Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

BIULET YN
Urzędu Patentowego
Znaki towarowe

Warszawa 2019

10

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 ZT10

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.
463816
(220) 2016 11 10
DOCUSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) docusoft

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 komputery, drukarki, niszczarki, biurowe urządzenia do dziurkowania kart, elektroniczne tablice wyświetlające, elektroniczne terminarze osobiste,fotokopiarki, kalkulatory, komputery, komputery przenośne, lampy nie do celów
medycznych, ładowarki do baterii, modemy, nośniki do rejestracji dźwięku lub obrazu, pamięci komputerowe, pamięci
zewnętrzne USB, ramki cyfrowe do zdjęć, smartfony, sprzęt
komputerowy, tablety, telefony, urządzenia do komunikacji
wewnętrznej, urządzenia do odtwarzania dźwięku, skanery,
kopiarki, urządzenia wielofunkcyjne do kopiowania, dyski
magnetyczne, oprogramowanie komputerowe, 35 audyt
przedsiębiorstw, komputerowe bazy danych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, analizy kosztów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, próbek,
druków, prospektów, broszur, reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy billboardowe, reklamy telewizyjne, reklamy
korespondencyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, sortowanie danych w bazach komputerowych,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, outsourcing i doradztwo handlowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, sprzedaż sprzętu
teleinformatycznego, sprzętu komputerowego, maszyn
i urządzeń biurowych, 42 dostarczanie - opracowywanie wyszukiwarek internetowych, instalacje oprogramowania komputerowego, udostępnianie miejsca na serwerach - strony internetowe, elektroniczna konwersja danych lub programów,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, projektowanie systemów komputerowych, analizy
systemów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, hosting serwerów,
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, aktualizacja, konserwacja oraz instalacja systemów
komputerowych, usługi doradcze w zakresie technologii informacyjnej IT.

(210) 487509
(220) 2018 06 25
(731) STOWARZYSZENIE DELTA, Ostrowiec Świętokrzyski
(540) Świętokrzyski scyzoryk
(510), (511) 16 afisze, plakaty, atlasy, albumy do wklejania,
bilety, bielizna stołowa papierowa, biuletyny informacyjne,
bloki (artykuły papiernicze), broszury, czasopisma (periodyki), opakowania do butelek z kartonu lub papieru, fotografie
(wydrukowane), gazety, girlandy papierowe, odbitki graficzne, kalendarze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, koperty (artykuły piśmienne), książki, zakładki do książek,
mapy (geograficzne), naklejki, nalepki (materiały piśmienne),
linijki rysownicze, notatniki (notesy), komiksy, mapy (geograficzne), obrazy i zdjęcia, artykuły papiernicze, podstawki
do długopisów i ołówków, podstawki pod kufle do piwa,
publikacje (drukowane), pudełka kartonowe, pudełka papierowe (z papieru lub kartonu), reprodukcje graficzne, rysunki, stemple (do pieczętowania), przybory szkolne (artykuły piśmienne), temperówki (do ołówków, elektryczne lub
nieelektryczne), torebki do pakowania, (koperty, woreczki)
z papieru lub tworzyw sztucznych, torby papierowe, zeszyty (do pisania lub rysowania), kartki z życzeniami, zakładki
do książek, 25 bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot,
buty narciarskie, czapki (nakrycie głowy), daszki (nakrycie
głowy), fartuchy, kamizelki, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki z krótkim rękawem, kurtki, kurtki z kapturem chroniące
przed zimnem i wiatrem, mundury, nakrycia głowy, obuwie,
ocieplacze, odzież, okrycia wierzchnie (odzież), pikowane
kurtki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe,
stroje przeciwdeszczowe, swetry, szaliki, 28 balony, bańki mydlane (zabawki), bąki (zabawki), gry planszowe, karty
do gry, kule bilardowe, klocki do zabawy (konstrukcyjne),
kule bilardowe, zabawki, zjeżdżalnie (przedmioty do zabaw),
39 dystrybucja energii, dystrybucja wody, rezerwacja miejsc
na podróż, rezerwacja transportu, transport, transport autobusowy, usługi kierowców, usługi transportu na wycieczki
ze zwiedzaniem, usługi w zakresie organizowania wycieczek,
wynajem autokarów, wynajem samochodów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie koni, 41 fotografia,
fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach
rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), organizowanie konkursów (szkolenie), organizowanie konkursów
(edukacja i rozrywka), planowanie przyjęć, prowadzenie
wycieczek z przewodnikiem, sport (wypożyczanie sprzętu),
usługi muzeów, usługi parków rozrywki, usługi rozrywkowe,
usługi w zakresie obozów wakacyjnych, wystawianie spektakli na żywo.

