy
na rowerze, torby przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, torby specjalnie przystosowane do sprzętu sportowego, trampoliny [artykuły sportowe], 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej)
na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów i hurtowni,
w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, buty treningowe [obuwie sportowe], czapki
i czapeczki sportowe, czapki sportowe, komplety sportowe,
koszule sportowe, koszule sportowe pochłaniające wilgoć,
koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, koszulki
sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki spor-
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towe z krótkimi rękawami, kurtki jako odzież sportowa, kurtki
sportowe, kurtki sportowe do rozgrzewki, obuwie sportowe,
odzież, odzież sportowa, podkoszulki sportowe, skarpetki
sportowe, spodenki bokserskie, spodnie sportowe, spodnie
sportowe pochłaniające wilgoć, spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego, sportowe nakrycia głowy [inne
niż kaski], stroje sportowe, szorty sportowe, szorty z ochraniaczami do użytku sportowego, artykuły gimnastyczne
i sportowe, bokserskie worki treningowe, gruszki bokserskie
dla dzieci, gruszki bokserskie na sprężynie, ławki do użytku
sportowego, maski osłaniające twarz, do użytku sportowego, nadmuchiwane worki bokserskie, nagolenniki [artykuły
sportowe], nagolenniki do użytku sportowego, nakolanniki
do użytku sportowego, naramienniki do użytku sportowego, obciążniki na nogi [artykuły sportowe], obręcze sportowe, ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom [artykuły
sportowe], ochraniacze brzucha do użytku sportowego,
ochraniacze ciała do użytku sportowego, ochraniacze dłoni do użytku sportowego, ochraniacze na gardło do użytku
sportowego, ochraniacze na goleń do użytku sportowego, ochraniacze na klatkę piersiową do użytku sportowego, ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], ochraniacze
na nadgarstki do użytku sportowego, ochraniacze na pięści
[artykuły sportowe], ochraniacze na ramiona i łokcie [artykuły sportowe], ochraniacze na ręce przystosowane do użytku sportowego, ochraniacze nóg do użytku sportowego,
ochraniacze talii do użytku sportowego, ochrona na pięści
[artykuły sportowe], pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], piłki sportowe, rękawice bokserskie, ringi
bokserskie, sportowe nakolanniki do jazdy na rowerze, torby
przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, torby specjalnie przystosowane do sprzętu sportowego, trampoliny
[artykuły sportowe], udzielanie porad handlowych konsumentom, promocja sprzedaży.
(210) 494412
(220) 2019 01 02
(731) SERAFIŃSKI BARTŁOMIEJ TOUCH IDEAS, Warszawa
(540) PLON

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, poszetki, krawaty, obuwie, 35 dystrybucja materiałów reklamowych i marketingowych, usługi
reklamowe, usługi marketingowe, doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, administrowanie i zarządzanie działalności gospodarczą, 40 krawiectwo, szycie odzieży, szycie odzieży na miarę, przeróbki
odzieży.
494413
(220) 2019 01 02
PRIMI VINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) PRIMI VINI
(510), (511) 21 dzbanki na wino, sitko do wina, kieliszki
do wina, karafki na wino, otwieracze do wina, wylewki
do wina, aeratory do wina, pipety [do degustacji win], wiaderka do chłodzenia wina, urządzenia do schładzania wina,
pompki próżniowe do wina, chochle do serwowania wina,
stojaki na butelki z winem, podstawki pod butelki wina,
z metali szlachetnych, opaski na butelki z winem specjalnie
przystosowane do nakładania na ich górną część, aby zapobiec skapywaniu, 29 oliwa z oliwek, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, ekstra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia,
(210)
(731)
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olej canola, olej sojowy, anchois, salami, mortadela, szynka,
szynka surowa podsuszana [prosciutto], wędliny, trufle konserwowane, trufle suszone [grzyby jadalne], gotowe posiłki
z mięsa [mięso jako główny składnik], gotowane trufle, przetworzone brzoskwinie, przetworzone morele, przetworzone
karczochy, karczochy konserwowe, marchewki, cebula konserwowana, bakłażany przetworzone, pasta z bakłażana,
pasta z cukinii, pomidory konserwowane, pomidory konserwowe, pomidory przetworzone, przecier pomidorowy, ekstrakty z pomidorów, koncentraty pomidorowe, zagęszczone
sosy pomidorowe, sok pomidorowy do gotowania, oliwki
konserwowe, oliwki konserwowane oliwki przetworzone,
oliwki nadziewane, oliwki suszone, przetworzone oliwki konserwowe, dżemy truskawkowe, dżemy i marmolady owocowe, czereśnie przetworzone, wiśnie koktajlowe, przetworzone
brzoskwinie, przetworzone morele, marmolada pomarańczowo-imbirowa, konserwy rybne, ryby w puszkach, konserwowane produkty rybne w słoikach, tuńczyk [konserwowany], tuńczyk w oleju, sery dojrzewające, miękkie dojrzałe sery,
zupy w puszkach, zupy w proszku, zupy z makaronem,
30 ocet owocowy, pieprzowy ocet, ocet winny, nugat, nielecznicze słodycze w postaci nugatu, batoniki nugatowe
w polewie czekoladowej, kremy czekoladowe, kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, crème brûlées, czekolada w proszku, czekolada z alkoholem, batony czekoladowe, batony zbożowe, batoniki musli, batoniki na bazie
pszenicy, batoniki z polewą czekoladową, batoniki z nadzieniem czekoladowym, batoniki nugatowe w polewie czekoladowej, miód naturalny, miód ziołowy, miód truflowy, miód
manuka, miód z kocanki, lody mleczne, sorbety, lody wodne,
jogurt mrożony, kawa mielona, kawa aromatyzowana, kawa
bezkofeinowa, kawa rozpuszczalna, kawa niepalona, kawa
w formie parzonej, kawa w postaci całych ziaren, gotowa
kawa i napoje na bazie kawy, kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], herbata rozpuszczalna, herbata
czarna, herbata imbirowa, herbata szałwiowa, herbata zielona, herbata lipowa, herbata miętowa, herbata bezteinowa,
biała herbata, herbata sypka, herbata w torebkach, kakaowe
napoje, kakao w proszku, rozpuszczalne kakao w proszku, kakao [palone, w proszku, granulowane lub w napojach], gotowe sosy, słone sosy, sosy ziołowe, sosy pomidorowe, sos
z karczochów, sos do spaghetti, przeciery warzywne [sosy],
pasty warzywne [sosy], sosy do makaronów, sosy na bazie
pomidorów, ostra pasta chilli, pasta z papryki chilli będąca
przyprawą, makarony, makaron spożywczy, nadziewany makaron, suszony makaron, makaron pełnoziarnisty, makarony
mączne spożywcze, ciastka owsiane, ciastka migdałowe,
ciastka herbaciane, ciastka czekoladowe, kruche ciastka (herbatniki), chrupiące ciastka z kremem, ciastka w polewie
o smaku czekoladowym, kruche ciastka maślane z polewą
czekoladową, biszkopty, lukrowane biszkopty, przekąski wieloziarniste, chrupki serowe [przekąski], przekąski z musli,
przekąski z produktów zbożowych, przekąski na bazie tortilli,
przekąski wykonane z pszenicy, przekąski wykonane z mąki
kukurydzianej, przekąski wykonane z mąki ryżowej, przekąski
wykonane z mąki zbożowej, przekąski wykonane z mąki sojowej, przekąski składające się głównie z makaronu, przekąski
składające się głównie z ryżu, przekąski składające się głównie ze zboża, przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski składające się głównie z chleba, przekąski
składające się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski
z kukurydzy w formie ciasta francuskiego, przekąski składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, ciasto śniadaniowe, ciasto kruche, ciasto migdałowe, ciasto na pizzę, cukierki
ciągutki, cukierki miętowe, cukierki czekoladowe, cukierki
z kakao, cukierki z karmelem, cukierki z alkoholem, miodowe
cukierki, czekolada mleczna, sztuczna czekolada, nadziewa-
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na czekolada, czekolada bezmleczna, 32 korzenne piwa,
piwo bezalkoholowe, piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze,
piwo słodowe, piwa smakowe, czarne piwo [piwo ze słodu
palonego], piwo pełne jasne, piwo typu saison, piwo o smaku kawy, piwo jasne typu ale, porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], indyjskie piwa jasne ale (IPA), syrop do lemoniady, lemoniada, sok
winogronowy, sok pomarańczowy, sok grejfrutowy, sok żurawinowy, soki gazowane, soki aloesowe, soki warzywne, sok
z arbuza, sok pomidorowy, sok z melona, sok z mango, sok
z granatów, mieszane soki owocowe, gazowane soki owocowe, soki owocowe [napoje], koncentraty soków owocowych,
sok z czarnej porzeczki, napoje z soku aloesu, napoje z soku
jabłkowego, napoje z soku pomarańczowego, napoje z sokiem ananasowym, sok z limonki do sporządzania napojów,
sok z cytryny do sporządzania napojów, napoje na bazie
soku z winogron, woda źródlana, woda gazowana [woda sodowa], woda niegazowana, woda aromatyzowana, wody
mineralne, woda selcerska, woda stołowa, smakowa woda
mineralna, woda pitna butelkowana, gazowana woda mineralna, woda pitna z witaminami, woda gazowana wzbogacona witaminami, 33 wino, wino czerwone, czerwone wino,
białe wino, wino musujące, winogronowe wino musujące,
wino winogronowe, wino owocowe, wino kuchenne, wino
truskawkowe, grzane wino, wino alkoholizowane, wino jeżynowe, wino amontillado, piquette, żółte wino ryżowe, owocowe wino musujące, wino z eleuterokoku, wino z jeżyny
koreańskiej, koreańskie tradycyjne wino ryżowe, japońskie
słodkie wina z winogron zawierające ekstrakty z żeń-szenia
i kory chinowca, alkohole destylowane, alkohole wysokoprocentowe, alkohole wysokoprocentowe [napoje], aperitify,
brandy, grappa, destylowane napoje, cydr, koktajle, koktajle
alkoholowe w formie schłodzonej żelatyny, koktajle alkoholowe zawierające mleko, likier z czarnej porzeczki, likier z łuskanego jęczmienia, likiery, likiery kremowe, likiery na bazie
kawy, likiery na bazie szkockiej whisky, likiery zawierające
śmietankę, likiery ziołowe, mieszanki koktajli alkoholowych,
miętowy (likier -), musujące białe wina, miód pitny, musujące
wina czerwone, nalewki gorzkie, napoje alkoholowe na bazie kawy, napoje alkoholowe na bazie herbaty, napoje alkoholowe niskoprocentowe, napoje alkoholowe z owoców,
napoje alkoholowe z wina i soku owocowego, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające
owoce, napoje na bazie rumu, napoje na bazie wina, napoje
zawierające wino [szprycer], nira [napój alkoholowy na bazie
trzciny cukrowej], owocowe wino musujące, pitne alkohole
wysokoprocentowe, poncz z wina, poncz z rumem, poncze
alkoholowe, rum, rum z sokiem z trzciny cukrowej, sake, sangria, sherry, wermut, whisky, whisky bourbon, whisky kanadyjska, whisky słodowa, wina, wina alkoholowe, wina deserowe, szkocka whisky, whisky mieszana (mieszanka whisky
zbożowej i słodowej), wina grzane, wina musujące, wina naturalnie musujące, wina niemusujące, wina o chronionej nazwie pochodzenia, wina o obniżonej zawartości alkoholu,
wina różowe, wina stołowe, wina wzmacniane, wódka, żółte
wino ryżowe, wymieszane napoje alkoholowe, aperitify
na bazie destylowanego napoju alkoholowego, aperitify
na bazie napojów alkoholowych, aperitify na bazie wina,
35 usługi zarządzania sprzedażą, usługi w zakresie promocji
sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi, marketing finansowy, marketing internetowy, marketing dotyczący promocji, planowanie strategii
marketingowych, marketing imprez i wydarzeń, usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, doradztwo i konsultacje
dotyczące zatrudnienia, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi w zakresie konsultacji dotyczącej handlu za-
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granicznego, usługi reklamowe marketingowe, usługi w zakresie marketingu produktów, pozyskiwanie umów na zakup
i sprzedaż towarów i usług, organizowanie targów i wystaw,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, reklama
w czasopismach, broszurach i gazetach, promocja sprzedaży, pomoc przy prowadzeniu franszyz, prowadzenie badań
marketingowych, projektowanie badań marketingowych,
doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo reklamowe
i marketingowe, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie marketingu biznesowego,
doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, 43 usługi doradców w zakresie
win, usługi degustacji win (dostarczanie napojów), usługi
barów i restauracji, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach.
(210) 494416
(220) 2019 01 02
(731) BURZYŃSKA KATARZYNA STUDIO MODY, Łódź
(540)

(531) 01.15.03, 01.15.11
(510), (511) 25 odzież męska, damska i dziecięca, 35 usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sklepów detalicznych on-line
obejmujące odzież.
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nictwem strony internetowej, 36 analizy finansowe, 38 fora
[pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, informacja o telekomunikacji, komunikacja za pośrednictwem
telefonów komórkowych, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, przesyłanie wiadomości, transfer strumieniowy danych, transfer plików cyfrowych, udostępnianie forów internetowych on-line, usługi
poczty głosowej, usługi telefoniczne, usługi telekonferencyjne, usługi w zakresie wideokonferencji, 41 organizowanie
loterii, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
usługi rozrywkowe, 42 konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów.
494505
(220) 2019 01 07
NEXT ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) blockchain next
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, produkcja nagrań
audio i video oraz produkcja multimedialna, elektroniczna
publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, 42 projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, integracja oprogramowania, projektowanie
graficzne.
494508
(220) 2019 01 06
AGRIVET ALINA KILJAŃSKA, ANDRZEJ KILJAŃSKI
SPÓŁKA JAWNA, Kuślin
(540) agrivet
(210)
(731)

494473
(220) 2018 11 19
NAU PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) nau mobile

(210)
(731)

(531) 01.15.24, 26.11.12, 26.11.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, karty
inteligentne [karty z układem scalonym], modemy, pamięci
zewnętrzne USB, smartfony, tablety, telefony komórkowe,
urządzenia telekomunikacyjne w postaci biżuterii, zegarki
inteligentne, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, broszury, formularze [blankiety, druki], kalendarze,
koperty [artykuły piśmienne], materiały drukowane, notatniki [notesy], papier do pisania (listowy), torebki do pakowania
[koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, ulotki,
zwijacze do identyfikatorów [ artykuły biurowe], 25 odzież,
35 administrowanie programami lojalności konsumenta, fakturowanie, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, reklama, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośred-

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 5 leki weterynaryjne, szczepionki weterynaryjne,
weterynaryjne odczynniki diagnostyczne, preparaty i substancje weterynaryjne, pożywki do celów weterynaryjnych,
wazelina do celów weterynaryjnych, antybiotyki do użytku
weterynaryjnego, kultury do użytku weterynaryjnego, płyny
do celów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych, tłuszcze do celów weterynaryjnych, leki do celów weterynaryjnych, aminokwasy do celów weterynaryjnych, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, preparaty radioaktywne do diagnozy weterynaryjnej, substraty reakcji do diagnozy weterynaryjnej, środki dezynfekujące do użytku weterynaryjnego, preparaty bakteryjne do celów weterynaryjnych, preparaty higieniczne do celów weterynaryjnych, preparaty sanitarne do celów weterynaryjnych, preparaty aminokwasowe do celów weterynaryjnych, żywe komórki
do celów weterynaryjnych, suplementy diety do celów weterynaryjnych, weterynaryjne chemiczne odczynniki testowe, odczynniki biologiczne do celów weterynaryjnych, preparaty biochemiczne do celów weterynaryjnych, dodatki
odżywcze do celów weterynaryjnych, odczynniki chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne
do użytku weterynaryjnego, preparaty bakteriologiczne
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do celów weterynaryjnych, preparaty kantarydowe do użytku weterynaryjnego, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych,
preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, komórki
macierzyste do celów weterynaryjnych, papier odczynnikowy do celów weterynaryjnych, odczynniki stosowane w genetycznej diagnostyce weterynaryjnej, probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku weterynaryjnego, aminokwasy
do celów medycznych lub weterynaryjnych, produkty przeciw zakażeniom do użytku weterynaryjnego, suplementy
do karm do celów weterynaryjnych, suplementy do pasz
do celów weterynaryjnych, leki uśmierzające ból do celów
weterynaryjnych, dietetyczna żywność przystosowana
do użytku weterynaryjnego, dietetyczne substancje przystosowane do użytku weterynaryjnego, ekstrakty z kory
do użytku weterynaryjnego, proszek z kory do użytku weterynaryjnego, biologiczne hodowle tkanek do celów weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne do leczenia zakażeń
bakteryjnych jelit, medyczne dodatki do żywności do użytku
weterynaryjnego, odczynniki do użytku laboratoryjnego
in vitro do celów weterynaryjnych, wskaźniki biologiczne
do monitorowania procesów sterylizacji do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne dla
zwierząt, suplementy witaminowe dla zwierząt, preparaty
nutraceutyczne dla zwierząt, owadobójcze szampony dla
zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, białkowe suplementy
dla zwierząt, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, mineralne suplementy diety dla zwierząt, substancje pobudzające łaknienie dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt
domowych, dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, obroże przeciw pchłom dla zwierząt, środki odstraszające owady
dla zwierząt, preparaty przeciwpasożytnicze dla zwierząt
domowych, środki do mycia zwierząt, lecznicze szampony
dla zwierząt domowych, preparaty lecznicze do skóry dla
zwierząt, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla zwierząt,
dodatki antybiotykowe do pasz dla zwierząt, pieluchy dla
zwierząt, suplementy lecznicze do żywności dla zwierząt,
lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt, produkty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry zwierząt, preparaty farmaceutyczne na robaki u zwierząt domowych, ziołowe maści
zapobiegające swędzeniu dla zwierząt domowych, suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich, preparaty do zapobiegania przeżuwaniu lub gryzieniu u zwierząt, suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci
przekąsek, ziołowe maści na rany na skórze dla zwierząt domowych, suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci mieszanki napojów w proszku, 31 karmy i pasze dla
zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt, napoje dla zwierząt, słód dla zwierząt, mączki dla zwierząt, pasze dla zwierząt tucznych, produkty do tuczenia zwierząt, preparaty spożywcze dla zwierząt, syntetyczny pokarm dla zwierząt, suszona lucerna dla zwierząt, otręby jako pokarm dla zwierząt,
ziarna do żywienia zwierząt, pasze zbożowe dla zwierząt,
pokarm dla zwierząt domowych, pasze zwierzęce zawierające siano, pasze zwierzęce do stosowania podczas odsadzania zwierząt od matki, mielone produkty spożywcze dla
zwierząt, artykuły spożywcze dla zwierząt gospodarskich,
spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, artykuły spożywcze dla zwierząt mlecznych, wytłoki nasion oleistych dla
zwierząt, mesz dla tuczonych zwierząt hodowlanych, mąka
sojowa jako pokarm dla zwierząt, mączka sojowa jako pokarm dla zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze dla
zwierząt, pasze zwierzęce w formie granulek, pasze zwierzęce otrzymywane z siana, pasze zwierzęce w formie kawałków, preparaty zbożowe będące paszą dla zwierząt, sól do lizania dla zwierząt, owies do spożycia przez zwierzęta,
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owsianka do spożycia przez zwierzęta, mąka do spożycia
przez zwierzęta, korzenie do spożycia przez zwierzęta, drożdże do spożycia przez zwierzęta, artykuły jadalne do żucia
dla zwierząt, proteiny pszeniczne do żywności dla zwierząt,
kiełki pszenicy jako pasze dla zwierząt, ziarna konserwowane
do pasz dla zwierząt, siemię lniane jako pasza dla zwierząt,
mączka lniana jako pasza dla zwierząt, kukurydza przetworzona do spożycia przez zwierzęta, nasiona przygotowane
do spożycia przez zwierzęta, zboża przetworzone do spożycia przez zwierzęta, ziarna przetworzone do spożycia przez
zwierzęta, pasze zwierzęce otrzymywane z substancji warzywnych, produkty zbożowe do spożycia przez zwierzęta,
ekstrakty słodowe do spożycia przez zwierzęta, artykuły spożywcze zawierające fosforan służące do karmienia zwierząt,
pasze zwierzęce zawierające siano suszone na powietrzu,
odpady z przemiału ziaren zbóż do żywienia zwierząt, pasze
zwierzęce składające się z produktów z soi, pasze zwierzęce
otrzymywane z siana suszonego na powietrzu, produkty
uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasze dla zwierząt, sole mineralne dla bydła, produkty żywnościowe dla
zwierząt na bazie mleka, substytuty mleka do użycia jako
produkty żywnościowe dla zwierząt, 35 sprzedaż detaliczna
lub hurtowa karm i pasz dla zwierząt, mieszanek paszowych
uzupełniających, mieszanek paszowych dla zwierząt, napojów dla zwierząt, słodu dla zwierząt, mączki dla zwierząt, paszy dla zwierząt tucznych, produktów do tuczenia zwierząt,
preparatów spożywczych dla zwierząt, syntetycznego pokarmu dla zwierząt, suszonej lucerny dla zwierząt, otrębów
jako pokarmu dla zwierząt, ziarna do żywienia zwierząt, pasz
zbożowych dla zwierząt, pokarmu dla zwierząt domowych,
pasz zwierzęcych zawierających siano, pasz zwierzęcych
do stosowania podczas odsadzania zwierząt od matki, mielonych produktów spożywczych dla zwierząt, artykułów
spożywczych dla zwierząt gospodarskich, spożywczych
pasz wzmacniających dla zwierząt, artykułów spożywczych
dla zwierząt mlecznych, wytłoków nasion oleistych dla zwierząt, mesz dla tuczonych zwierząt hodowlanych, mąki sojowej jako pokarmu dla zwierząt, mączki sojowej jako pokarmu
dla zwierząt, wzbogacanych substancji odżywczych dla
zwierząt, pasz zwierzęcych w formie granulek, pasz zwierzęcych otrzymywanych z siana, pasz zwierzęcych w formie kawałków, preparatów zbożowych będących paszą dla zwierząt, soli do lizania dla zwierząt, owsa do spożycia przez zwierzęta, owsiani do spożycia przez zwierzęta, mąki do spożycia
przez zwierzęta, korzeni do spożycia przez zwierzęta, drożdży do spożycia przez zwierzęta, artykułów jadalnych do żucia dla zwierząt, protein pszenicznych do żywności dla zwierząt, kiełków pszenicy jako pasz dla zwierząt, ziaren konserwowanych do pasz dla zwierząt, siemienia lnianego jako paszy dla zwierząt, mączki lnianej jako paszy dla zwierząt, kukurydzy przetworzonej do spożycia przez zwierzęta, nasion
przygotowanych do spożycia przez zwierzęta, zbóż przetworzonych do spożycia przez zwierzęta, ziaren przetworzonych do spożycia przez zwierzęta, pasz zwierzęcych otrzymywanych z substancji warzywnych, produktów zbożowych
do spożycia przez zwierzęta, ekstraktów słodowych do spożycia przez zwierzęta, artykułów spożywczych zawierających fosforan służących do karmienia zwierząt, pasz zwierzęcych zawierających siano suszone na powietrzu, odpadów
z przemiału ziaren zbóż do żywienia zwierząt, pasz zwierzęcych składających się z produktów z soi, pasz zwierzęcych
otrzymywanych z siana suszonego na powietrzu, produktów
ubocznych z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasz dla zwierząt, soli mineralnych dla bydła, produktów żywnościowych
dla zwierząt na bazie mleka, substytutów mleka do użycia
jako produktów żywnościowych dla zwierząt, leków weterynaryjnych, szczepionek weterynaryjnych, weterynaryjnych
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odczynników diagnostycznych, preparatów i substancji weterynaryjnych, pożywek do celów weterynaryjnych, wazeliny
do celów weterynaryjnych, antybiotyków do użytku weterynaryjnego, kultur do użytku weterynaryjnego, płynów
do celów weterynaryjnych, enzymów do celów weterynaryjnych, tłuszczów do celów weterynaryjnych, leków do celów
weterynaryjnych, aminokwasów do celów weterynaryjnych,
owadobójczych weterynaryjnych środków do mycia, preparatów radioaktywnych do diagnozy weterynaryjnej, substratów reakcji do diagnozy weterynaryjnej, środków dezynfekujących do użytku weterynaryjnego, preparatów bakteryjnych do celów weterynaryjnych, preparatów higienicznych
do celów weterynaryjnych, preparatów sanitarnych do celów weterynaryjnych, preparatów aminokwasowych do celów weterynaryjnych, żywych komórek do celów weterynaryjnych, suplementów diety do celów weterynaryjnych, weterynaryjnych chemicznych odczynników testowych, odczynników biologicznych do celów weterynaryjnych, preparatów biochemicznych do celów weterynaryjnych, dodatków odżywczych do celów weterynaryjnych, odczynników
chemicznych do celów weterynaryjnych, preparatów farmaceutycznych do użytku weterynaryjnego, preparatów bakteriologicznych do celów weterynaryjnych, preparatów kantarydowych do użytku weterynaryjnego, preparatów diagnostycznych do celów weterynaryjnych, biologicznych preparatów do celów weterynaryjnych, preparatów enzymatycznych do celów weterynaryjnych, preparatów chemicznych
do celów weterynaryjnych, komórek macierzystych do celów weterynaryjnych, papierów odczynnikowych do celów
weterynaryjnych, odczynników stosowanych w genetycznej
diagnostyce weterynaryjnej, pro biotycznych preparatów
bakteryjnych do użytku weterynaryjnego, aminokwasów
do celów medycznych lub weterynaryjnych, produktów
przeciw zakażeniom do użytku weterynaryjnego, suplementów do karm do celów weterynaryjnych, suplementów
do pasz do celów weterynaryjnych, leków uśmierzających
ból do celów weterynaryjnych, dietetycznej żywności przystosowanej do użytku weterynaryjnego, dietetycznych substancji przystosowanej do użytku weterynaryjnego, ekstraktu z kory do użytku weterynaryjnego, proszku z kory do użytku weterynaryjnego, biologicznych hodowli tkanek do celów weterynaryjnych, preparatów weterynaryjnych do leczenia zakażeń bakteryjnych jelit, medycznych dodatków
do żywności do użytku weterynaryjnego, odczynników
do użytku laboratoryjnego in vitro do celów weterynaryjnych, wskaźników biologicznych do monitorowania procesów sterylizacji do celów weterynaryjnych, preparatów farmaceutycznych dla zwierząt, suplementów witaminowych
dla zwierząt, preparatów nutraceutycznych dla zwierząt,
owadobójczych szamponów dla zwierząt, paszy leczniczej
dla zwierząt, białkowych suplementów dla zwierząt, obroży
przeciwpasożytniczych dla zwierząt, mineralnych suplementów diety dla zwierząt, substancji pobudzających łaknienie dla zwierząt, suplementów diety dla zwierząt domowych, dodatków leczniczych do pożywienia zwierząt, obroży przeciw pchłom dla zwierząt, środków odstraszających
owady dla zwierząt, preparatów przeciwpasożytniczych dla
zwierząt domowych, środków do mycia zwierząt, leczniczych szamponów dla zwierząt domowych, preparatów
leczniczych do skóry dla zwierząt, preparatów z pierwiastkami śladowymi dla zwierząt, dodatków antybiotykowych
do pasz dla zwierząt, pieluch dla zwierząt, suplementów
leczniczych do żywności dla zwierząt, leczniczych suplementów do pasz dla zwierząt, produktów farmaceutycznych
do pielęgnacji skóry zwierząt, preparatów farmaceutycznych
na robaki u zwierząt domowych, ziołowych maści zapobiegających swędzeniu dla zwierząt domowych, suplementów
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odżywczych do pasz dla zwierząt gospodarskich, preparatów do zapobiegania przeżuwaniu lub gryzieniu u zwierząt,
suplementów diety dla zwierząt domowych w postaci przekąsek, ziołowych maści na rany na skórze dla zwierząt domowych, suplementów diety dla zwierząt domowych w postaci
mieszanek napojów w proszku, 44 usługi weterynaryjne, stomatologia weterynaryjna, weterynaryjne usługi doradcze,
usługi chirurgii weterynaryjnej, udzielanie informacji dotyczących usług weterynaryjnych, specjalistyczne doradztwo
w zakresie usług weterynaryjnych, usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnego przemysłu farmaceutycznego, usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnych produktów farmaceutycznych, usługi informacji weterynaryjnej świadczone za pośrednictwem Internetu.
494509
(220) 2019 01 06
AGRIVET ALINA KILJAŃSKA, ANDRZEJ KILJAŃSKI
SPÓŁKA JAWNA, Kuślin
(540) Agrivet
(510), (511) 5 leki weterynaryjne, szczepionki weterynaryjne,
weterynaryjne odczynniki diagnostyczne, preparaty i substancje weterynaryjne, pożywki do celów weterynaryjnych,
wazelina do celów weterynaryjnych, antybiotyki do użytku
weterynaryjnego, kultury do użytku weterynaryjnego, płyny
do celów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych, tłuszcze do celów weterynaryjnych, leki do celów weterynaryjnych, aminokwasy do celów weterynaryjnych, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, preparaty radioaktywne do diagnozy weterynaryjnej, substraty reakcji do diagnozy weterynaryjnej, środki dezynfekujące do użytku weterynaryjnego, preparaty bakteryjne do celów weterynaryjnych, preparaty higieniczne do celów weterynaryjnych, preparaty sanitarne do celów weterynaryjnych, preparaty aminokwasowe do celów weterynaryjnych, żywe komórki
do celów weterynaryjnych, suplementy diety do celów weterynaryjnych, weterynaryjne chemiczne odczynniki testowe, odczynniki biologiczne do celów weterynaryjnych, preparaty biochemiczne do celów weterynaryjnych, dodatki
odżywcze do celów weterynaryjnych, odczynniki chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne
do użytku weterynaryjnego, preparaty bakteriologiczne
do celów weterynaryjnych, preparaty kantarydowe do użytku weterynaryjnego, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych,
preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, komórki
macierzyste do celów weterynaryjnych, papier odczynnikowy do celów weterynaryjnych, odczynniki stosowane w genetycznej diagnostyce weterynaryjnej, probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku weterynaryjnego, aminokwasy
do celów medycznych lub weterynaryjnych, produkty przeciw zakażeniom do użytku weterynaryjnego, suplementy
do karm do celów weterynaryjnych, suplementy do pasz
do celów weterynaryjnych, leki uśmierzające ból do celów
weterynaryjnych, dietetyczna żywność przystosowana
do użytku weterynaryjnego, dietetyczne substancje przystosowane do użytku weterynaryjnego, ekstrakty z kory
do użytku weterynaryjnego, proszek z kory do użytku weterynaryjnego, biologiczne hodowle tkanek do celów weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne do leczenia zakażeń
bakteryjnych jelit, medyczne dodatki do żywności do użytku
weterynaryjnego, odczynniki do użytku laboratoryjnego
in vitro do celów weterynaryjnych, wskaźniki biologiczne
do monitorowania procesów sterylizacji do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne dla
zwierząt, suplementy witaminowe dla zwierząt, preparaty
(210)
(731)
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nutraceutyczne dla zwierząt, owadobójcze szampony dla
zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, białkowe suplementy
dla zwierząt, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, mineralne suplementy diety dla zwierząt, substancje pobudzające łaknienie dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt
domowych, dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, obroże przeciw pchłom dla zwierząt, środki odstraszające owady
dla zwierząt, preparaty przeciwpasożytnicze dla zwierząt
domowych, środki do mycia zwierząt, lecznicze szampony
dla zwierząt domowych, preparaty lecznicze do skóry dla
zwierząt, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla zwierząt,
dodatki antybiotykowe do pasz dla zwierząt, pieluchy dla
zwierząt, suplementy lecznicze do żywności dla zwierząt,
lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt, produkty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry zwierząt, preparaty farmaceutyczne na robaki u zwierząt domowych, ziołowe maści
zapobiegające swędzeniu dla zwierząt domowych, suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich, preparaty do zapobiegania przeżuwaniu lub gryzieniu u zwierząt, suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci
przekąsek, ziołowe maści na rany na skórze dla zwierząt domowych, suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci mieszanki napojów w proszku, 31 karmy i pasze dla
zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt, napoje dla zwierząt, słód dla zwierząt, mączki dla zwierząt, pasze dla zwierząt tucznych, produkty do tuczenia zwierząt, preparaty spożywcze dla zwierząt, syntetyczny pokarm dla zwierząt, suszona lucerna dla zwierząt, otręby jako pokarm dla zwierząt,
ziarna do żywienia zwierząt, pasze zbożowe dla zwierząt,
pokarm dla zwierząt domowych, pasze zwierzęce zawierające siano, pasze zwierzęce do stosowania podczas odsadzania zwierząt od matki, mielone produkty spożywcze dla
zwierząt, artykuły spożywcze dla zwierząt gospodarskich,
spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, artykuły spożywcze dla zwierząt mlecznych, wytłoki nasion oleistych dla
zwierząt, mesz dla tuczonych zwierząt hodowlanych, mąka
sojowa jako pokarm dla zwierząt, mączka sojowa jako pokarm dla zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze dla
zwierząt, pasze zwierzęce w formie granulek, pasze zwierzęce otrzymywane z siana, pasze zwierzęce w formie kawałków, preparaty zbożowe będące paszą dla zwierząt, sól do lizania dla zwierząt, owies do spożycia przez zwierzęta,
owsianka do spożycia przez zwierzęta, mąka do spożycia
przez zwierzęta, korzenie do spożycia przez zwierzęta, drożdże do spożycia przez zwierzęta, artykuły jadalne do żucia
dla zwierząt, proteiny pszeniczne do żywności dla zwierząt,
kiełki pszenicy jako pasze dla zwierząt, ziarna konserwowane
do pasz dla zwierząt, siemię lniane jako pasza dla zwierząt,
mączka lniana jako pasza dla zwierząt, kukurydza przetworzona do spożycia przez zwierzęta, nasiona przygotowane
do spożycia przez zwierzęta, zboża przetworzone do spożycia przez zwierzęta, ziarna przetworzone do spożycia przez
zwierzęta, pasze zwierzęce otrzymywane z substancji warzywnych, produkty zbożowe do spożycia przez zwierzęta,
ekstrakty słodowe do spożycia przez zwierzęta, artykuły spożywcze zawierające fosforan służące do karmienia zwierząt,
pasze zwierzęce zawierające siano suszone na powietrzu,
odpady z przemiału ziaren zbóż do żywienia zwierząt, pasze
zwierzęce składające się z produktów z soi, pasze zwierzęce
otrzymywane z siana suszonego na powietrzu, produkty
uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasze dla zwierząt, sole mineralne dla bydła, produkty żywnościowe dla
zwierząt na bazie mleka, substytuty mleka do użycia jako
produkty żywnościowe dla zwierząt, 35 sprzedaż detaliczna
lub hurtowa karm i pasz dla zwierząt, mieszanek paszowych
uzupełniających, mieszanek paszowych dla zwierząt, napojów dla zwierząt, słodu dla zwierząt, mączki dla zwierząt, pa-
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szy dla zwierząt tucznych, produktów do tuczenia zwierząt,
preparatów spożywczych dla zwierząt, syntetycznego pokarmu dla zwierząt, suszonej lucerny dla zwierząt, otrębów
jako pokarmu dla zwierząt, ziarna do żywienia zwierząt, pasz
zbożowych dla zwierząt, pokarmu dla zwierząt domowych,
pasz zwierzęcych zawierających siano, pasz zwierzęcych
do stosowania podczas odsadzania zwierząt od matki, mielonych produktów spożywczych dla zwierząt, artykułów
spożywczych dla zwierząt gospodarskich, spożywczych
pasz wzmacniających dla zwierząt, artykułów spożywczych
dla zwierząt mlecznych, wytłoków nasion oleistych dla zwierząt, mesz dla tuczonych zwierząt hodowlanych, mąki sojowej jako pokarmu dla zwierząt, mączki sojowej jako pokarmu
dla zwierząt, wzbogacanych substancji odżywczych dla
zwierząt, pasz zwierzęcych w formie granulek, pasz zwierzęcych otrzymywanych z siana, pasz zwierzęcych w formie kawałków, preparatów zbożowych będących paszą dla zwierząt, soli do lizania dla zwierząt, owsa do spożycia przez zwierzęta, owsiani do spożycia przez zwierzęta, mąki do spożycia
przez zwierzęta, korzeni do spożycia przez zwierzęta, drożdży do spożycia przez zwierzęta, artykułów jadalnych do żucia dla zwierząt, protein pszenicznych do żywności dla zwierząt, kiełków pszenicy jako pasz dla zwierząt, ziaren konserwowanych do pasz dla zwierząt, siemienia lnianego jako paszy dla zwierząt, mączki lnianej jako paszy dla zwierząt, kukurydzy przetworzonej do spożycia przez zwierzęta, nasion
przygotowanych do spożycia przez zwierzęta, zbóż przetworzonych do spożycia przez zwierzęta, ziaren przetworzonych do spożycia przez zwierzęta, pasz zwierzęcych otrzymywanych z substancji warzywnych, produktów zbożowych
do spożycia przez zwierzęta, ekstraktów słodowych do spożycia przez zwierzęta, artykułów spożywczych zawierających fosforan służących do karmienia zwierząt, pasz zwierzęcych zawierających siano suszone na powietrzu, odpadów
z przemiału ziaren zbóż do żywienia zwierząt, pasz zwierzęcych składających się z produktów z soi, pasz zwierzęcych
otrzymywanych z siana suszonego na powietrzu, produktów
ubocznych z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasz dla zwierząt, soli mineralnych dla bydła, produktów żywnościowych
dla zwierząt na bazie mleka, substytutów mleka do użycia
jako produktów żywnościowych dla zwierząt, leków weterynaryjnych, szczepionek weterynaryjnych, weterynaryjnych
odczynników diagnostycznych, preparatów i substancji weterynaryjnych, pożywek do celów weterynaryjnych, wazeliny
do celów weterynaryjnych, antybiotyków do użytku weterynaryjnego, kultur do użytku weterynaryjnego, płynów
do celów weterynaryjnych, enzymów do celów weterynaryjnych, tłuszczów do celów weterynaryjnych, leków do celów
weterynaryjnych, aminokwasów do celów weterynaryjnych,
owadobójczych weterynaryjnych środków do mycia, preparatów radioaktywnych do diagnozy weterynaryjnej, substratów reakcji do diagnozy weterynaryjnej, środków dezynfekujących do użytku weterynaryjnego, preparatów bakteryjnych do celów weterynaryjnych, preparatów higienicznych
do celów weterynaryjnych, preparatów sanitarnych do celów weterynaryjnych, preparatów aminokwasowych do celów weterynaryjnych, żywych komórek do celów weterynaryjnych, suplementów diety do celów weterynaryjnych, weterynaryjnych chemicznych odczynników testowych, odczynników biologicznych do celów weterynaryjnych, preparatów biochemicznych do celów weterynaryjnych, dodatków odżywczych do celów weterynaryjnych, odczynników
chemicznych do celów weterynaryjnych, preparatów farmaceutycznych do użytku weterynaryjnego, preparatów bakteriologicznych do celów weterynaryjnych, preparatów kantarydowych do użytku weterynaryjnego, preparatów diagnostycznych do celów weterynaryjnych, biologicznych prepa-
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ratów do celów weterynaryjnych, preparatów enzymatycznych do celów weterynaryjnych, preparatów chemicznych
do celów weterynaryjnych, komórek macierzystych do celów weterynaryjnych, papierów odczynnikowych do celów
weterynaryjnych, odczynników stosowanych w genetycznej
diagnostyce weterynaryjnej, pro biotycznych preparatów
bakteryjnych do użytku weterynaryjnego, aminokwasów
do celów medycznych lub weterynaryjnych, produktów
przeciw zakażeniom do użytku weterynaryjnego, suplementów do karm do celów weterynaryjnych, suplementów
do pasz do celów weterynaryjnych, leków uśmierzających
ból do celów weterynaryjnych, dietetycznej żywności przystosowanej do użytku weterynaryjnego, dietetycznych substancji przystosowanej do użytku weterynaryjnego, ekstraktu
z kory do użytku weterynaryjnego, proszku z kory do użytku
weterynaryjnego, biologicznych hodowli tkanek do celów
weterynaryjnych, preparatów weterynaryjnych do leczenia zakażeń bakteryjnych jelit, medycznych dodatków do żywności
do użytku weterynaryjnego, odczynników do użytku laboratoryjnego in vitro do celów weterynaryjnych, wskaźników biologicznych do monitorowania procesów sterylizacji do celów
weterynaryjnych, preparatów farmaceutycznych dla zwierząt,
suplementów witaminowych dla zwierząt, preparatów nutraceutycznych dla zwierząt, owadobójczych szamponów dla
zwierząt, paszy leczniczej dla zwierząt, białkowych suplementów dla zwierząt, obroży przeciwpasożytniczych dla zwierząt,
mineralnych suplementów diety dla zwierząt, substancji pobudzających łaknienie dla zwierząt, suplementów diety dla
zwierząt domowych, dodatków leczniczych do pożywienia
zwierząt, obroży przeciw pchłom dla zwierząt, środków odstraszających owady dla zwierząt, preparatów przeciwpasożytniczych dla zwierząt domowych, środków do mycia zwierząt, leczniczych szamponów dla zwierząt domowych, preparatów leczniczych do skóry dla zwierząt, preparatów z pierwiastkami śladowymi dla zwierząt, dodatków antybiotykowych do pasz dla zwierząt, pieluch dla zwierząt, suplementów
leczniczych do żywności dla zwierząt, leczniczych suplementów do pasz dla zwierząt, produktów farmaceutycznych
do pielęgnacji skóry zwierząt, preparatów farmaceutycznych
na robaki u zwierząt domowych, ziołowych maści zapobiegających swędzeniu dla zwierząt domowych, suplementów odżywczych do pasz dla zwierząt gospodarskich, preparatów
do zapobiegania przeżuwaniu lub gryzieniu u zwierząt, suplementów diety dla zwierząt domowych w postaci przekąsek, ziołowych maści na rany na skórze dla zwierząt domowych, suplementów diety dla zwierząt domowych w postaci
mieszanek napojów w proszku, 44 usługi weterynaryjne, stomatologia weterynaryjna, weterynaryjne usługi doradcze,
usługi chirurgii weterynaryjnej, udzielanie informacji dotyczących usług weterynaryjnych, specjalistyczne doradztwo
w zakresie usług weterynaryjnych, usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnego przemysłu farmaceutycznego, usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnych produktów farmaceutycznych, usługi informacji weterynaryjnej świadczone za pośrednictwem Internetu.
(210) 494510
(220) 2019 01 06
(731) LIPENSKY DOMINIK, Tarnów
(540) MEDCO PHARMA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty chemiczno - farmaceutyczne, weterynaryjne i higieniczne, dietetyczne środki użytku medycznego, żywność dla niemowląt,
plastry, materiały opatrunkowe, środki dezynfekcyjne, środki
grzybobójcze, odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy diety.
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494513
(220) 2019 01 06
SZROM ALDONA YERBA MAMA POSITIVE ENERGY,
Nysa
(540) YERBA MAMA