Nr ZT10/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

488685
(220) 2018 07 26
ŁOWKIEWICZ JADWIGA, ŁOWKIEWICZ KRZYSZTOF,
BRONISZEWSKA GABRIELA, BRONISZEWSKI
SEBASTIAN VISIO SPÓŁKA CYWILNA, Koszalin
(540) VOGØ
(210)
(731)

(531) 26.05.08, 27.05.01
(510), (511) 27 dywaniki i maty samochodowe, dywany,
chodniki i maty, maty, maty antypoślizgowe, maty do jogi,
maty gimnastyczne, maty łazienkowe [dywaniki].
488874
(220) 2018 07 31
ECOBRAND+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Pyszne zdrowie
(210)
(731)

(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż wyselekcjonowanych wykonywanych metodą tradycyjną produktów spożywczych: artykułów wędliniarskich, nabiału, garmażerii, ryb wędzonych,
przetworów owocowo- warzywnych oraz miodów.
(210) 489124
(220) 2018 03 14
(731) Kerzner International Limited, Nassau, BS
(540) ATLANTIS
(510), (511) 35 promowanie usług hotelowych za pośrednictwem programów motywacyjnych z nagrodami, programy motywacyjne zapewniające usługi dla gości specjalnych,
udogodnienia i nagrody dla częstych gości hotelowych,
programy z nagrodami w celu wspierania lojalności klientów,
które udostępniają zachęty dla częstych gości hotelowych
i gości zakwaterowanych, agencji podróży, agencji rezerwacyjnych i planistów spotkań, usługi marketingowe w zakresie
nieruchomości, 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, wycena
nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, administrowanie domami czynszowymi, wynajem mieszkań, wynajem
zakwaterowania [mieszkania], usługi związane z nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości w zakresie kompleksów
zawierających centra handlowe, bary, kluby nocne, kasyna,
restauracje, teatry i sklepy detaliczne, usługi zarządzania majątkiem, usługi w zakresie nieruchomości, mianowicie spisy,
leasing, pośrednictwo, usługi zarządzania i administrowania
w zakresie mieszkań własnościowych i willi, usługi w zakresie
nieruchomości, mianowicie leasing, wynajem i zarządzanie
domkami wakacyjnymi, kondominiami i willami oraz zarządzanie nieruchomościami z apartamentowcami, usługi w zakresie wspólnot mieszkaniowych, mianowicie zarządzanie
w zakresie zgodności działania wspólnoty z obowiązującymi
przepisami w formie zarządzania wspólnymi gruntami oraz
infrastrukturą, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, mianowicie zarządzanie
w zakresie zgodności działania wspólnoty z obowiązującymi przepisami w formie zarządzania wspólnymi gruntami
oraz infrastrukturą, 37 usługi deweloperskie jako budow-
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nictwo, usługi budowlane, naprawa budynków, instalacja
osprzętu i akcesoriów w budynkach, nadzór budowlany,
budownictwo, konsultacje budowlane, informacja budowlana, 39 transport i przewóz pasażerów, transport bagaży
pasażerów, usługi biur podróży, mianowicie rezerwacja i zamawianie transportu pasażerów i ich bagażu, organizowanie
podróży, organizowanie wycieczek dla turystów w zakresie
nurkowania i nurkowania z rurką, rejsów łodzią i czarterowania łodzi, rezerwacja podróży, organizowanie transportu
dla podróżnych, organizowanie podróży do i z hotelu, rezerwacja i organizowanie wycieczek i rejsów, koordynowanie
planów podróży dla osób prywatnych i grup, obsługa podróży, mianowicie organizowanie i prowadzenie wycieczek
objazdowych oraz informacja na ten temat, transport lotniczy, transport morski, rejsy statkami i usługi czarterowania
statków, wycieczki ze zwiedzaniem, usługi przystani jachtowych, w tym wynajmowanie miejsc do cumowania, przechowywanie łodzi, usługi wynajmowania przystani, organizowanie wycieczek i rejsów, czarterowanie floty morskiej,
informacja dotycząca przystani, pomoc przy cumowaniu,
pomoc w dokach w zakresie przenoszenia bagażu i zaopatrzenia, transportu pomiędzy przystanią a kurortem, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne,
rozrywka w postaci klubów nocnych, udostępnianie obiektów i sprzętu kasyn, usługi obozów dla dzieci, usługi w zakresie rozrywki w postaci ekspozycji akwarystycznych, związanych ze środowiskiem morskim i pokrewnymi tematami,
usługi w zakresie rozrywki w postaci specjalistycznych parków rozrywki obejmujące sporty wodne, przejażdżki łodzią
motorową i widowiska, atrakcje parku rozrywki i przejażdżki,
dostarczanie usług kasynowych i obiektów kasynowych,
usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, organizowanie
wystaw w akwariach, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego,
udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w golfa, organizowanie zawodów sportowych (w tym turniejów golfowych
i tenisowych), obsługa pól golfowych (w tym usługi klubów
golfowych), obozy wakacyjne jako rozrywka, świadczenie
usług osób noszących graczom kije golfowe, szkolenia, organizowanie konkursów jako edukacja lub rozrywka, usługi
biblioteczne, publikowanie książek, publikowanie taśm wideo, produkcja widowisk, wypożyczanie zabawek, wynajmowanie obiektów do zabawy, usługi ogrodów zoologicznych, pozowanie dla artystów, organizowanie loterii, kluby
zdrowia, zapewnianie instruktażu i sprzętu w dziedzinie ćwiczeń fizycznych, udostępnianie obiektów sportowych i kortów tenisowych, rozrywka w postaci turniejów golfowych
i tenisowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
tymczasowe zakwaterowanie, świadczenie usług w zakresie
pobytu w miejscowościach wypoczynkowych oraz zakwaterowania, zapewnianie zakwaterowania w hotelach, usługi hotelowe, rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich,
usługi biur podróży, a mianowicie dokonywanie rezerwacji
zakwaterowania tymczasowego oraz w zakresie rezerwacji
restauracji i posiłków, wyspecjalizowane usługi hotelowe,
świadczone jako część programu dla częstych gości hotelowych, ośrodki wypoczynkowe, organizowanie zakwaterowania w miejscowościach wypoczynkowych, udostępnianie
obiektów i sprzętu na zjazdy, usługi cateringowe świadczone
na zjazdach, usługi biur podróży (w zakresie rezerwacji hotelowych), rezerwacja zakwaterowania i dokonywanie rezerwacji i zamówień w zakresie posiłków, świadczenie usług
przez restauracje i bary, usługi w zakresie wyżywienia gości
w herbaciarniach, domy turystyczne, domy opieki dla osób
w podeszłym wieku, żłobki dla dzieci [pilnowanie dzieci],
hotele dla zwierząt, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny
stołowej i szklanych naczyń, kawiarnie, usługi koktajlbarów,
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wypożyczanie sprzętu do gotowania, wypożyczanie wodotrysków, wypożyczanie sprzętu oświetleniowego (nie dla teatrów, studiów telewizyjnych), usługi domów wczasowych,
udostępnianie obiektów (zakwaterowania) na przyjęcia
i spotkania, usługi biur podróży, mianowicie rezerwacja i zamawianie zakwaterowania tymczasowego oraz rezerwacja
i zamawianie wyżywienia, świadczenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, rezerwacja zakwaterowania [własność wakacyjna], 44 usługi w zakresie higieny
i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie spa i salonów piękności, usługi kurortów spa, mianowicie usługi kosmetycznej
pielęgnacji ciała, salony piękności, dokonywanie rezerwacji
i przedsprzedaży na rzecz osób trzecich na zabiegi w uzdrowiskach i salonach piękności.
489243
(220) 2018 08 10
HADART-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) MADE IN FOREST
(510), (511) 31 żywe drzewa i krzewy, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz usługi sklepu internetowego
w zakresie produktów ogrodniczych w szczególności żywych drzew i krzewów, 44 udzielanie informacji związanych
z sadzeniem drzew i krzewów, sadzenie drzew i krzewów,
doradztwo w zakresie sadzenia drzew i krzewów, ogrodnictwo krajobrazowe.
(210)
(731)