(210)
(731)

(531) 11.03.06, 11.03.10, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 30 yerba mate, herbaty, liście herbaty, mieszanki herbat, herbata do zaparzania, wyciągi z herbaty, esencje
herbaciane, napoje sporządzone z herbaty, nielecznicze napoje herbaciane.
494519
(220) 2019 01 06
INVEST SQUARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) 4 SEASONS RESTAURANT

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.17, 26.04.18, 26.01.05, 29.01.15
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności
i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów
w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów
w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach
szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów,
restauracje dla turystów, usługi restauracji hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje
samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących
restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie
informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje,
usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków, przygotowanie dań kuchni polskiej do bezpośredniego spożycia, usługi kateringowe
oferujące kuchnię polską.
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494520
(220) 2019 01 06
AGRIVET ALINA KILJAŃSKA, ANDRZEJ KILJAŃSKI
SPÓŁKA JAWNA, Kuślin
(540) AGRISAN
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 leki weterynaryjne, szczepionki weterynaryjne,
weterynaryjne odczynniki diagnostyczne, preparaty i substancje weterynaryjne, pożywki do celów weterynaryjnych,
wazelina do celów weterynaryjnych, antybiotyki do użytku
weterynaryjnego, kultury do użytku weterynaryjnego, płyny
do celów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych, tłuszcze do celów weterynaryjnych, leki do celów weterynaryjnych, aminokwasy do celów weterynaryjnych, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, preparaty radioaktywne do diagnozy weterynaryjnej, substraty reakcji do diagnozy weterynaryjnej, środki dezynfekujące do użytku weterynaryjnego, preparaty bakteryjne do celów weterynaryjnych, preparaty higieniczne do celów weterynaryjnych, preparaty sanitarne do celów weterynaryjnych, preparaty aminokwasowe do celów weterynaryjnych, żywe komórki
do celów weterynaryjnych, suplementy diety do celów weterynaryjnych, weterynaryjne chemiczne odczynniki testowe, odczynniki biologiczne do celów weterynaryjnych, preparaty biochemiczne do celów weterynaryjnych, dodatki
odżywcze do celów weterynaryjnych, odczynniki chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne
do użytku weterynaryjnego, preparaty bakteriologiczne
do celów weterynaryjnych, preparaty kantarydowe do użytku weterynaryjnego, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych,
preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, komórki
macierzyste do celów weterynaryjnych, papier odczynnikowy do celów weterynaryjnych, odczynniki stosowane w genetycznej diagnostyce weterynaryjnej, probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku weterynaryjnego, aminokwasy
do celów medycznych lub weterynaryjnych, produkty przeciw zakażeniom do użytku weterynaryjnego, suplementy
do karm do celów weterynaryjnych, suplementy do pasz
do celów weterynaryjnych, leki uśmierzające ból do celów
weterynaryjnych, dietetyczna żywność przystosowana
do użytku weterynaryjnego, dietetyczne substancje przystosowane do użytku weterynaryjnego, ekstrakty z kory
do użytku weterynaryjnego, proszek z kory do użytku weterynaryjnego, biologiczne hodowle tkanek do celów weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne do leczenia zakażeń
bakteryjnych jelit, medyczne dodatki do żywności do użytku
weterynaryjnego, odczynniki do użytku laboratoryjnego
in vitro do celów weterynaryjnych, wskaźniki biologiczne
do monitorowania procesów sterylizacji do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne dla
zwierząt, suplementy witaminowe dla zwierząt, preparaty
nutraceutyczne dla zwierząt, owadobójcze szampony dla
zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, białkowe suplementy
dla zwierząt, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, mineralne suplementy diety dla zwierząt, substancje pobudzające łaknienie dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt
domowych, dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, obroże przeciw pchłom dla zwierząt, środki odstraszające owady
dla zwierząt, preparaty przeciwpasożytnicze dla zwierząt
domowych, środki do mycia zwierząt, lecznicze szampony
dla zwierząt domowych, preparaty lecznicze do skóry dla
zwierząt, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla zwierząt,
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dodatki antybiotykowe do pasz dla zwierząt, pieluchy dla
zwierząt, suplementy lecznicze do żywności dla zwierząt,
lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt, produkty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry zwierząt, preparaty farmaceutyczne na robaki u zwierząt domowych, ziołowe maści
zapobiegające swędzeniu dla zwierząt domowych, suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich, preparaty do zapobiegania przeżuwaniu lub gryzieniu u zwierząt, suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci
przekąsek, ziołowe maści na rany na skórze dla zwierząt domowych, suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci mieszanki napojów w proszku, środki dezynfekcyjne
i antyseptyczne, 31 karmy i pasze dla zwierząt, mieszanki
paszowe dla zwierząt, napoje dla zwierząt, słód dla zwierząt,
mączki dla zwierząt, pasze dla zwierząt tucznych, produkty
do tuczenia zwierząt, preparaty spożywcze dla zwierząt, syntetyczny pokarm dla zwierząt, suszona lucerna dla zwierząt,
otręby jako pokarm dla zwierząt, ziarna do żywienia zwierząt,
pasze zbożowe dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, pasze zwierzęce zawierające siano, pasze zwierzęce
do stosowania podczas odsadzania zwierząt od matki, mielone produkty spożywcze dla zwierząt, artykuły spożywcze
dla zwierząt gospodarskich, spożywcze pasze wzmacniające
dla zwierząt, artykuły spożywcze dla zwierząt mlecznych,
wytłoki nasion oleistych dla zwierząt, mesz dla tuczonych
zwierząt hodowlanych, mąka sojowa jako pokarm dla zwierząt, mączka sojowa jako pokarm dla zwierząt, wzbogacane
substancje odżywcze dla zwierząt, pasze zwierzęce w formie
granulek, pasze zwierzęce otrzymywane z siana, pasze zwierzęce w formie kawałków, preparaty zbożowe będące paszą
dla zwierząt, sól do lizania dla zwierząt, owies do spożycia
przez zwierzęta, owsianka do spożycia przez zwierzęta, mąka
do spożycia przez zwierzęta, korzenie do spożycia przez
zwierzęta, drożdże do spożycia przez zwierzęta, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, proteiny pszeniczne do żywności dla zwierząt, kiełki pszenicy jako pasze dla zwierząt, ziarna
konserwowane do pasz dla zwierząt, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, mączka lniana jako pasza dla zwierząt, kukurydza przetworzona do spożycia przez zwierzęta, nasiona
przygotowane do spożycia przez zwierzęta, zboża przetworzone do spożycia przez zwierzęta, ziarna przetworzone
do spożycia przez zwierzęta, pasze zwierzęce otrzymywane
z substancji warzywnych, produkty zbożowe do spożycia
przez zwierzęta, ekstrakty słodowe do spożycia przez zwierzęta, artykuły spożywcze zawierające fosforan służące
do karmienia zwierząt, pasze zwierzęce zawierające siano
suszone na powietrzu, odpady z przemiału ziaren zbóż
do żywienia zwierząt, pasze zwierzęce składające się z produktów z soi, pasze zwierzęce otrzymywane z siana suszonego na powietrzu, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasze dla zwierząt, sole mineralne dla bydła,
produkty żywnościowe dla zwierząt na bazie mleka, substytuty mleka do użycia jako produkty żywnościowe dla zwierząt, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa karm i pasz dla
zwierząt, mieszanek paszowych uzupełniających, mieszanek
paszowych dla zwierząt, napojów dla zwierząt, słodu dla
zwierząt, mączki dla zwierząt, paszy dla zwierząt tucznych,
produktów do tuczenia zwierząt, preparatów spożywczych
dla zwierząt, syntetycznego pokarmu dla zwierząt, suszonej
lucerny dla zwierząt, otrębów jako pokarmu dla zwierząt,
ziarna do żywienia zwierząt, pasz zbożowych dla zwierząt,
pokarmu dla zwierząt domowych, pasz zwierzęcych zawierających siano, pasz zwierzęcych do stosowania podczas odsadzania zwierząt od matki, mielonych produktów spożywczych dla zwierząt, artykułów spożywczych dla zwierząt gospodarskich, spożywczych pasz wzmacniających dla zwierząt, artykułów spożywczych dla zwierząt mlecznych, wytło-
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ków nasion oleistych dla zwierząt, mesz dla tuczonych zwierząt hodowlanych, mąki sojowej jako pokarmu dla zwierząt,
mączki sojowej jako pokarmu dla zwierząt, wzbogacanych
substancji odżywczych dla zwierząt, pasz zwierzęcych w formie granulek, pasz zwierzęcych otrzymywanych z siana,
pasz zwierzęcych w formie kawałków, preparatów zbożowych będących paszą dla zwierząt, soli do lizania dla zwierząt, owsa do spożycia przez zwierzęta, owsiani do spożycia
przez zwierzęta, mąki do spożycia przez zwierzęta, korzeni
do spożycia przez zwierzęta, drożdży do spożycia przez
zwierzęta, artykułów jadalnych do żucia dla zwierząt, protein
pszenicznych do żywności dla zwierząt, kiełków pszenicy
jako pasz dla zwierząt, ziaren konserwowanych do pasz dla
zwierząt, siemienia lnianego jako paszy dla zwierząt, mączki
lnianej jako paszy dla zwierząt, kukurydzy przetworzonej
do spożycia przez zwierzęta, nasion przygotowanych
do spożycia przez zwierzęta, zbóż przetworzonych do spożycia przez zwierzęta, ziaren przetworzonych do spożycia
przez zwierzęta, pasz zwierzęcych otrzymywanych z substancji warzywnych, produktów zbożowych do spożycia
przez zwierzęta, ekstraktów słodowych do spożycia przez
zwierzęta, artykułów spożywczych zawierających fosforan
służących do karmienia zwierząt, pasz zwierzęcych zawierających siano suszone na powietrzu, odpadów z przemiału
ziaren zbóż do żywienia zwierząt, pasz zwierzęcych składających się z produktów z soi, pasz zwierzęcych otrzymywanych z siana suszonego na powietrzu, produktów ubocznych z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasz dla zwierząt,
soli mineralnych dla bydła, produktów żywnościowych dla
zwierząt na bazie mleka, substytutów mleka do użycia jako
produktów żywnościowych dla zwierząt, leków weterynaryjnych, szczepionek weterynaryjnych, weterynaryjnych odczynników diagnostycznych, preparatów i substancji weterynaryjnych, pożywek do celów weterynaryjnych, wazeliny
do celów weterynaryjnych, antybiotyków do użytku weterynaryjnego, kultur do użytku weterynaryjnego, płynów
do celów weterynaryjnych, enzymów do celów weterynaryjnych, tłuszczów do celów weterynaryjnych, leków do celów
weterynaryjnych, aminokwasów do celów weterynaryjnych,
owadobójczych weterynaryjnych środków do mycia, preparatów radioaktywnych do diagnozy weterynaryjnej, substratów reakcji do diagnozy weterynaryjnej, środków dezynfekujących do użytku weterynaryjnego, preparatów bakteryjnych do celów weterynaryjnych, preparatów higienicznych
do celów weterynaryjnych, preparatów sanitarnych do celów weterynaryjnych, preparatów aminokwasowych do celów weterynaryjnych, żywych komórek do celów weterynaryjnych, suplementów diety do celów weterynaryjnych, weterynaryjnych chemicznych odczynników testowych, odczynników biologicznych do celów weterynaryjnych, preparatów biochemicznych do celów weterynaryjnych, dodatków odżywczych do celów weterynaryjnych, odczynników
chemicznych do celów weterynaryjnych, preparatów farmaceutycznych do użytku weterynaryjnego, preparatów bakteriologicznych do celów weterynaryjnych, preparatów kantarydowych do użytku weterynaryjnego, preparatów diagnostycznych do celów weterynaryjnych, biologicznych preparatów do celów weterynaryjnych, preparatów enzymatycznych do celów weterynaryjnych, preparatów chemicznych
do celów weterynaryjnych, komórek macierzystych do celów weterynaryjnych, papierów odczynnikowych do celów
weterynaryjnych, odczynników stosowanych w genetycznej
diagnostyce weterynaryjnej, pro biotycznych preparatów
bakteryjnych do użytku weterynaryjnego, aminokwasów
do celów medycznych lub weterynaryjnych, produktów
przeciw zakażeniom do użytku weterynaryjnego, suplementów do karm do celów weterynaryjnych, suplementów
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do pasz do celów weterynaryjnych, leków uśmierzających
ból do celów weterynaryjnych, dietetycznej żywności przystosowanej do użytku weterynaryjnego, dietetycznych substancji przystosowanej do użytku weterynaryjnego, ekstraktu z kory do użytku weterynaryjnego, proszku z kory do użytku weterynaryjnego, biologicznych hodowli tkanek do celów weterynaryjnych, preparatów weterynaryjnych do leczenia zakażeń bakteryjnych jelit, medycznych dodatków
do żywności do użytku weterynaryjnego, odczynników
do użytku laboratoryjnego in vitro do celów weterynaryjnych, wskaźników biologicznych do monitorowania procesów sterylizacji do celów weterynaryjnych, preparatów farmaceutycznych dla zwierząt, suplementów witaminowych
dla zwierząt, preparatów nutraceutycznych dla zwierząt,
owadobójczych szamponów dla zwierząt, paszy leczniczej
dla zwierząt, białkowych suplementów dla zwierząt, obroży
przeciwpasożytniczych dla zwierząt, mineralnych suplementów diety dla zwierząt, substancji pobudzających łaknienie dla zwierząt, suplementów diety dla zwierząt domowych, dodatków leczniczych do pożywienia zwierząt, obroży przeciw pchłom dla zwierząt, środków odstraszających
owady dla zwierząt, preparatów przeciwpasożytniczych dla
zwierząt domowych, środków do mycia zwierząt, leczniczych szamponów dla zwierząt domowych, preparatów
leczniczych do skóry dla zwierząt, preparatów z pierwiastkami śladowymi dla zwierząt, dodatków antybiotykowych
do pasz dla zwierząt, pieluch dla zwierząt, suplementów
leczniczych do żywności dla zwierząt, leczniczych suplementów do pasz dla zwierząt, produktów farmaceutycznych
do pielęgnacji skóry zwierząt, preparatów farmaceutycznych
na robaki u zwierząt domowych, ziołowych maści zapobiegających swędzeniu dla zwierząt domowych, suplementów
odżywczych do pasz dla zwierząt gospodarskich, preparatów do zapobiegania przeżuwaniu lub gryzieniu u zwierząt,
suplementów diety dla zwierząt domowych w postaci przekąsek, ziołowych maści na rany na skórze dla zwierząt domowych, suplementów diety dla zwierząt domowych w postaci
mieszanek napojów w proszku, 44 usługi weterynaryjne, stomatologia weterynaryjna, weterynaryjne usługi doradcze,
usługi chirurgii weterynaryjnej, udzielanie informacji dotyczących usług weterynaryjnych, specjalistyczne doradztwo
w zakresie usług weterynaryjnych, usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnego przemysłu farmaceutycznego, usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnych produktów farmaceutycznych, usługi informacji weterynaryjnej świadczone za pośrednictwem Internetu.
494521
(220) 2019 01 06
SOYMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) soymax Żywienie i profilaktyka zwierząt