490230
(220) 2018 09 06
RETAIL CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) karuzela
(210)
(731)

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 katalogi, prospekty, gazetki reklamowe, drukowane materiały informacyjne, publikacje, broszury, mapy,
zaproszenia, drukowane materiały firmowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, organizacja i zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie przedsięwzięć budowlanych polegających na budowie i przygotowaniu kompleksów handlowych, obiektów niemieszkalnych i mieszkalnych
do wynajmowania, użyczania, sprzedaży, targi, wystawy handlowe i reklamowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, obsługa marketingowa i promocja obrotu nieruchomościami, przetargi na rynku obrotu nieruchomościami,
w tym gruntami, kompleksami handlowymi, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, zarządzanie i administrowanie centrum handlowo - usługowo - rozrywkowym,
rozpowszechnianie informacji handlowych, promocja sprzedaży, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie gromadzenia towarów - produkty spożywcze, napoje i alkohole,
odzież, artykuły tekstylne, wyroby futrzarskie, okrycia głowy,
obuwie, torby, walizy, wyroby skórzane, sprzęt elektryczny
i elektroniczny, RTV, AGD, oświetlenie, farmaceutyki, kosmetyki, środki czystości, gry i zabawki, książki, art. papierowe, rośliny i kwiaty, zwierzęta, artykuły i karma dla zwierząt, sprzęt
komputerowy, nośniki danych, pojazdy, akcesoria samochodowe, wyroby jubilerskie, wyroby zegarmistrzowskie, wyroby gospodarstwa domowego, chemikalia, narzędzia, wyroby
budowlane, meble, szkło, art. sportowe, książki, publikacje
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drukowane w celu ich sprzedaży i swobodnego wyboru
w centrum handlowym, sklepie wielobranżowym, supermarkecie, hurtowni, punkcie detalicznym, salonie, poprzez
zamówienia korespondencyjne, za pośrednictwem usługi
elektronicznej, w systemie telezakupów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, informacja o ww. usługach, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie
majątku nieruchomego, usługi związane z finansowaniem
przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie
i przygotowaniu kompleksów handlowych, obiektów niemieszkalnych i mieszkalnych do wynajmowania, użyczania,
sprzedaży, zarządzanie obrotem nieruchomościami, usługi finansowe w zakresie wynajmu majątku nieruchomego,
doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami, usługi pośrednictwa w sprawach kupna i sprzedaży nieruchomości,
najmu budynków, lokali i powierzchni handlowych i użytkowych, zbieranie czynszu, wycena nieruchomości, wynajmowanie powierzchni handlowych, biurowych, użytkowych
oraz pomieszczeń mieszkalnych, wynajem powierzchni
nieruchomości, wynajem powierzchni w centrum handlowo - rozrywkowo - usługowym, pośrednictwo w sprawach
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali, powierzchni handlowych i użytkowych, rozliczanie transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości, administrowanie nieruchomościami,
w tym kompleksami handlowymi, lokalami, powierzchniami
użytkowymi, doradztwo dot. ww. usług, informacja o ww.
usługach, 37 usługi budowlane, naprawy, a mianowicie naprawy budynków, wind, instalacji i systemów elektrycznych,
wodnych, gazowych, kanalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, urządzeń telekomunikacyjnych, komputerów,
usługi instalacyjne w zakresie infrastruktury budynków,
wind, systemów elektrycznych, wodnych, gazowych, kanalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, infrastruktury telekomunikacyjnej, komputerów, usługi developerskie w zakresie wznoszenia nowych obiektów budowlanych, usługi
budowlane, budowanie kompleksów handlowych, lokali
niemieszkalnych i mieszkalnych oraz osiedli mieszkaniowych
wraz z infrastrukturą, usługi w zakresie realizacji i nadzoru
nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i przygotowaniu kompleksów handlowych, obiektów
niemieszkalnych i mieszkalnych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, usługi remontowe, naprawy obiektów
budowlano - mieszkaniowych, usługi i roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne i montażowe, usługi generalnego
wykonawcy i inwestora robót budowlanych, doradztwo
dot. ww. usług, informacja o ww. usługach, 39 transport,
pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży,
wynajem miejsc parkingowych, garaży, powierzchni i obiektów magazynowych, wynajmowanie powierzchni na salony
samochodowe, administrowanie miejscami parkingowymi, wynajmowanie powierzchni magazynowej i urządzeń
chłodniczych do przechowywania żywności, usługi agencji
turystycznych, informacja o ww. usługach, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, usługi w zakresie sportu i kultury,
organizowanie i obsługa konkursów i loterii, obsługa sal
kinowych i salonów gier, parki rozrywki, kręgielnie, salony
fitness, organizowanie imprez sportowych, wynajmowanie
powierzchni w celu organizowania imprez kulturalnych,
edukacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych
przez osoby trzecie, informacja o imprezach, spektaklach
i wystawach, informacja o ww. usługach, 42 badania oraz
usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy
przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, usługi projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury,
projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie badań,
ekspertyz i analiz technicznych i ekonomicznych w dziedzi-
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nie usług developerskich, usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, ekspertyzy inżynieryjne i badania
techniczne związane z pracami budowlanymi, planowanie
urbanistyczne kompleksów handlowych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, informacja o ww. usługach,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe
zakwaterowanie, usługi w zakresie prowadzenia punktów
gastronomicznych, restauracji, kawiarni, barów, snack-barów,
dostarczanie potraw i napojów, informacja o ww. usługach,
44 usługi w zakresie prowadzenia salonów fryzjerskich, salonów piękności, gabinetów odnowy biologicznej, gabinetów
fizjoterapeutycznych, punktów usług optycznych, informacja o ww. usługach.
(210) 491263
(220) 2018 10 04
(731) Oriflame Cosmetics AG, Schaffhausen, CH
(540) ONCOLOUR
(510), (511) 3 preparaty do odżywiania i pielęgnacji włosów, skóry głowy, skóry i paznokci nie do celów medycznych, szampony, odżywki do włosów, mydła, perfumy,
produkty perfumeryjne, woda kolońska, wody toaletowe,
olejki eteryczne i ziołowe, kosmetyki, preparaty do makijażu, podkłady do makijażu, podkłady w płynie do makijażu,
podkłady w kremie do makijażu, pudry do twarzy, korektory, bazy do makijażu, kredki do makijażu, róże kosmetyczne,
cienie do powiek, kredki do oczu, puder do brwi, ołówki
do brwi, błyszczyki do ust, kredki do ust, zestawy do makijażu, kompaktowe kosmetyki do makijażu, środki do makijażu
w kompaktach, spraye do utrwalania makijażu, preparaty
do demakijażu, pomadki, lakiery do paznokci, zmywacze
do paznokci, eyelinery, tusze do rzęs, preparaty toaletowe
nie do celów medycznych, płyny do włosów, lakiery do włosów i żele do włosów, preparaty do użytku w kąpieli lub pod
prysznicem, oleje i żele do kąpieli i pod prysznic, żele, kremy
i pianki, maski na twarz i ciało, peeling do twarzy i ciała, środki do mycia twarzy, środki do czyszczenia i nawilżania skóry,
toniki do skóry, środki nawilżające skórę, kremy i żele do skóry
z niedoskonałościami, dezodoranty, antyperspiranty, mydła
do golenia, kremy do golenia, żele do golenia, preparaty
do użytku po goleniu, preparaty do użytku przed goleniem,
talk, środki do czyszczenia zębów, pasty do zębów, preparaty
do pielęgnacji stóp nie do celów medycznych.
491535
(220) 2018 10 11
KARO KARLICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płochocin
(540) KARO Karlicki Sp. z o.o.

(210)
(731)

(531)

26.04.03, 26.04.05, 26.05.04, 26.07.25, 26.11.01, 26.11.07,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 usługi w zakresie instalowania alarmów, instalacja aktywnej ochrony przeciwpożarowej, instalacja, konserwacja i naprawa alarmów antywłamaniowych, instalacja
przemysłowej ochrony przeciwpożarowej, instalacja systemów gaszenia pożaru, instalacja systemów zabezpieczających, instalowanie alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie alarmów przeciwpożarowych, instalowanie i naprawa
alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie systemów
kontroli dostępu, instalowanie systemów wykrywania pożarów, konserwacja i naprawa instalacji bezpieczeństwa,
konserwacja i naprawa systemów alarmu przeciwpożaro-
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wego, konserwacja i naprawa systemów kontroli dostępu,
konserwacja i naprawa systemów fizycznej kontroli dostępu, konserwacja i naprawa systemów wykrywania pożaru,
konserwacja i serwisowanie alarmów antywłamaniowych,
konserwacja i serwisowanie systemów alarmów przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, naprawa alarmów przeciwpożarowych,
naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, naprawa lub konserwacja alarmów przeciwpożarowych.
491668
(220) 2018 10 16
MIFAMA OPA CARBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów
(540) m MIFAMA OPA CARBO