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji zwierząt, szampony
dla zwierząt, szampony dla zwierząt domowych, odświeżacze oddechu dla zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt, aerozole pielęgnujące dla zwierząt,
odświeżacze zapachów dla zwierząt, produkty do pielęgnacji skóry zwierząt, preparaty do kąpieli dla zwierząt, środki
do pielęgnacji skóry zwierzęcej, preparaty do wybielania
skóry zwierzęcej, środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt,
środki do usuwania brzydkiego zapachu zwierząt domowych, niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej dla zwie-
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rząt, 31 karmy i pasze dla zwierząt, mieszanki paszowe dla
zwierząt, napoje dla zwierząt, słód dla zwierząt, mączki dla
zwierząt, pasze dla zwierząt tucznych, produkty do tuczenia zwierząt, preparaty spożywcze dla zwierząt, syntetyczny
pokarm dla zwierząt, suszona lucerna dla zwierząt, otręby
jako pokarm dla zwierząt, ziarna do żywienia zwierząt, pasze zbożowe dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych,
pasze zwierzęce zawierające siano, pasze zwierzęce do stosowania podczas odsadzania zwierząt od matki, mielone
produkty spożywcze dla zwierząt, artykuły spożywcze dla
zwierząt gospodarskich, spożywcze pasze wzmacniające
dla zwierząt, artykuły spożywcze dla zwierząt mlecznych,
wytłoki nasion oleistych dla zwierząt, mesz dla tuczonych
zwierząt hodowlanych, mąka sojowa jako pokarm dla zwierząt, mączka sojowa jako pokarm dla zwierząt, wzbogacane
substancje odżywcze dla zwierząt, pasze zwierzęce w formie granulek, pasze zwierzęce otrzymywane z siana, pasze
zwierzęce w formie kawałków, preparaty zbożowe będące
paszą dla zwierząt, sól do lizania dla zwierząt, owies do spożycia przez zwierzęta, owsianka do spożycia przez zwierzęta, mąka do spożycia przez zwierzęta, korzenie do spożycia
przez zwierzęta, drożdże do spożycia przez zwierzęta, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, proteiny pszeniczne
do żywności dla zwierząt, kiełki pszenicy jako pasze dla
zwierząt, ziarna konserwowane do pasz dla zwierząt, siemię
lniane jako pasza dla zwierząt, mączka lniana jako pasza dla
zwierząt, kukurydza przetworzona do spożycia przez zwierzęta, nasiona przygotowane do spożycia przez zwierzęta,
zboża przetworzone do spożycia przez zwierzęta, ziarna
przetworzone do spożycia przez zwierzęta, pasze zwierzęce
otrzymywane z substancji warzywnych, produkty zbożowe
do spożycia przez zwierzęta, ekstrakty słodowe do spożycia
przez zwierzęta, artykuły spożywcze zawierające fosforan
służące do karmienia zwierząt, pasze zwierzęce zawierające siano suszone na powietrzu, odpady z przemiału ziaren
zbóż do żywienia zwierząt, pasze zwierzęce składające się
z produktów z soi, pasze zwierzęce otrzymywane z siana
suszonego na powietrzu, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasze dla zwierząt, sole mineralne dla
bydła, produkty żywnościowe dla zwierząt na bazie mleka,
substytuty mleka do użycia jako produkty żywnościowe dla
zwierząt, 35 usługi importowo-eksportowe oraz sprzedaż
detaliczna lub hurtowa preparatów do pielęgnacji zwierząt,
szamponów dla zwierząt, szamponów dla zwierząt domowych, odświeżaczy oddechu dla zwierząt, dezodorantów dla
zwierząt, kosmetyków dla zwierząt, aerozoli pielęgnujących
dla zwierząt, odświeżaczy zapachów dla zwierząt, produktów do pielęgnacji skóry zwierząt, preparatów do kąpieli dla
zwierząt, środków do pielęgnacji skóry zwierzęcej, preparatów do wybielania skóry zwierzęcej, środków do pielęgnacji
zębów dla zwierząt, środków do usuwania brzydkiego zapachu zwierząt domowych, niemedycznych płynów do płukania jamy ustnej dla zwierząt, karm i pasz dla zwierząt,
mieszanek paszowych uzupełniających, mieszanek paszowych dla zwierząt, napojów dla zwierząt, słodu dla zwierząt,
mączki dla zwierząt, paszy dla zwierząt tucznych, produktów
do tuczenia zwierząt, preparatów spożywczych dla zwierząt,
syntetycznego pokarmu dla zwierząt, suszonej lucerny dla
zwierząt, otrębów jako pokarmu dla zwierząt, ziarna do żywienia zwierząt, pasz zbożowych dla zwierząt, pokarmu
dla zwierząt domowych, pasz zwierzęcych zawierających
siano, pasz zwierzęcych do stosowania podczas odsadzania zwierząt od matki, mielonych produktów spożywczych
dla zwierząt, artykułów spożywczych dla zwierząt gospodarskich, spożywczych pasz wzmacniających dla zwierząt,
artykułów spożywczych dla zwierząt mlecznych, wytłoków
nasion oleistych dla zwierząt, mesz dla tuczonych zwierząt
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hodowlanych, mąki sojowej jako pokarmu dla zwierząt,
mączki sojowej jako pokarmu dla zwierząt, wzbogacanych
substancji odżywczych dla zwierząt, pasz zwierzęcych w formie granulek, pasz zwierzęcych otrzymywanych z siana, pasz
zwierzęcych w formie kawałków, preparatów zbożowych
będących paszą dla zwierząt, soli do lizania dla zwierząt,
owsa do spożycia przez zwierzęta, owsiani do spożycia przez
zwierzęta, mąki do spożycia przez zwierzęta, korzeni do spożycia przez zwierzęta, drożdży do spożycia przez zwierzęta,
artykułów jadalnych do żucia dla zwierząt, protein pszenicznych do żywności dla zwierząt, kiełków pszenicy jako pasz
dla zwierząt, ziaren konserwowanych do pasz dla zwierząt,
siemienia lnianego jako paszy dla zwierząt, mączki lnianej
jako paszy dla zwierząt, kukurydzy przetworzonej do spożycia przez zwierzęta, nasion przygotowanych do spożycia
przez zwierzęta, zbóż przetworzonych do spożycia przez
zwierzęta, ziaren przetworzonych do spożycia przez zwierzęta, pasz zwierzęcych otrzymywanych z substancji warzywnych, produktów zbożowych do spożycia przez zwierzęta, ekstraktów słodowych do spożycia przez zwierzęta,
artykułów spożywczych zawierających fosforan służących
do karmienia zwierząt, pasz zwierzęcych zawierających siano suszone na powietrzu, odpadów z przemiału ziaren zbóż
do żywienia zwierząt, pasz zwierzęcych składających się
z produktów z soi, pasz zwierzęcych otrzymywanych z siana
suszonego na powietrzu, produktów ubocznych z procesu
obróbki ziaren zbóż jako pasz dla zwierząt, soli mineralnych
dla bydła, produktów żywnościowych dla zwierząt na bazie
mleka, substytutów mleka do użycia jako produktów żywnościowych dla zwierząt.
494522
(220) 2019 01 06
AGRIVET ALINA KILJAŃSKA, ANDRZEJ KILJAŃSKI
SPÓŁKA JAWNA, Kuślin
(540) Agrisan
(510), (511) 5 leki weterynaryjne, szczepionki weterynaryjne,
weterynaryjne odczynniki diagnostyczne, preparaty i substancje weterynaryjne, pożywki do celów weterynaryjnych,
wazelina do celów weterynaryjnych, antybiotyki do użytku
weterynaryjnego, kultury do użytku weterynaryjnego, płyny
do celów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych, tłuszcze do celów weterynaryjnych, leki do celów weterynaryjnych, aminokwasy do celów weterynaryjnych, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, preparaty radioaktywne do diagnozy weterynaryjnej, substraty reakcji do diagnozy weterynaryjnej, środki dezynfekujące do użytku weterynaryjnego, preparaty bakteryjne do celów weterynaryjnych, preparaty higieniczne do celów weterynaryjnych, preparaty sanitarne do celów weterynaryjnych, preparaty aminokwasowe do celów weterynaryjnych, żywe komórki
do celów weterynaryjnych, suplementy diety do celów weterynaryjnych, weterynaryjne chemiczne odczynniki testowe, odczynniki biologiczne do celów weterynaryjnych, preparaty biochemiczne do celów weterynaryjnych, dodatki
odżywcze do celów weterynaryjnych, odczynniki chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne
do użytku weterynaryjnego, preparaty bakteriologiczne
do celów weterynaryjnych, preparaty kantarydowe do użytku weterynaryjnego, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych,
preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, komórki
macierzyste do celów weterynaryjnych, papier odczynnikowy do celów weterynaryjnych, odczynniki stosowane w genetycznej diagnostyce weterynaryjnej, probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku weterynaryjnego, aminokwasy
(210)
(731)
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do celów medycznych lub weterynaryjnych, produkty przeciw zakażeniom do użytku weterynaryjnego, suplementy
do karm do celów weterynaryjnych, suplementy do pasz
do celów weterynaryjnych, leki uśmierzające ból do celów
weterynaryjnych, dietetyczna żywność przystosowana
do użytku weterynaryjnego, dietetyczne substancje przystosowane do użytku weterynaryjnego, ekstrakty z kory
do użytku weterynaryjnego, proszek z kory do użytku weterynaryjnego, biologiczne hodowle tkanek do celów weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne do leczenia zakażeń
bakteryjnych jelit, medyczne dodatki do żywności do użytku
weterynaryjnego, odczynniki do użytku laboratoryjnego
in vitro do celów weterynaryjnych, wskaźniki biologiczne
do monitorowania procesów sterylizacji do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne dla
zwierząt, suplementy witaminowe dla zwierząt, preparaty
nutraceutyczne dla zwierząt, owadobójcze szampony dla
zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, białkowe suplementy
dla zwierząt, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, mineralne suplementy diety dla zwierząt, substancje pobudzające łaknienie dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt
domowych, dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, obroże przeciw pchłom dla zwierząt, środki odstraszające owady
dla zwierząt, preparaty przeciwpasożytnicze dla zwierząt
domowych, środki do mycia zwierząt, lecznicze szampony
dla zwierząt domowych, preparaty lecznicze do skóry dla
zwierząt, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla zwierząt,
dodatki antybiotykowe do pasz dla zwierząt, pieluchy dla
zwierząt, suplementy lecznicze do żywności dla zwierząt,
lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt, produkty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry zwierząt, preparaty farmaceutyczne na robaki u zwierząt domowych, ziołowe maści
zapobiegające swędzeniu dla zwierząt domowych, suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich, preparaty do zapobiegania przeżuwaniu lub gryzieniu u zwierząt, suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci
przekąsek, ziołowe maści na rany na skórze dla zwierząt domowych, suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci mieszanki napojów w proszku, środki dezynfekcyjne
i antyseptyczne, 31 karmy i pasze dla zwierząt, mieszanki
paszowe dla zwierząt, napoje dla zwierząt, słód dla zwierząt,
mączki dla zwierząt, pasze dla zwierząt tucznych, produkty
do tuczenia zwierząt, preparaty spożywcze dla zwierząt, syntetyczny pokarm dla zwierząt, suszona lucerna dla zwierząt,
otręby jako pokarm dla zwierząt, ziarna do żywienia zwierząt,
pasze zbożowe dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, pasze zwierzęce zawierające siano, pasze zwierzęce
do stosowania podczas odsadzania zwierząt od matki, mielone produkty spożywcze dla zwierząt, artykuły spożywcze
dla zwierząt gospodarskich, spożywcze pasze wzmacniające
dla zwierząt, artykuły spożywcze dla zwierząt mlecznych,
wytłoki nasion oleistych dla zwierząt, mesz dla tuczonych
zwierząt hodowlanych, mąka sojowa jako pokarm dla zwierząt, mączka sojowa jako pokarm dla zwierząt, wzbogacane
substancje odżywcze dla zwierząt, pasze zwierzęce w formie
granulek, pasze zwierzęce otrzymywane z siana, pasze zwierzęce w formie kawałków, preparaty zbożowe będące paszą
dla zwierząt, sól do lizania dla zwierząt, owies do spożycia
przez zwierzęta, owsianka do spożycia przez zwierzęta, mąka
do spożycia przez zwierzęta, korzenie do spożycia przez
zwierzęta, drożdże do spożycia przez zwierzęta, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, proteiny pszeniczne do żywności dla zwierząt, kiełki pszenicy jako pasze dla zwierząt, ziarna
konserwowane do pasz dla zwierząt, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, mączka lniana jako pasza dla zwierząt, kukurydza przetworzona do spożycia przez zwierzęta, nasiona
przygotowane do spożycia przez zwierzęta, zboża przetwo-
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rzone do spożycia przez zwierzęta, ziarna przetworzone
do spożycia przez zwierzęta, pasze zwierzęce otrzymywane
z substancji warzywnych, produkty zbożowe do spożycia
przez zwierzęta, ekstrakty słodowe do spożycia przez zwierzęta, artykuły spożywcze zawierające fosforan służące
do karmienia zwierząt, pasze zwierzęce zawierające siano
suszone na powietrzu, odpady z przemiału ziaren zbóż
do żywienia zwierząt, pasze zwierzęce składające się z produktów z soi, pasze zwierzęce otrzymywane z siana suszonego na powietrzu, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasze dla zwierząt, sole mineralne dla bydła,
produkty żywnościowe dla zwierząt na bazie mleka, substytuty mleka do użycia jako produkty żywnościowe dla zwierząt, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa karm i pasz dla
zwierząt, mieszanek paszowych uzupełniających, mieszanek
paszowych dla zwierząt, napojów dla zwierząt, słodu dla
zwierząt, mączki dla zwierząt, paszy dla zwierząt tucznych,
produktów do tuczenia zwierząt, preparatów spożywczych
dla zwierząt, syntetycznego pokarmu dla zwierząt, suszonej
lucerny dla zwierząt, otrębów jako pokarmu dla zwierząt,
ziarna do żywienia zwierząt, pasz zbożowych dla zwierząt,
pokarmu dla zwierząt domowych, pasz zwierzęcych zawierających siano, pasz zwierzęcych do stosowania podczas odsadzania zwierząt od matki, mielonych produktów spożywczych dla zwierząt, artykułów spożywczych dla zwierząt gospodarskich, spożywczych pasz wzmacniających dla zwierząt, artykułów spożywczych dla zwierząt mlecznych, wytłoków nasion oleistych dla zwierząt, mesz dla tuczonych zwierząt hodowlanych, mąki sojowej jako pokarmu dla zwierząt,
mączki sojowej jako pokarmu dla zwierząt, wzbogacanych
substancji odżywczych dla zwierząt, pasz zwierzęcych w formie granulek, pasz zwierzęcych otrzymywanych z siana,
pasz zwierzęcych w formie kawałków, preparatów zbożowych będących paszą dla zwierząt, soli do lizania dla zwierząt, owsa do spożycia przez zwierzęta, owsiani do spożycia
przez zwierzęta, mąki do spożycia przez zwierzęta, korzeni
do spożycia przez zwierzęta, drożdży do spożycia przez
zwierzęta, artykułów jadalnych do żucia dla zwierząt, protein
pszenicznych do żywności dla zwierząt, kiełków pszenicy
jako pasz dla zwierząt, ziaren konserwowanych do pasz dla
zwierząt, siemienia lnianego jako paszy dla zwierząt, mączki
lnianej jako paszy dla zwierząt, kukurydzy przetworzonej
do spożycia przez zwierzęta, nasion przygotowanych
do spożycia przez zwierzęta, zbóż przetworzonych do spożycia przez zwierzęta, ziaren przetworzonych do spożycia
przez zwierzęta, pasz zwierzęcych otrzymywanych z substancji warzywnych, produktów zbożowych do spożycia
przez zwierzęta, ekstraktów słodowych do spożycia przez
zwierzęta, artykułów spożywczych zawierających fosforan
służących do karmienia zwierząt, pasz zwierzęcych zawierających siano suszone na powietrzu, odpadów z przemiału
ziaren zbóż do żywienia zwierząt, pasz zwierzęcych składających się z produktów z soi, pasz zwierzęcych otrzymywanych z siana suszonego na powietrzu, produktów ubocznych z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasz dla zwierząt,
soli mineralnych dla bydła, produktów żywnościowych dla
zwierząt na bazie mleka, substytutów mleka do użycia jako
produktów żywnościowych dla zwierząt, leków weterynaryjnych, szczepionek weterynaryjnych, weterynaryjnych odczynników diagnostycznych, preparatów i substancji weterynaryjnych, pożywek do celów weterynaryjnych, wazeliny
do celów weterynaryjnych, antybiotyków do użytku weterynaryjnego, kultur do użytku weterynaryjnego, płynów
do celów weterynaryjnych, enzymów do celów weterynaryjnych, tłuszczów do celów weterynaryjnych, leków do celów
weterynaryjnych, aminokwasów do celów weterynaryjnych,
owadobójczych weterynaryjnych środków do mycia, prepa-
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ratów radioaktywnych do diagnozy weterynaryjnej, substratów reakcji do diagnozy weterynaryjnej, środków dezynfekujących do użytku weterynaryjnego, preparatów bakteryjnych do celów weterynaryjnych, preparatów higienicznych
do celów weterynaryjnych, preparatów sanitarnych do celów weterynaryjnych, preparatów aminokwasowych do celów weterynaryjnych, żywych komórek do celów weterynaryjnych, suplementów diety do celów weterynaryjnych, weterynaryjnych chemicznych odczynników testowych, odczynników biologicznych do celów weterynaryjnych, preparatów biochemicznych do celów weterynaryjnych, dodatków odżywczych do celów weterynaryjnych, odczynników
chemicznych do celów weterynaryjnych, preparatów farmaceutycznych do użytku weterynaryjnego, preparatów bakteriologicznych do celów weterynaryjnych, preparatów kantarydowych do użytku weterynaryjnego, preparatów diagnostycznych do celów weterynaryjnych, biologicznych preparatów do celów weterynaryjnych, preparatów enzymatycznych do celów weterynaryjnych, preparatów chemicznych
do celów weterynaryjnych, komórek macierzystych do celów weterynaryjnych, papierów odczynnikowych do celów
weterynaryjnych, odczynników stosowanych w genetycznej
diagnostyce weterynaryjnej, pro biotycznych preparatów
bakteryjnych do użytku weterynaryjnego, aminokwasów
do celów medycznych lub weterynaryjnych, produktów
przeciw zakażeniom do użytku weterynaryjnego, suplementów do karm do celów weterynaryjnych, suplementów
do pasz do celów weterynaryjnych, leków uśmierzających
ból do celów weterynaryjnych, dietetycznej żywności przystosowanej do użytku weterynaryjnego, dietetycznych substancji przystosowanej do użytku weterynaryjnego, ekstraktu z kory do użytku weterynaryjnego, proszku z kory do użytku weterynaryjnego, biologicznych hodowli tkanek do celów weterynaryjnych, preparatów weterynaryjnych do leczenia zakażeń bakteryjnych jelit, medycznych dodatków
do żywności do użytku weterynaryjnego, odczynników
do użytku laboratoryjnego in vitro do celów weterynaryjnych, wskaźników biologicznych do monitorowania procesów sterylizacji do celów weterynaryjnych, preparatów farmaceutycznych dla zwierząt, suplementów witaminowych
dla zwierząt, preparatów nutraceutycznych dla zwierząt,
owadobójczych szamponów dla zwierząt, paszy leczniczej
dla zwierząt, białkowych suplementów dla zwierząt, obroży
przeciwpasożytniczych dla zwierząt, mineralnych suplementów diety dla zwierząt, substancji pobudzających łaknienie dla zwierząt, suplementów diety dla zwierząt domowych, dodatków leczniczych do pożywienia zwierząt, obroży przeciw pchłom dla zwierząt, środków odstraszających
owady dla zwierząt, preparatów przeciwpasożytniczych dla
zwierząt domowych, środków do mycia zwierząt, leczniczych szamponów dla zwierząt domowych, preparatów
leczniczych do skóry dla zwierząt, preparatów z pierwiastkami śladowymi dla zwierząt, dodatków antybiotykowych
do pasz dla zwierząt, pieluch dla zwierząt, suplementów
leczniczych do żywności dla zwierząt, leczniczych suplementów do pasz dla zwierząt, produktów farmaceutycznych
do pielęgnacji skóry zwierząt, preparatów farmaceutycznych
na robaki u zwierząt domowych, ziołowych maści zapobiegających swędzeniu dla zwierząt domowych, suplementów
odżywczych do pasz dla zwierząt gospodarskich, preparatów do zapobiegania przeżuwaniu lub gryzieniu u zwierząt,
suplementów diety dla zwierząt domowych w postaci przekąsek, ziołowych maści na rany na skórze dla zwierząt domowych, suplementów diety dla zwierząt domowych w postaci
mieszanek napojów w proszku, 44 usługi weterynaryjne, stomatologia weterynaryjna, weterynaryjne usługi doradcze,
usługi chirurgii weterynaryjnej, udzielanie informacji doty-
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czących usług weterynaryjnych, specjalistyczne doradztwo
w zakresie usług weterynaryjnych, usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnego przemysłu farmaceutycznego, usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnych produktów farmaceutycznych, usługi informacji weterynaryjnej świadczone za pośrednictwem Internetu.
(210) 494523
(220) 2019 01 07
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) AMERICAN CASK