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.21,
26.01.03, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.10
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, blacha [płyty, arkusze],
blacha stalowa cienka, 7 maszyny dla górnictwa, do wydobywania oraz budownictwa, bębny jako części maszyn, sita
jako maszyny lub części maszyn, krążki jako części maszyn,
narzędzia jako części maszyn, pierścienie smarujące jako
części maszyn, podajniki jako części maszyn, pompy jako
części maszyn lub silników, uchwyty jako części maszyn,
wieszaki jako części maszyn, zawory jako części maszyn, łożyska jako części maszyn, łożyska do wałków transmisyjnych,
37 naprawa i konserwacja maszyn, naprawa i konserwacja
urządzeń elektrycznych, roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, usługi instalacji
elektrycznych, usługi montażowe dołowe i powierzchniowe
w zakresie elektryfikacji, mechanizacji, automatyzacji, łączności i monitoringu ciągłego pracy maszyn, związane z technologią wydobycia i przeróbki kopalń oraz bezpieczeństwa
pracy, 40 obróbka metali, nakładanie powłok na metale,
obróbka mechaniczna elementów metalowych, 42 badania
i analizy techniczne.
(210) 491735
(220) 2018 10 18
(731) ROBOD SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) GAZELA
(510), (511) 9 odzież robocza oraz odzież ochronna
do ochrony przed wypadkami, urazami mechanicznymi,
działaniem niekorzystnych temperatur, bielizna ochronna do ochrony przed wypadkami, urazami mechanicznymi, działaniem niekorzystnych temperatur, urządzenia
do ochrony osób przed wypadkami, obuwie ochronne,
środki ochrony indywidualnej w profesjonalnych zastosowaniach w przemyśle przewidziane do ochrony osób zgodnie z wymogami PPE, rękawice do ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, rękawice antyprzecięciowe, rękawice
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chroniące przed zimnem, czynnikami termicznymi i płomieniem, rękawice dla spawaczy oraz pracowników wykonujących zawody pokrewne - do zastosowania w przestrzeniach
zagrożonych wybuchem, rękawice antyelektrostatyczne,
stosowane przy produkcji elektroniki, rękawice chroniące
przed czynnikami chemicznymi, rękawice ochronne i robocze do profesjonalnych zastosowań w przemyśle, odzież
robocza do specjalnych zastosowań w przemyśle, odzież
ochronna do specjalnych zastosowań w przemyśle, odzież
chroniąca przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi - zimnem, chłodem, urazami mechanicznymi, wysokimi temperaturami i płomieniem, odzież dla spawaczy oraz
pracowników wykonujących zawody pokrewne - do zastosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, promieniowaniem DV, odzież o podwyższonej widzialności,
sygnalizująca widoczność użytkownika, odzież chroniąca
przed czynnikami chemicznymi, odzież do stosowania
przy produkcji elektroniki, odzież chroniąca przed wypadkami lub urazami, 35 eksponowanie towarów pozwalające
nabywcy je oglądać i kupować w sklepie internetowym,
hurtowni/sklepie tradycyjnym z: ochraniaczami dłoni i rąk,
odzieżą roboczą oraz odzieżą ochronną do ochrony przed
wypadkami, urazami mechanicznymi, działaniem niekorzystnych temperatur, bielizną ochronną, sprzętem ochrony
osobistej, obuwiem ochronnym, środkami ochrony indywidualnej (PPE), rękawicami do ochrony przed zagrożeniami
mechanicznymi, rękawicami antyprzecięciowymi, rękawicami chroniącymi przed zimnem, czynnikami termicznymi
i płomieniem, rękawicami dla spawaczy oraz pracowników wykonujących zawody pokrewne - do zastosowania
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, rękawicami antyelektrostatycznymi stosowanymi przy produkcji elektroniki, rękawicami chroniącymi przed czynnikami chemicznymi,
rękawicami ochronnymi i roboczymi do profesjonalnych
zastosowań w przemyśle, odzieżą roboczą do specjalnych
zastosowań, odzieżą ochronną, odzieżą chroniącą przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi - zimnem,
chłodem, urazami mechanicznymi, wysokimi temperaturami i płomieniem, odzieżą dla spawaczy oraz pracowników wykonujących zawody pokrewne - do zastosowania
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, promieniowaniem UV, odzieżą o podwyższonej widzialności, sygnalizującą widoczność użytkownika, odzieżą chroniącą przed
czynnikami chemicznymi, odzieżą do stosowania przy
produkcji elektroniki, odzieżą chroniącą przed wypadkami
lub urazami, obuwiem ochronnym, maskami nausznikami,
ochronnikami słuchu, ochronnikami wzroku, okularami, goglami roboczymi, hełmami i kaskami ochronnymi.
(210) 491736
(220) 2018 10 18
(731) ROBOD SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) SERVAL
(510), (511) 9 odzież robocza oraz odzież ochronna
do ochrony przed wypadkami, urazami mechanicznymi,
działaniem niekorzystnych temperatur, bielizna ochronna do ochrony przed wypadkami, urazami mechanicznymi, działaniem niekorzystnych temperatur, urządzenia
do ochrony osób przed wypadkami, obuwie ochronne,
środki ochrony indywidualnej w profesjonalnych zastosowaniach w przemyśle przewidziane do ochrony osób zgodnie z wymogami PPE, rękawice do ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, rękawice antyprzecięciowe, rękawice
chroniące przed zimnem, czynnikami termicznymi i płomieniem, rękawice dla spawaczy oraz pracowników wykonujących zawody pokrewne - do zastosowania w przestrzeniach
zagrożonych wybuchem, rękawice antyelektrostatyczne,
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stosowane przy produkcji elektroniki, rękawice chroniące
przed czynnikami chemicznymi, rękawice ochronne i robocze do profesjonalnych zastosowań w przemyśle, odzież
robocza do specjalnych zastosowań w przemyśle, odzież
ochronna do specjalnych zastosowań w przemyśle, odzież
chroniąca przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi - zimnem, chłodem, urazami mechanicznymi, wysokimi temperaturami i płomieniem, odzież dla spawaczy oraz
pracowników wykonujących zawody pokrewne - do zastosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, promieniowaniem DV, odzież o podwyższonej widzialności,
sygnalizująca widoczność użytkownika, odzież chroniąca
przed czynnikami chemicznymi, odzież do stosowania
przy produkcji elektroniki, odzież chroniąca przed wypadkami lub urazami, 35 eksponowanie towarów pozwalające
nabywcy je oglądać i kupować w sklepie internetowym,
hurtowni/sklepie tradycyjnym z: ochraniaczami dłoni i rąk,
odzieżą roboczą oraz odzieżą ochronną do ochrony przed
wypadkami, urazami mechanicznymi, działaniem niekorzystnych temperatur, bielizną ochronną, sprzętem ochrony
osobistej, obuwiem ochronnym, środkami ochrony indywidualnej (PPE), rękawicami do ochrony przed zagrożeniami
mechanicznymi, rękawicami antyprzecięciowymi, rękawicami chroniącymi przed zimnem, czynnikami termicznymi
i płomieniem, rękawicami dla spawaczy oraz pracowników wykonujących zawody pokrewne - do zastosowania
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, rękawicami antyelektrostatycznymi stosowanymi przy produkcji elektroniki, rękawicami chroniącymi przed czynnikami chemicznymi,
rękawicami ochronnymi i roboczymi do profesjonalnych
zastosowań w przemyśle, odzieżą roboczą do specjalnych
zastosowań, odzieżą ochronną, odzieżą chroniącą przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi - zimnem,
chłodem, urazami mechanicznymi, wysokimi temperaturami i płomieniem, odzieżą dla spawaczy oraz pracowników wykonujących zawody pokrewne - do zastosowania
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, promieniowaniem UV, odzieżą o podwyższonej widzialności, sygnalizującą widoczność użytkownika, odzieżą chroniącą przed
czynnikami chemicznymi, odzieżą do stosowania przy
produkcji elektroniki, odzieżą chroniącą przed wypadkami
lub urazami, obuwiem ochronnym, maskami nausznikami,
ochronnikami słuchu, ochronnikami wzroku, okularami, goglami roboczymi, hełmami i kaskami ochronnymi.
491794
(220) 2018 10 19
ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE COLFARM
SPÓŁKA AKCYJNA, Mielec
(540) COLFARM
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i chemiczno-farmaceutyczne, dietetyczna żywność, napoje i substancje
przystosowane do celów medycznych, kapsułki na lekarstwa
i do celów farmaceutycznych, napoje, napary i nalewki lecznicze, oleje i zioła lecznicze, leki pomocnicze i wspierające,
suplementy diety, maści i mazidła do celów farmaceutycznych, mineralne dodatki do żywności, preparaty medyczne
do odchudzania, pastylki i pigułki do celów farmaceutycznych, materiały opatrunkowe, środki do czyszczenia i od-
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świeżania powietrza, środki przeciwbólowe i przeczyszczające, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, leki
uspokajające i wzmacniające, preparaty witaminowe, preparaty weterynaryjne.