(531) 03.07.01, 03.07.16, 27.05.01
(510), (511) 33 whisky amerykańska, napoje alkoholowe
na bazie whisky amerykańskiej.
494525
(220) 2019 01 07
POMONA COMPANY LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żyrardów
(540) PADECO
(510), (511) 16 chusteczki do nosa, papier toaletowy, ręczniki i serwetki papierowe, obrusy papierowe, opakowania: torby, pudełka papierowe, podkłady absorpcyjne, folie z tworzyw sztucznych do pakowania, opakowania z tworzyw
sztucznych.
(210)
(731)

494526
(220) 2019 01 07
KAPITAN NAVI ELŻBIETA STRAMEK I WALDEMAR
KARPIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Trzebiatów
(540) ŚLEDZIE po gryficku

(210)
(731)

(531) 03.09.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 ryby, filety rybne, konserwy rybne, potrawy
rybne, śledzie, filety z wędzonego śledzia, gotowe posiłki
składające się głównie z ryb, konserwowane produkty rybne
w słoikach, produkty z przetworzonej ryby do spożycia dla
ludzi, ryby przetworzone, ryby marynowane, ryby w oliwie
z oliwek, 40 przetwórstwo ryb.
494529
(220) 2019 01 07
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POZNAŃ
(540) wygodne usługi

(210)
(731)
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27.05.01, 27.05.11, 27.05.24, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.12,
29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia automatyczne i ich części służące
do sortowania i wydawania paczek i przesyłek, urządzenia
do wypłacania gotówki, terminale płatnicze, bankomaty i liczarki pieniędzy, urządzenia do wydawania kuponów loteryjnych, terminale elektroniczne do generowania biletów loteryjnych, gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry
wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe],
zautomatyzowane drukarki do biletów, automaty biletowe,
urządzenia do kasowania biletów, 28 zdrapki do gier loteryjnych, żetony do gier hazardowych, zdrapki loteryjne, losy
na loterie, drukowane losy loteryjne, 35 sortowanie, obsługa
i przyjmowanie przesyłek pocztowych, usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowymi, usługi w zakresie promocji sprzedaży, mianowicie gromadzenie rozmaitych dostawców usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia innym wygodnego oglądania i zakupu tych usług,
usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z grami, usługi handlu detalicznego w związku
ze smartfonami, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi
handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami
elektronicznymi, usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi plikami muzycznymi, usługi handlu detalicznego
on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi w zakresie reklamy
i promocji sprzedaży, promocja towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, promocje sprzedaży
w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, usługi
w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), promocja
sprzedaży, usługi w zakresie promocji, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, promocja [reklama] podróży, 36 wypłata gotówki,
zapewnianie szybkich wypłat gotówkowych, usługi w zakresie wypłaty gotówki, wypłata gotówki przeprowadzana
przez klienta, transakcje gotówkowe i transakcje walutowe,
usługi związane z kartami gotówkowymi, usługi gotówkowe,
czekowe i przekazy pieniężne, usługi w zakresie wypłaty gotówki [uruchamiane kartą], usługi związane z kartami kredytowymi i gotówkowymi, finansowe usługi bankowe w zakresie wypłacania środków pieniężnych, finansowe usługi bankowe w zakresie wpłacania środków pieniężnych, usługi
gwarancji płatności dokonywanych za pomocą przekazów
pieniężnych, elektroniczny transfer środków pieniężnych
za pośrednictwem telekomunikacji, usługi przelewów pieniężnych przy użyciu kart elektronicznych, elektroniczny
transfer środków finansowych dla biur podróży, usługi bankowe związane z elektronicznym transferem funduszy, usługi informacyjne związane z automatycznym transferem funduszy, usługi bankowe związane z transferem funduszy
z kont bankowych, transfer funduszy, transfer pieniądza elektronicznego, organizowanie transferu pieniędzy, usługi automatycznego transferu funduszy, usługi elektronicznego
transferu funduszy, usługi przekazywania pieniędzy za pośrednictwem środków elektronicznych, usługi agencji wymiany pieniędzy, usługi w zakresie przesyłania pieniędzy,
udostępnianie bankomatów do wpłacania pieniędzy, pośrednictwo w wypłacaniu i przyjmowaniu pieniędzy, usługi
w zakresie krajowych przelewów pieniędzy, usługi bankowe
związane z wpłatami pieniędzy, usługi w zakresie przelewów
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pieniędzy elektronicznych, zautomatyzowane usługi płatnicze, usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych,
detaliczne usługi finansowe, dokonywanie transakcji finansowych, organizowanie transakcji finansowych, pośrednictwo w usługach finansowych, powiernictwo środków pieniężnych, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, transakcje finansowe, świadczenie usług finansowych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi finansowe, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, usługi pośrednictwa walutowego,
usługi pośrednictwa finansowego, usługi w zakresie rachunków bankowych, usługi wymiany finansowej, wymiana finansowa, usługi ubezpieczeniowe, organizowanie ubezpieczenia, pośrednictwo ubezpieczeniowe, agencje ubezpieczeniowe, usługi agencji ubezpieczeniowej i pośrednictwa
ubezpieczeniowego, udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń, usługi
finansowe, pieniężne i bankowe, wydawanie kart przedpłaconych i bonów, automatyczne opłacanie rachunków, przyjmowanie opłat za rachunki, usługi płacenia rachunków
on-line, usługi w zakresie regulowania rachunków, usługi
w zakresie opłacania rachunków świadczone poprzez stronę
internetową, usługi informacyjne dotyczące zautomatyzowanego opłacania rachunków, działalność finansowa, sprawy monetarne, działalność monetarna, transakcje monetarne, usługi monetarne, usługi finansowe i monetarne, transakcje finansowe i monetarne, usługi w zakresie transakcji monetarnych, walutowe operacje monetarne, finansowe usługi
w zakresie przedpłacania, przetwarzanie płatności elektronicznych dokonywanych przy użyciu przedpłaconych kart,
usługi kart kredytowych, udostępnianie pożyczek i kredytów, emisja kart kredytowych, obsługa kart kredytowych,
wydawanie kart kredytowych, obsługa kart kredytowych
i debetowych, przetwarzanie płatności dotyczących kart kredytowych, obsługa kart obciążeniowych i kredytowych,
przetwarzanie płatności za pomocą kart kredytowych, elektroniczne transakcje za pomocą kart kredytowych, usługi finansowe związane z kartami kredytowymi, zautomatyzowane usługi bankowe związane z transakcjami przy użyciu kart
kredytowych, usługi w zakresie płatności za pomocą kart
kredytowych, usługi związane z kartami kredytowymi i kartami płatniczymi, usługi związane z przetwarzaniem transakcji kartami kredytowymi, usługi związane z kartami kredytowymi i gotówkowymi, usługi dotyczące kart bankowych,
kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart
płatniczych, agencje pobierające opłaty z tytułu korzystania
z energii elektrycznej, emisja kart przedpłaconych do użytku
jako elektroniczne bilety podróżne, usługi finansowe związane z podróżami, usługi w zakresie ubezpieczeń w podróży,
38 usługi w zakresie komórkowych sieci telekomunikacyjnych, usługi w zakresie bezprzewodowych telefonów komórkowych, usługi telekomunikacyjne, usługi sieci telekomunikacyjnych, usługi informacyjne dotyczące telekomunikacji, usługi telefoniczne i telekomunikacyjne, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące telekomunikacji, usługi informacyjne on-line związane z telekomunikacją,
telefoniczne usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem przedpłaconych kart telefonicznych, 39 dostarczanie poczty i usługi kurierskie, organizowanie dostawy
towarów przez pocztę, dostarczanie i przekierowanie poczty, dostarczanie poczty przez kuriera, wynajem skrzynek
pocztowych, dostarczanie przesyłek pocztowych, usługi
przekazywania poczty, usługi pocztowe, dostarczanie poczty, usługi kurierskie, dostawa paczek przez kuriera, doręczanie paczek przez kuriera, dostawa towarów poprzez kuriera,

Nr ZT08/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

dostarczanie towarów przez kuriera, usługi kurierskie dotyczące towarów, usługi kurierów i posłańców, usługi kurierskie
[wiadomości lub towary], dostarczanie korespondencji
pocztą i/lub kurierem, usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, usługi kurierskie w zakresie dostarczania listów,
usługi kurierskie w zakresie dostarczania wiadomości, usługi
kurierskie w zakresie transportowania ładunków, usługi kurierskie w zakresie dostarczania paczek, usługi kurierskie
w zakresie dostarczania pakunków, dostawa przesyłek, dostarczanie przesyłek, dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, dystrybucja energii elektrycznej, dystrybucja energii
elektrycznej do gospodarstw domowych, usługi doradztwa
związane z dystrybucją energii elektrycznej, rezerwacja biletów na podróż, wydawanie biletów na podróż, wynajem maszyn wydających bilety na podróż, usługi w zakresie biletów
na podróż, organizowanie biletów lotniczych, biletów rejsowych i biletów kolejowych, dostarczanie biletów w celu
umożliwienia ich posiadaczom podróży, usługi w zakresie
rezerwacji biletów na podróże i wycieczki, organizowanie
podróży, organizowanie podróży biznesowych, organizowanie podróży samolotowych, organizowanie podróży autobusem, rezerwacja miejsc [podróż], usługi rezerwowania podróży, agencje rezerwacji podróży, organizowanie podróży
i rejsów, usługi rezerwacji biletów na podróż, usługi agencji
podróży i rezerwacji, skomputeryzowane usługi w zakresie
rezerwacji podróży, usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie rezerwacji i zamówień na transport, udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży za pośrednictwem mobilnych urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, 41 gry losowe, hazard, usługi związane z kasynami,
grami na pieniądze i grami hazardowymi, usługi w zakresie
gier elektronicznych dostarczanych z komputerowych baz
danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie
gier świadczone za pośrednictwem sieci komputerowych
i światowych sieci komunikacyjnych, usługi w zakresie gier
świadczone za pomocą środków łącznościowych przez terminale komputerowe lub telefon komórkowy, usługi loterii,
udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, gry oferowane w systemie on-line z sieci
komputerowej, udostępnianie gry komputerowej, do której
użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub internet, udostępnianie gier komputerowych on-line, udostępnianie gier za pośrednictwem systemów komputerowych,
usługi w zakresie interaktywnych gier komputerowych, usługi rozrywkowe w zakresie gier komputerowych i wideo, usługi gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, dostarczanie biuletynów w dziedzinie gier komputerowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, udostępnianie w trybie on-line informacji związanych z grami komputerowymi i rozszerzeniami komputerowymi do gier, usługi w zakresie gier elektronicznych, w tym
udostępnianie gier on-line lub za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, usługi w zakresie gier elektronicznych
dostarczanych z komputerowych baz danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie gier świadczone za pomocą środków łącznościowych przez terminale komputerowe lub telefon komórkowy, udostępnianie interaktywnych
gier komputerowych z udziałem kilku graczy, za pośrednictwem Internetu oraz elektronicznych sieci komunikacyjnych,
usługi kas biletowych, usługi rezerwacji biletów na spektakle,
usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], świadczenie
usług sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne.
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494531
(220) 2019 01 07
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POZNAŃ
(540) wygodne usługi

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.11, 29.01.03, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 9 urządzenia automatyczne i ich części służące
do sortowania i wydawania paczek i przesyłek, urządzenia
do wypłacania gotówki, terminale płatnicze, bankomaty i liczarki pieniędzy, urządzenia do wydawania kuponów loteryjnych, terminale elektroniczne do generowania biletów loteryjnych, gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry
wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe],
zautomatyzowane drukarki do biletów, automaty biletowe,
urządzenia do kasowania biletów, 28 zdrapki do gier loteryjnych, żetony do gier hazardowych, zdrapki loteryjne, losy
na loterie, drukowane losy loteryjne, 35 sortowanie, obsługa
i przyjmowanie przesyłek pocztowych, usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowymi, usługi w zakresie promocji sprzedaży, mianowicie gromadzenie rozmaitych dostawców usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia innym wygodnego oglądania i zakupu tych usług,
usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z grami, usługi handlu detalicznego w związku
ze smartfonami, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi
handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami
elektronicznymi, usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi plikami muzycznymi, usługi handlu detalicznego
on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi w zakresie reklamy
i promocji sprzedaży, promocja towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, promocje sprzedaży
w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, usługi
w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), promocja
sprzedaży, usługi w zakresie promocji, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, promocja [reklama] podróży, 36 wypłata gotówki,
zapewnianie szybkich wypłat gotówkowych, usługi w zakresie wypłaty gotówki, wypłata gotówki przeprowadzana
przez klienta, transakcje gotówkowe i transakcje walutowe,
usługi związane z kartami gotówkowymi, usługi gotówkowe,
czekowe i przekazy pieniężne, usługi w zakresie wypłaty gotówki [uruchamiane kartą], usługi związane z kartami kredytowymi i gotówkowymi, finansowe usługi bankowe w zakresie wypłacania środków pieniężnych, finansowe usługi bankowe w zakresie wpłacania środków pieniężnych, usługi
gwarancji płatności dokonywanych za pomocą przekazów
pieniężnych, elektroniczny transfer środków pieniężnych
za pośrednictwem telekomunikacji, usługi przelewów pieniężnych przy użyciu kart elektronicznych, elektroniczny
transfer środków finansowych dla biur podróży, usługi ban-
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kowe związane z elektronicznym transferem funduszy, usługi informacyjne związane z automatycznym transferem funduszy, usługi bankowe związane z transferem funduszy
z kont bankowych, transfer funduszy, transfer pieniądza elektronicznego, organizowanie transferu pieniędzy, usługi automatycznego transferu funduszy, usługi elektronicznego
transferu funduszy, usługi przekazywania pieniędzy za pośrednictwem środków elektronicznych, usługi agencji wymiany pieniędzy, usługi w zakresie przesyłania pieniędzy,
udostępnianie bankomatów do wpłacania pieniędzy, pośrednictwo w wypłacaniu i przyjmowaniu pieniędzy, usługi
w zakresie krajowych przelewów pieniędzy, usługi bankowe
związane z wpłatami pieniędzy, usługi w zakresie przelewów
pieniędzy elektronicznych, zautomatyzowane usługi płatnicze, usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych,
detaliczne usługi finansowe, dokonywanie transakcji finansowych, organizowanie transakcji finansowych, pośrednictwo w usługach finansowych, powiernictwo środków pieniężnych, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, transakcje finansowe, świadczenie usług finansowych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi finansowe, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, usługi pośrednictwa walutowego,
usługi pośrednictwa finansowego, usługi w zakresie rachunków bankowych, usługi wymiany finansowej, wymiana finansowa, usługi ubezpieczeniowe, organizowanie ubezpieczenia, pośrednictwo ubezpieczeniowe, agencje ubezpieczeniowe, usługi agencji ubezpieczeniowej i pośrednictwa
ubezpieczeniowego, udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń, usługi
finansowe, pieniężne i bankowe, wydawanie kart przedpłaconych i bonów, automatyczne opłacanie rachunków, przyjmowanie opłat za rachunki, usługi płacenia rachunków on-line, usługi w zakresie regulowania rachunków, usługi w zakresie opłacania rachunków świadczone poprzez stronę internetową, usługi informacyjne dotyczące zautomatyzowanego opłacania rachunków, działalność finansowa, sprawy
monetarne, działalność monetarna, transakcje monetarne,
usługi monetarne, usługi finansowe i monetarne, transakcje
finansowe i monetarne, usługi w zakresie transakcji monetarnych, walutowe operacje monetarne, finansowe usługi w zakresie przedpłacania, przetwarzanie płatności elektronicznych dokonywanych przy użyciu przedpłaconych kart, usługi kart kredytowych, udostępnianie pożyczek i kredytów,
emisja kart kredytowych, obsługa kart kredytowych, wydawanie kart kredytowych, obsługa kart kredytowych i debetowych, przetwarzanie płatności dotyczących kart kredytowych, obsługa kart obciążeniowych i kredytowych, przetwarzanie płatności za pomocą kart kredytowych, elektroniczne
transakcje za pomocą kart kredytowych, usługi finansowe
związane z kartami kredytowymi, zautomatyzowane usługi
bankowe związane z transakcjami przy użyciu kart kredytowych, usługi w zakresie płatności za pomocą kart kredytowych, usługi związane z kartami kredytowymi i kartami płatniczymi, usługi związane z przetwarzaniem transakcji kartami kredytowymi, usługi związane z kartami kredytowymi
i gotówkowymi, usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych, agencje pobierające opłaty z tytułu korzystania
z energii elektrycznej, emisja kart przedpłaconych do użytku
jako elektroniczne bilety podróżne, usługi finansowe związane z podróżami, usługi w zakresie ubezpieczeń w podróży,
38 usługi w zakresie komórkowych sieci telekomunikacyjnych, usługi w zakresie bezprzewodowych telefonów komórkowych, usługi telekomunikacyjne, usługi sieci telekomunikacyjnych, usługi informacyjne dotyczące telekomuni-
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kacji, usługi telefoniczne i telekomunikacyjne, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące telekomunikacji, usługi informacyjne on-line związane z telekomunikacją,
telefoniczne usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem przedpłaconych kart telefonicznych, 39 dostarczanie poczty i usługi kurierskie, organizowanie dostawy
towarów przez pocztę, dostarczanie i przekierowanie poczty, dostarczanie poczty przez kuriera, wynajem skrzynek
pocztowych, dostarczanie przesyłek pocztowych, usługi
przekazywania poczty, usługi pocztowe, dostarczanie poczty, usługi kurierskie, dostawa paczek przez kuriera, doręczanie paczek przez kuriera, dostawa towarów poprzez kuriera,
dostarczanie towarów przez kuriera, usługi kurierskie dotyczące towarów, usługi kurierów i posłańców, usługi kurierskie
[wiadomości lub towary], dostarczanie korespondencji
pocztą i/lub kurierem, usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, usługi kurierskie w zakresie dostarczania listów,
usługi kurierskie w zakresie dostarczania wiadomości, usługi
kurierskie w zakresie transportowania ładunków, usługi kurierskie w zakresie dostarczania paczek, usługi kurierskie
w zakresie dostarczania pakunków, dostawa przesyłek, dostarczanie przesyłek, dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, dystrybucja energii elektrycznej, dystrybucja energii
elektrycznej do gospodarstw domowych, usługi doradztwa
związane z dystrybucją energii elektrycznej, rezerwacja biletów na podróż, wydawanie biletów na podróż, wynajem maszyn wydających bilety na podróż, usługi w zakresie biletów
na podróż, organizowanie biletów lotniczych, biletów rejsowych i biletów kolejowych, dostarczanie biletów w celu
umożliwienia ich posiadaczom podróży, usługi w zakresie
rezerwacji biletów na podróże i wycieczki, organizowanie
podróży, organizowanie podróży biznesowych, organizowanie podróży samolotowych, organizowanie podróży autobusem, rezerwacja miejsc [podróż], usługi rezerwowania podróży, agencje rezerwacji podróży, organizowanie podróży
i rejsów, usługi rezerwacji biletów na podróż, usługi agencji
podróży i rezerwacji, skomputeryzowane usługi w zakresie
rezerwacji podróży, usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie rezerwacji i zamówień na transport, udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży za pośrednictwem mobilnych urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, 41 gry losowe, hazard, usługi związane z kasynami,
grami na pieniądze i grami hazardowymi, usługi w zakresie
gier elektronicznych dostarczanych z komputerowych baz
danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie
gier świadczone za pośrednictwem sieci komputerowych
i światowych sieci komunikacyjnych, usługi w zakresie gier
świadczone za pomocą środków łącznościowych przez terminale komputerowe lub telefon komórkowy, usługi loterii,
udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, gry oferowane w systemie on-line z sieci
komputerowej, udostępnianie gry komputerowej, do której
użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub Internet, udostępnianie gier komputerowych on-line, udostępnianie gier za pośrednictwem systemów komputerowych,
usługi w zakresie interaktywnych gier komputerowych, usługi rozrywkowe w zakresie gier komputerowych i wideo, usługi gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, dostarczanie biuletynów w dziedzinie gier komputerowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, udostępnianie w trybie on-line informacji związanych z grami komputerowymi i rozszerzeniami komputerowymi do gier, usługi w zakresie gier elektronicznych, w tym
udostępnianie gier on-line lub za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, usługi w zakresie gier elektronicznych
dostarczanych z komputerowych baz danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie gier świadczone za po-

Nr ZT08/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

mocą środków łącznościowych przez terminale komputerowe lub telefon komórkowy, udostępnianie interaktywnych
gier komputerowych z udziałem kilku graczy, za pośrednictwem Internetu oraz elektronicznych sieci komunikacyjnych,
usługi kas biletowych, usługi rezerwacji biletów na spektakle,
usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], świadczenie
usług sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne.
(210) 494533
(220) 2019 01 07
(731) RUBIK IWONA RUBIK EFECTA CLINIC, Częstochowa
(540) r rubik efecta clinic

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi klinik medycznych, usługi medyczne
z zakresu ginekologii i położnictwa, stomatologii, medycyny
estetycznej, usługi kosmetyczne.
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(531) 01.01.05, 01.01.10, 18.01.09, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się
na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 35 reklama, zarządzanie
w działalności gospodarczej, administrowanie działalności
gospodarczej, prace biurowe, 39 transport, pakowanie i składanie towarów, organizowanie podróży.
494555
(220) 2019 01 08
SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) RÓŻNOSPRAWNI
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje do urządzeń mobilnych, 35 promowanie działalności gospodarczej,
doradztwo i informacja o działalności gospodarczej, 36 usługi bankowe, bankowość on-line, doradztwo w sprawach finansowych, 41 doradztwo zawodowe.
(210)
(731)

(210) 494557
(220) 2019 01 08
(731) C I J CEBULLA SPÓŁKA JAWNA, Opole
(540) PONDEROSA

(210) 494541
(220) 2019 01 08
(731) KOSTELECKI MICHAŁ SYNERGIA, Tychy
(540) ŚLĄSKA GIEŁDA KWIATOWA
Silesia Flower Market est. 1987

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 35 nadzór, zarządzanie i administrowanie giełdą
związaną ze sprzedażą hurtową i detaliczną kwiatów, akcesoriów florystycznych, wyrobów i akcesoriów dekoracyjnych
oraz wyrobów i akcesoriów ogrodniczych, organizowanie
usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel],
usługi organizowania targów i wystaw handlowych, wypożyczanie stoisk handlowych, reklamowanie towarów innych
sprzedawców, umożliwiając klientom wygodne oglądanie
i porównywanie towarów tych sprzedawców.
494548
(220) 2019 01 08
KAMRON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) BROWAR NOOK

(531) 03.07.16, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 31 karma, pasza, pasze mineralne, mieszanki
pasz treściwych dla gołębi, preparaty zbożowe, będące paszą dla gołębi, ziarna zbóż, 35 usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w związku z karmą, paszą, paszami mineralnymi,
mieszankami pasz treściwych dla gołębi, preparatami zbożowymi, będącymi paszą dla gołębi oraz ziarnami zbóż, 44 hodowla zarodowa gołębi pocztowych.
(210) 494566
(220) 2019 01 08
(731) ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH, Warszawa
(540) PolishAPI

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, piwa korzenne,
piwa słodowe, piwa smakowe, piwa rzemieślnicze, piwa kraftowe, piwa pszeniczne, beczka piwna, piwo i produkty piwowarskie, napoje na bazie piwa, ekstrakty chmielu do produkcji piwa, browar.
(210) 494551
(220) 2019 01 08
(731) STEFANIAK KAROL EURO-AUTO STEFANIAK, Rataje
(540) EURO-AUTO Stefaniak

(531) 01.15.11, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi bankowości internetowej, usługi bankowości on-line, usługi bankowości elektronicznej, usługi
bankowości osobistej, usługi bankowości domowej (home
banking), elektroniczna bankowość poprzez globalną sieć
komputerową (bankowość internetowa), usługi finansowej
bankowości osobistej, usługi bankowości komercyjnej on-line, usługi bankowe, usługi bankowości prywatnej, skomputeryzowane usługi bankowe, bankowe usługi rozliczeniowe, usługi bankowe i finansowe, usługi bankowe związane
z transferem funduszy z kont bankowych, przetwarzanie
płatności na rzecz banków, usługi finansowe, usługi informacyjne dotyczące rachunków bankowych, usługi w zakresie rachunków bankowych, skomputeryzowane usługi
informacyjne związane z działalnością bankową, usługi
bankowe związane z elektronicznym transferem funduszy,
usługi związane z rachunkami bankowymi i rachunkami
oszczędnościowymi, transakcje finansowe, finansowe usługi bankowe, usługi informacji finansowej, usługi wymiany
finansowej, usługi płatności finansowych, udzielenie infor-
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macji finansowych, przetwarzanie informacji finansowych,
finansowe usługi rozrachunkowe i rozliczeniowe, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony
internetowej, usługi finansowe świadczone przez telefon
i za pośrednictwem sieci komputerowej lub Internetu, usługi bankowości mobilnej świadczone za pośrednictwem
aplikacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne świadczone przez Internet, usługi przesyłania danych, w tym dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi w zakresie
poczty elektronicznej oraz przesyłania i odbioru informacji,
usługi w zakresie zleceń przywoławczych z zastosowaniem
radia, telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie zbierania i przekazywania informacji
z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu
informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania
i przekazywania wiadomości, zapewnienie wielu użytkownikom dostępu do bezpiecznej skomputeryzowanej sieci
informacyjnej w celu umożliwienia przesyłania i rozpowszechniania szerokiego wachlarza informacji w dziedzinie
usług finansowych, usługi telekomunikacyjne, a także usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu:
zlecenia usług, świadczenia usług, zawierania i wykonywania umów, otwierania rachunków bankowych, dostępu
do konta bankowego oraz dokonywania operacji bankowych, wynajem czasu dostępu do komputerowych baz
danych, rozpowszechnianie informacji finansowych przez
Internet i inne sieci komputerowe, usługi telekomunikacyjne w zakresie bankowości mobilnej i aplikacji na telefon,
42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu
i oprogramowania, projektowanie oprogramowania i systemów komputerowych na potrzeby działalności finansowej, bankowej, informatycznej, telekomunikacyjnej, projektowej i ubezpieczeniowej, także na specjalne zamówienie
osób trzecich w rozumieniu podmiotów gospodarczych
i profesjonalistów, projektowanie i rozwój komputerowego
sprzętu i oprogramowania na potrzeby obsługi i realizacji
transakcji finansowych, w tym płatności elektronicznych
i płatności mobilnych, usługi konsultingowe z zakresu
wdrażania rozwiązań i projektów informatycznych i projektowych, hosting portalu internetowego (usługa informatyczna), udostępnianie zasobów serwerów, wynajmowanie
komputerów i oprogramowania komputerowego, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego, instalacje, aktualizacja i konserwacja
oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie skomputeryzowanych danych, rozbudowa, rozwój i badania systemów komputerowych i oprogramowania komputerowego,
usługi integracji systemów komputerowych, konfiguracja
sprzętu i oprogramowania komputerowego, przeprowadzanie testów systemów i oprogramowania komputerowego, zarządzanie projektami w zakresie projektowania,
rozbudowy, wdrażania, instalacji i konserwacji systemów
informatycznych, doradztwo w zakresie planowania, projektowania i rozbudowy systemów informatycznych, analiza wykorzystania systemów informatycznych na potrzeby
rozwiązywania problemów związanych z działalnością gospodarczą, planowanie projektów informatycznych, usługi
migracji danych, dostarczanie informacji dotyczących standardów IT, udostępnianie informacji dotyczących bezpieczeństwa danych lub systemów informatycznych.
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494574
(220) 2019 01 08
TREND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) KP POTOCKI KLINIKA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 07.03.11
(510), (511) 44 działalność szpitali.
(210) 494577
(220) 2019 01 08
(731) BOROWSKA IZABELLA IDB CONSULTING, Łódź
(540) Jemy w Łodzi

(531) 11.01.01, 11.01.02, 11.01.04, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 35 marketing internetowy, usługi reklamowe
za pośrednictwem Internetu, reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu,
usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez
Internet, 41 udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą Internetu, udzielanie informacji dotyczących rozrywek on-line z internetowych baz danych,
organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu,
udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, publikowanie czasopism internetowych,
programowanie serwisów informacyjnych do transmisji
przez Internet, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, udostępnianie
z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji,
które mogą być przeglądane, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, pisanie tekstów [innych
niż teksty reklamowe], elektroniczna publikacja tekstów
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, publikacja
i redagowanie książek, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, doradztwo w zakresie planowania przyjęć, doradztwo w zakresie organizacji zawodów
kulinarnych, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, organizacja
konferencji edukacyjnych, organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, organizacja kwizów, gier i zawodów, organizacja seminariów, organizowanie festiwali.
(210)
(731)

494578
(220) 2019 01 08
SADOWSKA-KAWKA MARZENA ANNA PROGRESJA,
Warszawa
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(540) JOHN WOLF

(531) 03.06.03, 27.05.01
(510), (511) 25 nakrycia głowy, odzież, obuwie.
494637
(220) 2019 01 10
TWOJE FINANSOWE CENTRUM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białogard
(540) PROFIRMA

(210)
(731)

(531) 01.15.03, 24.15.01, 26.01.03, 26.01.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi zgrupowania towarów w zakresie
sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego w celu ich sprzedaży na rzecz osób trzecich za pośrednictwem internetu, działalność agencji reklamowych,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe
zarządzanie plikami, analizy kosztów, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, badanie rynku, badania opinii publicznej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie
działalności gospodarczej, rachunkowość, informacja o działalności gospodarczej, 36 agencje kredytowe, kredyty ratalne, inwestycje kapitałowe, agencje pośrednictwa w handlu
nieruchomościami, informacja o ubezpieczeniach, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeń emerytalnych, operacje w zakresie rozrachunkowości finansowej,
doradztwo w sprawach finansowych, analizy finansowe,
doradztwo finansowe, informacje finansowe, operacje finansowe, usługi finansowe, transakcje finansowe, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości,
wycena finansowa nieruchomości, 41 działalność wspomagająca edukację, pozaszkolne formy edukacji, informacja
o edukacji, 42 badania i analizy techniczne, opracowywanie
projektów technicznych, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów
komputerowych, instalowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie sprzętu
komputerowego.
(210) 494639
(220) 2019 01 10
(731) BRODZIAK KAMIL, Ożarów Mazowiecki
(540) POL ELEKTRIK
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(531)

26.01.02, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.12
(510), (511) 7 alternatory [generatory prądu przemiennego],
generatory elektryczności, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, narzędzia [części maszyn], noże elektryczne,
nożyce elektryczne, podgrzewacze wody [części maszyn],
podnośniki [urządzenia], polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne, pompy [części maszyn lub silników], pompy [maszyny], pompy do instalacji grzewczych, prądnice prądu stałego,
rozruszniki silników, silniki elektryczne inne niż do pojazdów
lądowych, stojany [statory], szczotki [części maszyn], szczotki
elektryczne, szczotki prądnic, szpule [części maszyn], śrubokręty elektryczne, wiertarki ręczne elektryczne.
(210) 494642
(220) 2019 01 10
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) HIALNEBU polpharma

(531)

01.15.15, 19.07.23, 19.13.01, 19.13.21, 25.01.15, 26.01.03,
26.04.08, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do celów medycznych, suplementy
diety dla ludzi.
(210) 494644
(220) 2019 01 10
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) HIPERNEBU polpharma
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(531)

01.15.15, 19.07.23, 19.13.01, 19.13.21, 25.01.15, 26.01.03,
26.04.08, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do celów medycznych, suplementy
diety dla ludzi.
(210) 494647
(220) 2019 01 10
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) MUCONEBU polpharma

Nr ZT08/2019

(531) 26.03.04, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 skarpety, skarpety sportowe, skarpetki typu
stopki, skarpety termoaktywne, skarpetki męskie, skarpetki damskie, skarpetki wełniane, skarpetki przeciwpotne,
skarpetki antypoślizgowe, skarpety garniturowe, skarpety
frotte, skarpety do kostek, skarpety do spania, skarpety bez
stopy, skarpetki z palcami, podwiązki do skarpetek, skarpety do sportów wodnych, skarpetki noszone jako kapcie,
skarpety wewnętrzne do obuwia, skarpetek stopek, skarpetki wchłaniające pot, skarpetki do gry w tenisa, skarpetki
w stylu japońskim, skarpetki dla niemowląt i małych dzieci,
wstawki do skarpetek stopek, getry, 35 sprzedaż detaliczna
lub hurtowa skarpet, skarpet sportowych, skarpet termoaktywnych, skarpetek męskich, skarpetek damskich, skarpetek
wełnianych, skarpetek przeciwpotnych, skarpetek antypoślizgowych, skarpet garniturowych, skarpet frotte, skarpet
do kostek, skarpet do spania, skarpet bez stopy, skarpetek
z palcami, podwiązek do skarpetek, skarpet do sportów
wodnych, skarpetek noszonych jako kapcie, skarpet wewnętrznych do obuwia, skarpetek stopek, skarpetek wchłaniających pot, skarpetek do gry w tenisa, skarpetek w stylu
japońskim, skarpetek dla niemowląt i małych dzieci, wstawek
do skarpetek stopek, getrów.
494761
(220) 2019 01 14
RZEŹNICTWO ZYGUŁA ZBĄSZYNEK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zbąszynek
(540) ZYGUŁA WĘDLINY OD RODZINY
(210)
(731)

(531)

01.15.15, 19.07.23, 19.13.01, 19.13.21, 25.01.15, 26.01.03,
26.04.08, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do celów medycznych, suplementy
diety dla ludzi.
(210) 494654
(220) 2018 08 13
(731) RAPACZYŃSKI ROBERT, Kraków
(540) Q

(531) 24.15.01, 24.15.21, 27.05.21
(510), (511) 9 aplikacja edukacyjna - zakres Internet.
(210) 494759
(220) 2019 01 14
(731) BOLCZAK EWA TERESA REWITA, Zielonka
(540) Rewita