tele, pensjonaty, motele, rezerwacja i wynajmowanie pokoi
w hotelach, pensjonatach, motelach oraz kwaterach, organizowanie zakwaterowania osób indywidualnych oraz grup,
usługi gastronomiczne.

491917
(220) 2018 12 05
AMB GASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) pyszna zupka BISTRO

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 11.01.02, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 29 zupy, bulion (preparaty do produkcji -), ekstrakty mięsne, koncentraty rosołowe, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, przetwory do zup jarzynowych, wywar, bulion, zupy (Składniki do sporządzania -), 30 gotowe potrawy
na bazie makaronu, potrawy liofilizowane, których głównym
składnikiem jest makaron, zaczyn, 43 restauracje samoobsługowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety],
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, stołówki, usługi barowe, usługi restauracyjne.
491972
(220) 2018 10 24
BOŻYK WŁODZIMIERZ, Gdynia;
KŁOS KLAUDIUSZ ANDRZEJ, Skórcz
(540) CHORS
(510), (511) 25 odzież, odzież sportowa, odzież do biegania,
odzież dla rowerzystów, odzież triatlonowa, koszulki bez rękawów do biegania, koszulki z krótkim rękawem, funkcjonalne
koszulki termoaktywne, topy do biegania, szorty sportowe,
spodenki, legginsy, bluzy sportowe, kurtki sportowe, spodnie
sportowe, spodnie joggingowe, kamizelki, skarpetki sportowe,
skarpety termoaktywne, rękawiczki, bandany na szyję, chusty
[odzież], czapki sportowe, daszki przeciwsłoneczne, bielizna
termoaktywna, odzież codzienna, t-shirty z krótkim rękawem, koszulki bez rękawów, bluzy z kapturem, kurtki [odzież],
spodnie, skarpetki, czapki [nakrycia głowy], koszule, bielizna
osobista, buty sznurowane, buty sportowe, buty do biegania,
bluzy dresowe, kurtki dresowe, spodnie dresowe.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)