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.06
(510), (511) 31 mięso i wędliny, mięso świeże, paczkowane mięso, mięso mielone, mięso siekane, mięso mrożone,
mięso konserwowane, suszone mięso, mięso kiełbasiane,
mięso solone,mięso wędzone, mięso gotowane, mięso kacze, mięso pieczone, mięso liofilizowane, konserwy mięsne,
galarety mięsne, mięso z indyka, steki z mięsa, przetworzone produkty mięsne, potrawy mięsne gotowane, produkty
mięsne mrożone, mięso gotowe do spożycia, mięso pokrojone w plastry, przekąski na bazie mięsa, pasty spożywcze
wytworzone z mięsa, produkty mięsne w formie burgerów,
mrożone posiłki składające się głównie z mięsa, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, kiełbasy, kiełbasy wędzone, kiełbasa swojska, kiełbasa
pepperoni, surowe kiełbasy, kiełbasy botifarra, suszona kiełbasa, kiełbaski wieprzowe, kiełbaski konserwowane, kiełbaski bratwurst, kiełbasy z kurczaka, chorizo, kiełbaski do hotdogów, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, szynka,
salami, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa mięs i wędlin,
mięsa świeżego, paczkowanego mięsa, mięsa mielonego,
mięsa siekanego, mięsa mrożonego, mięsa konserwowanego, suszonego mięsa, mięsa kiełbasianego, mięsa solonego, mięsa wędzonego, mięsa gotowanego, mięsa kaczego,
mięsa pieczonego, mięsa liofilizowanego, konserw mięsnych, galaret mięsnych, mięsa z indyka, steków z mięsa,
przetworzonych produktów mięsnych, potraw mięsnych
gotowanych, produktów mięsnych mrożonych, mięs gotowych do spożycia, mięsa pokrojonych w plastry, przekąsek
na bazie mięsa, past spożywczych wytworzonych z mięsa,
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produktów mięsnych w formie burgerów, mrożonych posiłków składających się głównie z mięsa, gotowych posiłków gotowanych składających się całkowicie lub głównie
z mięsa, kiełbas, kiełbas wędzonych, kiełbasy swojskiej,
kiełbasy pepperoni, surowej kiełbasy, kiełbasy botifarra, suszonej kiełbasy, kiełbasek wieprzowych, kiełbasek konserwowanych, kiełbasek bratwurst, kiełbas z kurczaka, chorizo,
kiełbasek do hotdogów, naturalnych i sztucznych osłonek
do kiełbas, szynek, salami.
494762
(220) 2019 01 14
GAWLAS WACŁAW, KURPIŃSKI PIOTR GP SYSTEM
SPÓŁKA CYWILNA, Kielce
(540) GP SYSTEM
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.02.03, 26.02.05
(510), (511) 6 szalunki metalowe, ochronne rusztowanie metalowe, prefabrykowane rusztowania metalowe, rusztowania
metalowe elewacyjne, szkieletowe rusztowania metalowe,
metalowe urządzenia rusztowaniowe, łączniki metalowe
do rusztowań, metalowe płyty do rusztowań, prefabrykowane aluminiowe ramy rusztowań, rusztowania wieżowe
z metalu, metalowe platformy robocze, przenośne platformy metalowe, metalowe pomosty dostępowe, rusztowania
budowlane z metalu, metalowe rusztowania do budynków,
wieże rusztowań, materiały metalowe na rusztowania budowlane, drabiny i rusztowania, z metalu, metalowe stopnie
pomostowe stosowane do rusztowań, metalowe pomosty
robocze stosowane do rusztowań, przenośne podwieszane
platformy robocze, belki z metali nieszlachetnych na rusztowania, metalowe schody do użytku z rusztowaniem, metalowe rampy do użytku z rusztowaniem, rusztowania metalowe do celów budowlanych, 35 sprzedaż detaliczna lub
hurtowa ochronnych rusztowań metalowych, szalunków
metalowych, uchwytów do szalunków, prefabrykowanych
rusztowań metalowych, rusztowań metalowych elewacyjnych, szkieletowych rusztowań metalowych, metalowych
urządzeń rusztowaniowych, łączników metalowych do rusztowań, metalowych płyt do rusztowań, prefabrykowanych
aluminiowych ram rusztowań, rusztowań wieżowych z metalu, metalowych platform roboczych, przenośnych platform metalowych, metalowych pomostów dostępowych,
rusztowań budowlanych z metalu, metalowych rusztowań
do budynków, wież rusztowań, materiałów metalowych
na rusztowania budowlane, drabin i rusztowań z metalu,
metalowych stopni pomostowych stosowanych do rusztowań, metalowych pomostów roboczych stosowanych
do rusztowań, przenośnych podwieszanych platform roboczych, belek z metali nieszlachetnych na rusztowania, metalowych schodów do użytku z rusztowaniem, metalowych
ramp do użytku z rusztowaniem, rusztowań metalowych
do celów budowlanych, rusztowań, rusztowań wykonanych z materiałów niemetalowych, drewnianych rusztowań,
ochronnych rusztowań niemetalowych, niemetalowych płyt
do rusztowań, niemetalowych pomostów roboczych stosowanych do rusztowań, niemetalowych schodów do użytku
z rusztowaniem, niemetalowych ramp do użytku z rusztowaniem, niemetalowych wież rusztowań, niemetalowych
stopni platform do użytku w rusztowaniach, przenośnych
podwieszanych platform roboczych.
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494763
(220) 2019 01 14
RZEŹNICTWO ZYGUŁA ZBĄSZYNEK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zbąszynek
(540) Zyguła wędliny od rodziny
(510), (511) 31 mięso i wędliny, mięso świeże, paczkowane mięso, mięso mielone, mięso siekane, mięso mrożone,
mięso konserwowane, suszone mięso, mięso kiełbasiane,
mięso solone,mięso wędzone, mięso gotowane, mięso kacze, mięso pieczone, mięso liofilizowane, konserwy mięsne,
galarety mięsne, mięso z indyka, steki z mięsa, przetworzone produkty mięsne, potrawy mięsne gotowane, produkty
mięsne mrożone, mięso gotowe do spożycia, mięso pokrojone w plastry, przekąski na bazie mięsa, pasty spożywcze
wytworzone z mięsa, produkty mięsne w formie burgerów,
mrożone posiłki składające się głównie z mięsa, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa,
kiełbasy, kiełbasy wędzone, kiełbasa swojska, kiełbasa pepperoni, surowe kiełbasy, kiełbasy botifarra, suszona kiełbasa, kiełbaski wieprzowe, kiełbaski konserwowane, kiełbaski
bratwurst, kiełbasy z kurczaka, chorizo, kiełbaski do hotdogów, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, szynka, salami,
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa mięs i wędlin, mięsa
świeżego, paczkowanego mięsa, mięsa mielonego, mięsa
siekanego, mięsa mrożonego, mięsa konserwowanego, suszonego mięsa, mięsa kiełbasianego, mięsa solonego, mięsa
wędzonego, mięsa gotowanego, mięsa kaczego, mięsa pieczonego, mięsa liofilizowanego, konserw mięsnych, galaret
mięsnych, mięsa z indyka, steków z mięsa, przetworzonych
produktów mięsnych, potraw mięsnych gotowanych, produktów mięsnych mrożonych, mięs gotowych do spożycia,
mięsa pokrojonych w plastry, przekąsek na bazie mięsa, past
spożywczych wytworzonych z mięsa, produktów mięsnych
w formie burgerów, mrożonych posiłków składających się
głównie z mięsa, gotowych posiłków gotowanych składających się całkowicie lub głównie z mięsa, kiełbas, kiełbas
wędzonych, kiełbasy swojskiej, kiełbasy pepperoni, surowej
kiełbasy, kiełbasy botifarra, suszonej kiełbasy, kiełbasek wieprzowych, kiełbasek konserwowanych, kiełbasek bratwurst,
kiełbas z kurczaka, chorizo, kiełbasek do hotdogów, naturalnych i sztucznych osłonek do kiełbas, szynek, salami.
(210)
(731)

494765
(220) 2019 01 14
KARPIŃSKI MARCIN ZARZĄDZANIE I KONSULTING,
Legnica
(540) Latający Dywan
(210)
(731)

(531) 09.01.21, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi w zakresie prania wodnego i chemicznego, usługi czyszczenia, prasowania i maglowania bielizny,
usługi czyszczenia i prasowania odzieży, konserwacja, reperacja i czyszczenie skór, czyszczenie i pranie dywanów i wykładzin, pranie tkanin, pralnie samoobsługowe.
(210)
(731)

494767
(220) 2019 01 14
KRAWCZYK ROBERT ROBERTO KRAWCZYK ROBERT
ZAKŁAD STOLARSKO-TAPICERSKI, Łęka Mroczeńska
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(540) ROBERTO meble

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 20 wyroby stolarskie, meble, krzesła, stoły, stoliki, ławy, meble z forniru, meble domowe wykonane z drewna,
meble drewniane, meble, meble do wnętrz, meble kuchenne
na wymiar, blaty kuchenne, szafki kuchenne, stoły kuchenne,
meble kuchenne, przymocowane szafki kuchenne, zestawy
mebli kuchennych, meble kuchenne do zabudowy, meble kuchenne z regulacją wysokości, serwantki kuchenne, szafy wnękowe, biblioteczki, półki biblioteczne, meble pod telewizor, meble
sypialniane na wymiar do zabudowy, meble wielofunkcyjne,
elementy meblowe, złącza do mebli, drzwiczki do mebli, ramy
do mebli, meble do przebieralni, półki do przechowywania,
moduły do przechowywania, szafki do przechowywania, drzwi
przesuwne do mebli, panele będące częściami mebli, drzwi
do mebli ze szkła, meble wykonane z substytutów drewna, meble wykonane z tworzyw sztucznych, meble domowe wykonane z drewna, segmenty do wystawiania literatury, uchwyty z tworzyw sztucznych do mebli, wykończeniowe elementy z tworzyw
sztucznych do mebli, dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do mebli, systemy do zabudowy wewnętrznej
szaf wnękowych i garderob, 35 sprzedaż hurtowa lub detaliczna
wyrobów stolarskich, mebli domowych wykonanych z drewna,
mebli drewnianych, mebli, mebli domowych, mebli kuchennych na wymiar, blatów kuchennych, szafek kuchennych, stołów kuchennych, mebli kuchennych, przymocowanych szafek
kuchennych, zestawów mebli kuchennych, mebli kuchennych
do zabudowy, mebli kuchennych z regulacją wysokości, serwantek kuchennych, szaf wnękowych, biblioteczek, półek bibliotecznych, mebli pod telewizor, mebli sypialnianych na wymiar do zabudowy, mebli wielofunkcyjnych, elementów meblowych, złącz
do mebli, drzwiczek do mebli, ram do mebli, mebli do przebieralni, półek do przechowywania, modułów do przechowywania,
szafek do przechowywania, drzwi przesuwnych do mebli, paneli
będących częściami mebli, drzwi do mebli ze szkła, mebli wykonanych z substytutów drewna, mebli wykonanych z tworzyw
sztucznych, mebli domowych wykonanych z drewna, segmentów do wystawiania literatury, uchwytów z tworzyw sztucznych
do mebli, wykończeniowych elementów z tworzyw sztucznych
do mebli, dekoracyjnych listew wykończeniowych z tworzywa
sztucznego do mebli, systemów do zabudowy wewnętrznej szaf
wnękowych i garderob.
(210) 494778
(220) 2019 01 15
(731) GROTEK JOANNA ANNA, Pruszków
(540) ŁOWICKIE

Nr ZT08/2019

(531) 02.03.04, 02.03.23, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa,
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne,
oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao i substytuty
kawy, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb,
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa,
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy
(przyprawy), przyprawy, lód.
(210) 494785
(220) 2019 01 15
(731) KIRICZOK ADAM BUSINESS CONSULTING, Elbląg
(540) arcycieKawa.pl

(531) 11.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki
dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu,
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, odżywki do włosów, 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, kawa w postaci całych ziaren, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w związku z kawą, administrowanie
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w związku z herbatami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie produktów delikatesowych,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
artykułów kosmetycznych dla ludzi i zwierząt, 40 palenie
i przetwarzanie kawy.
494797
(220) 2019 01 15
ŻYBULA TOMASZ TOBACCO CONCEPT FACTORY,
Kraków
(540) TCF HUB CENTRUM SPORTU

(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.17, 27.05.01
(510), (511) 41 informacja o imprezach rozrywkowych, kultura fizyczna, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie zawodów sportowych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, sport (wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem pojazdów], udostępnianie
obiektów i sprzętu sportowego, usługi klubowe [rozrywka
lub nauczanie], wynajem urządzeń do gier.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

485512, 494251

2

485512

3

485512, 490819, 490955, 491372, 491793, 491966, 492001, 492576, 492578, 492579, 492875, 492936, 492960,
493337, 494228, 494251, 494292, 494521, 494785

4

485512, 492873, 493184, 494292, 494401

5

490955, 491372, 491654, 491793, 491890, 492121, 492576, 492578, 492579, 492719, 492775, 492828, 492960,
493049, 493352, 493877, 493879, 493880, 493883, 494056, 494057, 494058, 494059, 494064, 494066, 494067,
494068, 494069, 494070, 494251, 494269, 494284, 494337, 494338, 494339, 494508, 494509, 494510, 494520,
494522, 494642, 494644, 494647

6

485512, 491914, 492873, 493320, 494375, 494762

7

485512, 491150, 491440, 491446, 492017, 492021, 492873, 494402, 494639

8

485512, 492873

9

485512, 489324, 489661, 491698, 492017, 492021, 492812, 492873, 492875, 493176, 494037, 494405, 494473,
494529, 494531, 494555, 494654

10

485512

11

485512, 491150, 491207

12

485512, 491696, 492017, 492021, 494551

14

492875, 494263, 494292

16

479971, 485512, 491369, 491698, 492812, 492936, 493599, 494292, 494473, 494525

17

485512, 492873

18

485512, 491912, 492633, 492875, 492909, 492914, 493369

19

485512, 491451, 494375

20

485512, 492873, 494767

21

485512, 490656, 492007, 492009, 492960, 494413

22

485512, 491914

24

490914

25

485512, 491370, 491728, 491791, 491886, 491912, 492812, 492875, 492909, 492914, 493169, 493367, 493370,
493599, 494292, 494408, 494412, 494416, 494473, 494578, 494759

26

485512

28

493273, 494408, 494529, 494531

29

487446, 492570, 492572, 492792, 492849, 493049, 493170, 493171, 493172, 494080, 494081, 494256, 494266,
494312, 494337, 494338, 494360, 494413, 494526, 494778

30

487446, 491722, 491907, 492792, 492960, 492997, 493002, 493049, 494312, 494343, 494413, 494513, 494778,
494785

31

487446, 492792, 494508, 494509, 494520, 494521, 494522, 494557, 494761, 494763

32

487446, 490896, 492457, 492809, 493169, 494195, 494282, 494413, 494548

33

487446, 492884, 493088, 494413, 494523
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Nr ZT08/2019

1

2

35

464567, 479971, 485512, 487446, 490046, 490899, 490933, 490954, 491150, 491369, 491501, 491590, 491698,
491728, 492017, 492021, 492097, 492537, 492633, 492809, 492812, 492873, 492875, 492898, 492900, 492902,
492909, 492914, 492949, 493002, 493169, 493170, 493171, 493172, 493176, 493187, 493401, 493599, 494037,
494080, 494081, 494186, 494238, 494240, 494337, 494338, 494339, 494358, 494359, 494362, 494390, 494401,
494408, 494412, 494413, 494416, 494473, 494508, 494509, 494520, 494521, 494522, 494529, 494531, 494541,
494551, 494555, 494557, 494577, 494637, 494759, 494761, 494762, 494763, 494767, 494785

36

479971, 490954, 491426, 492276, 492496, 492812, 492898, 492900, 492902, 493169, 493176, 493599, 494166,
494238, 494240, 494254, 494255, 494267, 494268, 494309, 494473, 494529, 494531, 494555, 494566, 494637

37

485512, 490899, 490954, 491207, 491440, 491446, 491590, 491914, 492017, 492021, 494267, 494268, 494405,
494765

38

491369, 491501, 492097, 492812, 493169, 493178, 493273, 494037, 494473, 494529, 494531, 494566

39

479971, 492000, 492898, 492900, 492902, 493184, 494362, 494390, 494529, 494531, 494551

40

491451, 494407, 494412, 494526, 494785

41

479971, 490046, 490933, 490954, 491698, 491753, 492812, 492872, 492949, 492965, 493169, 493178, 493273,
494037, 494186, 494215, 494238, 494276, 494358, 494473, 494505, 494529, 494531, 494555, 494577, 494637,
494797

42

464567, 479971, 489661, 490046, 490933, 490954, 491501, 491698, 492000, 492097, 492812, 493169, 494037,
494238, 494254, 494255, 494405, 494473, 494505, 494566, 494637

43

464567, 491331, 491367, 491369, 491982, 491983, 491985, 492898, 492900, 492902, 493170, 493171, 493172,
493178, 494278, 494413, 494519

44

491423, 491590, 491699, 492965, 493049, 493415, 493417, 494257, 494358, 494407, 494508, 494509, 494520,
494522, 494533, 494557, 494574

45

490046, 491753, 492097, 492496, 493169, 494359, 494362

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

.HOGS
’’MALTA’’
4 SEASONS RESTAURANT
A Total
AGRISAN
Agrisan
agrivet
Agrivet
AKADEMIK POLONIA
American Building Systems
AMERICAN CASK
AMOCON FORTE C
arcycieKawa.pl
Arte APARTAMENTY
ASIA FLAVOURS
Babella
BACK TO NATURE
BAKALIOWE KIESZONKOWE
BE WARSAW
Beef-San
BEST OF SKŁODOWSCY
BET FAN
Bezalkoholowy 100% CYDR SANDOMIERSKI
BILOPRIM
BIOTEBASIN
BIOTEBAXOL
BIOTEBAXON
BLACK & WHITE
blockchain next
BRAXA
BROWAR NOOK
Bułka Cztery Pory Roku
CACTUS GARDEN
Calmapherol
CANDLESPHERE
CARBOACTIV
CHARLIE & CO
CHMIELADA
CHYŁKA ZAGINIĘCIE
clodi
CLUB 80
crata
D3 + E MIKSTURA OLEI
Do sałatek 2000 IU WIT. D3
DELIKATNOŚĆ OD POKOLEŃ bambino

492000
494343
494519
494269
494520
494522
494508
494509
491331
485512
494523
491372
494785
490899
487446
491791
492001
492792
492276
494081
494266
490933
492809
494067
492579
492578
492576
492572
494505
492121
494548
491722
491966
492960
494401
494066
491369
494282
494037
493369
493178
490914
494338
494228

DIARYL
DIUNE HOTEL & RESORT
ebox
ebox
ELBA-AB
Emalia PLESZEW
e-point
EURO-AUTO Stefaniak
FD ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
five
FizjoPelvi
FLOSLEK LABORATORIUM LIFT effect
Frybki
Fundacja Rak’n’Roll
global lift Polska
global lift Polska
GOLDEN GLOVES
GP SYSTEM
Head & Cap
HIALNEBU polpharma
HIPERNEBU polpharma
IDEA HOUSE
ILLEGAL
INSULMIN
InterSolar Cannabis isc
JARMARK PRODUKTÓW REGIONALNYCH
Jemy w Łodzi
JOHN WOLF
K&P Medical Group
kai
Karolina ROK ZAŁOŻENIA 1860
Karolina SINCE 1860
KASZANKA BLACK & WHITE
Knoppers Baton Orzechowy
KOLORADA
kozette
KP POTOCKI KLINIKA
KRAKUS POLISH VODKA
Kręciołek
L’tronica
Latający Dywan
LauroseptQ37
LEGENDARY ITALIAN PIZZA by Valerio Valle
LEGENDARY ITALIAN PIZZA

493879
491367
492017
492021
493187
490656
491501
494551
494309
492902
494358
491793
492849
493599
491440
491446
494408
494762
491886
494642
494644
494375
493370
494059
493049
493401
494577
494578
491590
493176
492009
492007
492570
491907
494195
494256
494574
493088
492997
492949
494765
493352
491985
491983

74
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1

LipiActive CH
Lux by DESSI
LUXURY PURE VODKA TORUŃSKIE WÓDKI
GATUNKOWE T 1884 69 STRONG VODKA
HIGH QUALITY VODKA PREMIUM QUALITY
SINCE 1884 NATURAL SPECIALLY
SELECTED INGREDIENTS
ŁOWICKIE
M METAMORPHOSIS
M
Maciuś
magis
MARQUE REPERE Sprink΄s
MaxiCalcin OSTEO
MEDCO PHARMA
MEDICOR Przychodnie lekarzy rodzinnych,
specjalistyczne i stomatologiczne
Micromina
MOJE
MUCONEBU polpharma
MUR DEVELOPMENT
MUR
N NICZUK expert
nau mobile
naumobile
NEFROXAN
NEOBUS
neobus.pl
No1
NORTRAN
novaster
OD GŁOWY DO MOWY
OMEGA
OMEGA-VIT
OPOWIEM CI O ZBRODNI
Opti ProBio
OTRIVIN ODDYCHAJ CZYSTO
PADECO
partner
PATCH
PATENT-SERVICE
PiGEON
PIWNY KRAM
PIZZABRAKES
PLON
POL ELEKTRIK
PolishAPI
POLSKA IZBA BUDOWNICTWA
POLSKIE CENTRUM UROLOGII
ROBOTYCZNEJ PCUR
PONDEROSA
Prawomocni

Nr ZT08/2019

2

1

2

493880
491912

PRIMATON
PRIMI VINI
PRO Odporność WITAMINA C + RUTYNA,
SUPLEMENT DIETY 1000 mg WITAMINY C
W SASZETCE DZIKA RÓŻA,
CZARNY BEZ, JEŻÓWKA
PROAKSON
ProBioMinerał
PROFESJA WROCŁAWSKI BROWAR
RZEMIEŚLNICZY
PROFIRMA
PROPAN-BUTAN TECHNICZNY WYŁĄCZNOŚĆ
NAPEŁNIANIA FIRMA „KROTGAZ” KROTGAZ
PS NAMIOTY HALOWE
PV SYSTEM
Q five
Q QUATTRO BUSINESS PARK
Q
QKing PANUJE NAD SMAKIEM
r rubik efecta clinic
Reda
Remed Rehabilitacja medyczna Sp. z o.o.
REVITALcomplex
Rewita
ROBERTO meble
RODZINA ZDROWIA Immunosine Junior
RODZINA ZDROWIA Immunosine
Romedica
RÓŻNOSPRAWNI
Rukola pancake bistro
Sanset
save call
SCFO
SCFO
SHAKER
SHAREFIELD
SIELSKI Z NATURY
Silver Line M.Wilkowski
SINUCLAR
smartsort
SOLUTION BABY CARE
soymax Żywienie i profilaktyka zwierząt
St. Patrick’s
SYLIPROM
ŚLĄSKA GIEŁDA KWIATOWA
Silesia Flower Market est. 1987
ŚLEDZIE po gryficku
TCF HUB CENTRUM SPORTU
teatralna maszyna
TFI BDM
TOPMINDS
TotalCasino

494057
494413

492884
494778
493415
493417
493002
491426
490896
493883
494510
494257
494284
490819
494647
494268
494267
493320
494473
492812
494068
494362
494390
492936
494056
489661
492965
493169
494070
494276
490955
494064
494525
492873
491451
492496
479971
464567
491696
494412
494639
494566
490954
491423
494557
491753

494339
491890
494251
492457
494637
493184
491914
494405
492898
492900
494654
494312
494533
491207
491699
491654
494759
494767
492719
492775
492828
494555
494278
491370
492097
494254
494255
490046
494238
494360
494263
494069
494402
494359
494521
492872
493877
494541
494526
494797
494215
494166
491698
493273

Nr ZT08/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

2

Transa Electronics
TRAVICO MIKSTURA OLEI WSPOMAGA
TRAWIENIE EKSTRAKTY Z KOPRU WŁOSKIEGO,
KURKUMY I OSTROPESTU
TURBACZ XC CROSS COUNTRY
TUTTI SANTI PIZZERIA
U
Uki Green
UKi UKi
Uki
umyjzwierza.pl
UpQ
UŚMIECHNIJ MI SIĘ

491150

494337
494186
491982
492914
493172
493170
493171
492537
489324
494407

75
1

2

V

492909

VISANAX

494058

VR VITTO ROSSI

492875

WAWALOVE

491728

World Traveller

492633

wygodne usługi

494529

wygodne usługi

494531

YERBA MAMA

494513

Z OTULENI ZAPACHEM

493337

ZAKŁADY MIĘSNE S. A. Beef-San SANOK

494080

ZYGUŁA WĘDLINY OD RODZINY

494761

Zyguła wędliny od rodziny

494763

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.
358714
441316
826899
877363
889629
1213088
1213089
1240431
1347719
1401661
1409998
1424131
1424288
1424315
1424319
1424390
1424397
1424471
1424475
1424476
1424482
1424541
1424602
1424641
1424655

OXONIA (2018 12 13)
1, 3
PLEIN SOLEIL (2018 12 20)
3,
PROCITY (2018 07 25)
CFE: 27.05.01
12
Bruno Visconti BV (2018 04 18)
CFE: 26.01.19, 27.05.01
18
HEAR THE WORLD
9, 10, 41, 44
(2019 01 16)
RAIN FOR RENT (2018 08 31)
CFE: 01.15.15, 10.03.01,
6, 7, 11, 19, 37, 39, 40,
26.01.21
42, 44
RAIN FOR RENT (2018 08 31) 6, 7, 11, 19, 37,
39, 40, 42, 44
ESTO (2017 07 03)
9
AMICO (2018 08 09)
CFE: 27.05.17
6, 9, 11, 17, 19
PRINOCATE (2018 03 07, 2017 09 21)
5
TATIANA KAPLUN
25
(2018 03 23)
AtSource (2018 09 07)
CFE: 10.03.07, 26.13.25, 27.05.01
9, 29, 30, 35
gg hygge (2017 10 11, 2017 04 11)
CFE: 26.01.01, 27.05.10
9, 16, 35, 38, 41, 42
ECE BANYO (2018 07 16)
CFE: 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
11
FORTNITE (2018 07 26,
14, 16, 28, 42
2018 02 02)
DERMA LOTANA (2018 05 07)
3
LECCO’S (2018 01 23)
CFE: 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
25, 35
(2018 05 24, 2017 12 29)
CFE: 05.03.13, 26.01.03, 29.01.13
35
HACKEN (2017 10 10, 2017 08 10)
CFE: 26.04.01, 26.13.25, 27.05.24
36, 38, 42
M GALLERY (2018 07 12)
CFE: 26.04.18, 26.11.07, 27.05.10, 29.01.13
43
SEROLA (2018 07 06)
41
Groupe Estia Turn data into business value by
Consort NT (2018 07 09, 2018 01 10)
CFE: 26.11.08, 27.05.10, 29.01.15
35, 42
YAMA FOOD (2018 05 14, 2017 12 21)
CFE: 26.01.18, 27.05.17, 28.03.00,
29, 30
29.01.14
RJ ARRAW (2018 07 27, 2018 01 29)
14
Terrabio (2018 07 10, 2018 01 17)
CFE: 27.05.01
29

1424664
1424708
1424747
1424758
1424772
1424776
1424795
1424797
1424809
1424852
1424926
1424937
1425007
1425047
1425064
1425070
1425178
1425186
1425272
1425290
1425291
1425292
1425293

Q-FIX AUTO PARTS (2018 04 10, 2018 03 06)
CFE: 26.01.18, 27.05.10
7, 12, 35
UriRoyal (2018 04 16, 2018 04 16)
5
(2018 03 21)
CFE: 28.05.00, 29.01.01
37, 39, 42
(2018 03 21)
CFE: 28.05.00
37, 39, 42
PHASCAN (2018 02 12)
CFE: 26.01.10, 27.05.10
9
40BURNING HOT (2018 01 23)
CFE: 27.05.03, 27.07.03, 29.01.12
9, 28
LO&MIRETTE (2017 12 14, 2017 06 19)
CFE: 04.05.05, 24.17.25,
3, 5, 8, 9, 10, 21
27.05.01
comat RELECO (2018 03 15, 2017 12 21)
CFE: 15.09.25, 26.04.04, 26.13.25,
9, 17, 37
29.01.12
(2017 12 14, 2017 06 19)
CFE: 04.05.05
3, 5, 8, 9, 10, 21
40 Clover MEGA (2018 01 23)
CFE: 27.05.02, 27.07.11, 29.01.14
9, 28
(2018 04 05)
CFE: 28.03.00
16, 35, 36, 41
LAGOEASY’UP (2018 06 15, 2017 12 22)
21
technoBOND (2018 04 24)
CFE: 01.15.15, 27.03.12, 27.05.09
1, 2, 16
Rico (2017 11 09)
2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 16,
18, 19, 20, 21, 23, 24,
25, 26, 28, 30, 41
TESERA (2018 08 08, 2018 06 15)
10
KENO CLUB (2018 05 24)
CFE: 02.09.01, 27.05.10
34, 35
E EUROPE-TIRES (2018 06 27)
CFE: 26.11.01, 27.05.10
12
METALLlC COLLECTlON
3
(2018 07 19, 2018 01 24)
Betagentin (2018 08 09, 2018 07 25)
5
DYGWJT (2018 07 02)
CFE: 26.13.25, 27.05.01
20
DYGWJT (2018 07 02)
CFE: 26.13.25, 27.05.01
21
DYGWJT (2018 07 02)
CFE: 26.13.25, 27.05.01
6
DYGWJT (2018 07 02)
CFE: 26.13.25, 27.05.01
16

Nr ZT08/2019
1425294
1425319
1425324
1425385
1425392
1425418
1425475
1425522
1430864
1446304
1446305
1446334
1446338
1446356
1446372
1446375
1446405
1446433
1446440
1446441
1446475
1446553
1446557
1446571
1446584
1446599
1446600
1446613
1446651
1446727
1446732
1446738
1446770
1446788

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

DYGWJT (2018 07 02)
CFE: 26.13.25, 27.05.01
42
MOSAIQ6 (2018 03 22)
CFE: 26.04.09
9
apparazzis (2018 05 10, 2018 05 04)
CFE: 01.01.02, 27.05.01, 29.01.12
9, 35, 41, 42
DYGWJT (2018 07 02)
CFE: 26.13.25, 27.05.01
12
DYGWJT (2018 07 02)
CFE: 26.13.25, 27.05.01
25
20 HOT BLAST (2018 01 23)
CFE: 23.03.10, 27.03.15, 27.05.03,
9, 28
29.01.15
30 SPICY FRUITS (2018 01 23)
CFE: 05.09.15, 27.03.11, 27.05.02, 29.01.14
9, 28
THE ILLUSIONISTS (2018 08 01)
CFE: 26.03.01, 27.05.10
41
FIRE & ICE (2018 12 06)
CFE: 28.11.99
32
MINERAL CABLE SIMPLEX
9
UK (2018 05 29, 2017 11 29)
FIRE RESISTANT CABLE SIMPLEX
9
UK (2018 05 29, 2017 11 29)
Mininos (2018 11 21)
18, 28, 31
HELLO (2018 03 12, 2018 01 18)
34
KYOSAN (2018 07 18)
CFE: 26.11.02, 27.05.01
6, 7, 9, 37
zobo (2018 10 31)
CFE: 01.15.05, 27.05.07
11
Violla (2018 07 13, 2018 07 11)
30
(2018 11 12)
CFE: 28.03.00
42
TVT (2018 08 10)
6
(2018 12 25)
CFE: 28.03.00
1
HA I KEHEBANG (2018 12 25)
CFE: 28.03.00
1
GELLANEER (2018 12 10, 2018 08 14)
1
YT (2018 10 31)
CFE: 04.05.05, 26.01.03, 27.05.01
39
GF (2018 10 31)
CFE: 03.04.18, 27.05.08
29
(2018 12 25)
CFE: 28.03.00
40
VPSX Enterprise (2018 12 14)
9
TRANSSION (2019 01 07)
CFE: 27.05.01
9
BEBEDEPINO (2018 11 02)
CFE: 26.04.03, 29.01.01
25
Gala beautify (2018 07 25, 2018 02 12)
CFE: 26.04.18, 27.05.10,
3, 9, 16, 35, 38, 41,
29.01.12
42, 44
REPAHERB (2018 09 05, 2018 07 06)
3, 5
HongXu (2018 12 10)
1
QUANT made by anex (2018 10 03,
2018 09 28)
CFE: 26.04.24, 27.05.01
12
(2018 12 10)
CFE: 28.03.00
1
(2018 12 10)
CFE: 26.01.03
1
(2019 01 04)
CFE: 26.11.01, 28.03.00
29

1446876
1446881
1446892
1446894
1446965
1446966
1447001
1447010
1447052
1447075
1447184
1447193
1447195
1447199
1447231
1447237
1447248
1447268
1447358
1447368
1447388
1447403
1447412
1447456
1447474
1447508
1447519
1447525
1447553
1447554
1447631

77

(2019 01 04)
CFE: 28.03.00
32
HSG (2018 10 31)
CFE: 26.03.04, 27.05.01
7
Bijo (2018 11 05, 2018 06 01)
CFE: 28.19.00
33
ME METE ENERJĪ powerful connections
(2018 05 21)
CFE: 27.05.10, 29.01.12
7, 9, 11, 35
(2018 11 16)
CFE: 15.07.01
7
EPIX (2018 11 26, 2018 09 25)
1, 2, 16
LLSAIDA (2018 12 11)
CFE: 26.11.01, 27.05.01
21
THREE PINES (2018 12 05)
32
(2019 01 04)
CFE: 26.11.01, 28.03.00
30
(2019 01 04)
CFE: 26.11.01, 28.03.00
30
TOY COP (2018 11 05)
CFE: 01.01.05, 03.07.17, 24.01.07,
28
24.11.25, 27.05.01, 29.01.14
BRANCHER (2018 09 25)
CFE: 03.13.05, 27.03.01
2
DONG FU DE (2018 09 25)
CFE: 01.05.15, 26.11.21, 28.03.00
29
KANBO (2018 07 26)
CFE: 01.15.15, 27.05.11
9
Kids (2018 10 05)
CFE: 09.01.24, 09.05.12,
18, 25
26.11.14, 29.01.15
(2019 01 10)
CFE: 26.07.25, 26.13.25, 28.03.00
29
FORTUNE TWINS (2018 07 17, 2018 02 14)
CFE: 26.13.25, 27.05.03,
9, 28, 41
29.01.15
BEAUREN (2018 08 09, 2018 08 07)
CFE: 27.05.01
3, 35
SMARTSTORE (2018 12 07,
9, 35, 42
2018 12 07)
XANTREME (2018 12 10, 2018 08 14)
1
HRT (2018 07 12)
11
BLACK ISLAND (2018 10 03)
CFE: 06.03.03, 27.05.09
25, 35
Darin (2018 08 09)
CFE: 27.05.01
7
VPSX/DirectPrint
9
(2018 12 17)
STARK (2018 10 17, 2018 04 19)
CFE: 26.04.07, 27.05.09,
7, 8, 28
29.01.13
KUBA (2018 10 04)
CFE: 29.01.01
12
BOSIDENG (2018 11 23)
CFE: 28.03.00
18, 25
Rikett (2018 12 11)
CFE: 27.05.01
19
AOLITE (2018 07 12)
CFE: 26.03.01, 27.05.04
7
GRLBOSS BY AUSTRALIS (2018 12 11)
3
EXTRAVERT (2018 08 08,
35, 37, 39
2018 02 16)

78
1447680
1447694
1447702

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
FORTNITE (2018 07 26, 2018 04 02)
CFE: 26.04.18, 27.05.24
9, 14, 16, 25, 28, 41,
42
witches’ charm (2018 07 17)
CFE: 27.05.02, 29.01.12
9, 28
HONGSHENG (2018 10 31)
CFE: 26.01.18, 27.05.01,
11
28.03.00, 29.01.13

1447703
1447713

Nr ZT08/2019

BOY (2018 09 28)
CFE: 03.07.01, 27.05.01
CIRCUS BRILLIANT (2018 07 17)
CFE: 01.01.01, 25.01.06,
27.05.03, 29.01.15

14, 18, 25
9, 28

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

358714,
1446770,

1425007,
1446966,

1446440,
1447368

1446441,

1446475,

1446727,

1446738,

2

1425007,

1425047,

1446966,

1447193

3

358714,
1446613,

441316,
1446651,

1424390,
1447268,

1424795,
1447554

1424809,

1425047,

1425186,

4

1425047

5

1401661,

1424708,

1424795,

1424809,

1425272,

1446651

6

1213088,

1213089,

1347719,

1425292,

1446356,

1446433

7

1213088,
1446965,

1213089,
1447412,

1424664,
1447474,

1425047,
1447553

1446356,

1446881,

1446894,

8

1424795,

1424809,

1425047,

1447474

9

889629,
1424795,
1425418,
1446613,
1447694,

1240431,
1424797,
1425475,
1446894,
1447713

1347719,
1424809,
1446304,
1447199,

1424131,
1424852,
1446305,
1447248,

1424288,
1425047,
1446356,
1447358,

1424772,
1425319,
1446584,
1447456,

1424776,
1425324,
1446599,
1447680,

10

889629,

1424795,

1424809,

1425064

11

1213088,
1447702

1213089,

1347719,

1424315,

1446372,

1446894,

1447388,

12

826899,

1424664,

1425178,

1425385,

1446732,

1447508

14

1424319,

1424641,

1425047,

1447680,

1447703

16

1424288,
1446966,

1424319,
1447680

1424926,

1425007,

1425047,

1425293,

17

1347719,

1424797

18

877363,

1425047,

1446334,

1447231,

1447519,

1447703

19

1213088,

1213089,

1347719,

1425047,

1447525

20

1425047,

1425290

21

1424795,

1424809,

1424937,

1425047,

1425291,

1447001

23

1425047

24

1425047

25

1409998,
1447519,

1424397,
1447680,

1425047,
1447703

1425392,

1446600,

1447231,

1447403,

26

1425047

28

1424319,
1447184,

1424776,
1447248,

1424852,
1447474,

1425047,
1447680,

1425418,
1447694,

1425475,
1447713

1446334,

29

1424131,

1424602,

1424655,

1446557,

1446788,

1447195,

1447237

30

1424131,

1424602,

1425047,

1446375,

1447052,

1447075

31

1446334

32

1430864,

1446876,

1447010

33

1446892

34

1425070,

1446338

1446613,

80

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr ZT08/2019

2

1

35

1424131,
1425070,
1447631

1424288,
1425324,

36

1424475,

1424926

1424397,
1446613,

1424471,
1446894,

1424541,
1447268,

1424664,
1447358,

1424926,
1447403,

1424758,

1424797,

1446356,

1447631

1424758,

1446553,

1447631

37

1213088,

1213089,

1424747,

38

1424288,

1424475,

1446613

39

1213088,

1213089,

1424747,

40

1213088,

1213089,

1446571

41

889629,
1446613,

1424288,
1447248,

1424482,
1447680

1424926,

1425047,

1425324,

1425522,

42

1213088,
1424758,

1213089,
1425294,

1424288,
1425324,

1424319,
1446405,

1424475,
1446613,

1424541,
1447358,

1424747,
1447680

43

1424476

44

889629,

1213088,

1213089,

1446613

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.
487378
489945
490944

Guru Beverage Inc.
2019 01 29
32, 43
CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 01 30
18, 25, 35
LABORATOIRES BAILLEUL INTERNATIONAL SA
2019 02 01
5

490483
488826
490870

Foltynek Henryk
2019 01 29
3, 35
MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
2019 02 05
6, 7, 19, 37
WIALAN LANGER I WIATR SPÓŁKA JAWNA
2019 01 29
1

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526a ustawy – Prawo własności przemysłowej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
1427134
1428386

ENVASADOS EVA, S.A.
2019 01 29
Sky International AG
2019 02 04

1427076
32
35

CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 02 04

25

SPIS TREŚCI
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ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R. .............
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