492023
(220) 2018 10 25
HANDWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Szczecin
(540) BALTICUS APARTAMENTY

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 25.05.25
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- kupno-sprzedaż, zamiana, najem, wynajem, dzierżawa, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 43 ho-

492120
(220) 2018 10 29
INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) INDYKPOL Samo dobro PASZTET Z INDYKA
GWARANCJA 100% jakości

(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.07.04, 25.01.15, 26.04.04
(510), (511) 29 pasztety.
(210) 492210
(220) 2018 10 30
(731) BINEK JACEK JB INTERNATIONAL, Gdynia
(540) JB INTERNATIONAL

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych,
wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, promocja sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w tym: ulotek, prospektów, druków, próbek.
reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, 37 naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, narzędzi, maszyn i urządzeń.
492211
(220) 2018 10 31
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU OPONIARSKIEGO,
Warszawa
(540) WZOROWY SERWIS CERTYFIKAT OPONIARSKI
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU OPONIARSKIEGO
(210)
(731)
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(531)

26.11.03, 26.11.08, 26.01.01, 26.01.06, 18.01.08, 18.01.09,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania z zakresu biznesu, badania rynkowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące
działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, 42 kontrola
jakości, badania techniczne, testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, testowanie materiałów, usługi doradcze w dziedzinie technologii, badania oraz usługi, - naukowe i techniczne, analizy przemysłowe i usługi
badawcze, badania opon, badania techniczne, badania
w dziedzinie mechaniki, kalibrowanie [pomiary], kontrola jakości, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości - usługi testowania w celu certyfikacji jakości
lub standardów, testowanie, stwierdzanie autentyczności
i kontrola jakości - testowanie, analiza i wycena towarów
i usług osób trzecich do celów certyfikacji, testowanie,
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości - testowanie, analiza i ocena usług osób trzecich do celów certyfikacji, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola
jakości - testowanie, analiza i ocena towarów osób trzecich do celów certyfikacji, miernictwo [pomiary], opracowywanie projektów technicznych, testowanie [kontrola]
pojazdów pod kątem sprawności, testowanie materiałów,
usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi naukowe
i technologiczne - usługi badawczo-rozwojowe związane
z oponami samochodowymi, usługi naukowe i technologiczne - usługi analiz i badań przemysłowych związane
z oponami samochodowymi.
492215
(220) 2018 10 31
BDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) BDO
(510), (511) 16 materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, artykuły biurowe za wyjątkiem mebli, bloki do pisania,
notatniki, kalendarze, czasopisma odnoszące się do księgowości i finansów, periodyki odnoszące się do księgowości
i finansów, informatory odnoszące się do księgowości i finansów, książki odnoszące się do księgowości i finansów,
41 publikowanie książek, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, pisanie tekstów innych niż reklamowe, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, instruktaże, pokazy
kształcenia praktycznego, nauczanie, nauczanie korespondencyjne oraz za pośrednictwem Internetu, organizacja
i prowadzenie szkoleń, konferencji, sympozjów, seminariów,
zjazdów, informacja o edukacji.
(210)
(731)

492218
(220) 2018 10 31
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU OPONIARSKIEGO,
Warszawa
(540) BARDZO DOBRY SERWIS CERTYFIKAT OPONIARSKI
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU OPONIARSKIEGO
(210)
(731)
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(531)

27.05.01, 29.01.14, 18.01.08, 18.01.09, 26.01.01, 26.01.06,
26.11.08
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania z zakresu biznesu, badania rynkowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące
działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, 42 kontrola
jakości, badania techniczne, testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, testowanie materiałów, usługi doradcze w dziedzinie technologii, badania oraz usługi, - naukowe i techniczne, analizy przemysłowe i usługi
badawcze, badania opon, badania techniczne, badania
w dziedzinie mechaniki, kalibrowanie [pomiary], kontrola jakości, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości - usługi testowania w celu certyfikacji jakości
lub standardów, testowanie, stwierdzanie autentyczności
i kontrola jakości - testowanie, analiza i wycena towarów
i usług osób trzecich do celów certyfikacji, testowanie,
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości - testowanie, analiza i ocena usług osób trzecich do celów certyfikacji, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola
jakości - testowanie, analiza i ocena towarów osób trzecich do celów certyfikacji, miernictwo [pomiary], opracowywanie projektów technicznych, testowanie [kontrola]
pojazdów pod kątem sprawności, testowanie materiałów,
usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi naukowe
i technologiczne - usługi badawczo-rozwojowe związane
z oponami samochodowymi, usługi naukowe i technologiczne - usługi analiz i badań przemysłowych związane
z oponami samochodowymi.
492220
(220) 2018 10 31
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU OPONIARSKIEGO,
Warszawa
(540) DOBRY SERWIS CERTYFIKAT OPONIARSKI
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU OPONIARSKIEGO
(210)
(731)

(531)

26.01.01, 26.01.06, 26.11.08, 18.01.08, 18.01.09, 29.01.14,
27.05.01
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania z zakresu biznesu, badania rynkowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe,
badania w zakresie biznesu, 42 kontrola jakości, badania techniczne, testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, testowanie materiałów, usługi doradcze w dziedzinie technologii, badania oraz usługi, - naukowe i techniczne, analizy
przemysłowe i usługi badawcze, badania opon, badania techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, kalibrowanie [pomiary], kontrola jakości, testowanie, stwierdzanie autentyczności
i kontrola jakości - usługi testowania w celu certyfikacji jakości lub standardów, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości - testowanie, analiza i wycena towarów
i usług osób trzecich do celów certyfikacji, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości - testowanie, analiza
i ocena usług osób trzecich do celów certyfikacji, testowanie,
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości - testowanie,
analiza i ocena towarów osób trzecich do celów certyfikacji,
miernictwo [pomiary], opracowywanie projektów technicz-
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nych, testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności,
testowanie materiałów, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi naukowe i technologiczne - usługi badawczo-rozwojowe związane z oponami samochodowymi, usługi naukowe i technologiczne - usługi analiz i badań przemysłowych
związane z oponami samochodowymi.
492222
(220) 2018 10 31
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU OPONIARSKIEGO,
Warszawa
(540) CERTYFIKAT OPONIARSKI POLSKI ZWIĄZEK
PRZEMYSŁU OPONIARSKIEGO

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania z zakresu biznesu,
badania rynkowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, 42 kontrola jakości, badania techniczne,
testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, testowanie materiałów, usługi doradcze w dziedzinie technologii,
badania oraz usługi, - naukowe i techniczne, analizy przemysłowe i usługi badawcze, badania opon, badania techniczne,
badania w dziedzinie mechaniki, kalibrowanie [pomiary], kontrola jakości Class 42 zharmonizowany, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości - usługi testowania w celu
certyfikacji jakości lub standardów Class 42 zharmonizowany,
testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości testowanie, analiza i wycena towarów i usług osób trzecich
do celów certyfikacji Class 42 zharmonizowany, testowanie,
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości - testowanie,
analiza i ocena usług osób trzecich do celów certyfikacji Class
42 zharmonizowany, testowanie, stwierdzanie autentyczności
i kontrola jakości - testowanie, analiza i ocena towarów osób
trzecich do celów certyfikacji, miernictwo [pomiary], opracowywanie projektów technicznych, testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, testowanie materiałów, usługi
doradcze w dziedzinie technologii 42 zharmonizowany, usługi naukowe i technologiczne - usługi badawczo-rozwojowe
związane z oponami samochodowymi 42 zharmonizowany,
usługi naukowe i technologiczne - usługi analiz i badań przemysłowych związane z oponami samochodowymi.
492225
(220) 2018 10 31
BONGO MIĘDZYNARODOWE USŁUGI POGRZEBOWE
SPÓŁKA CYWILNA, TOMASZ SALSKI, MAREK
CICHEWICZ, Warszawa
(540) eKlepsydra
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.15, 17.01.19
(510), (511) 45 internetowy serwis powiadomień o pogrzebie.
492270
(220) 2018 12 03
AMIDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) BESKIDZKA KARAFKA

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 06.01.02
(510), (511) 33 wyroby alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210) 492401
(220) 2018 11 06
(731) BILOKON DMYTRO, Warszawa
(540) BIAŁY SŁOŃ
(510), (511) 37 czyszczenie dywanów, czyszczenie elementów wystroju wnętrz, czyszczenie elementów wystroju wnętrz
wykonanych z tkanin, czyszczenie mebli, czyszczenie pokryć
podłogowych, czyszczenia tapicerki, konserwacja i naprawy
budynków, konserwacja nieruchomości, naprawa i konserwacja tapicerki, remont nieruchomości, sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, sprzątanie budynków użyteczności
publicznej, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie pomieszczeń
biurowych, udzielanie informacji związanych z czyszczeniem
dywanów i chodników, udzielanie informacji związanych
ze sprzątaniem budynków, usługi budowlane, usługi doradcze
dotyczące renowacji nieruchomości.
492574
(220) 2018 11 13
HARMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) greenflex
(510), (511) 6 przewody metalowe do instalacji wentylacyjnych, 11 instalacje, urządzenia, aparatura, armatura (w tym
kontrolno-pomiarowa i regulacyjna): wentylacyjne, klimatyzacyjne, nawiewcze, kominowe, do suszenia, nawilżania,
dezodoryzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, dmuchawy, zespoły,
podzespoły, osprzęt, części, wyposażenie do wymienionych
instalacji, urządzeń, aparatury, armatury zawarte w klasie 11,
19 kanały [dukty] niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych.
(210)
(731)
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492584
(220) 2018 11 13
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) BIOTEBAXIN
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne, leki,
suplementy diety.

(210)
(731)

(210) 492595
(220) 2018 11 13
(731) KAMIŃSKA ALEKSANDRA PIXEL CONCEPT, Koszalin
(540) Bajkolandia

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.17, 01.05.25
(510), (511) 28 artykuły gimnastyczne, figurki do zabawy,
gry polegające na budowaniu, huśtawki, karuzele do wesołych miasteczek, klocki do zabawy [konstrukcyjne], konie
na biegunach [zabawki], lalki, latawce, uprząż wspinaczkowa,
zabawki, zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy].
492598
(220) 2018 11 13
M2-BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) m2 BROKER

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.21, 27.07.01, 27.07.21, 26.04.01, 26.04.08,
26.04.17, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami i wynajmu nieruchomości, usługi doradztwa
w sprawach finansowych, pozyskiwanie środków finansowych, usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych dotyczące nieruchomości, pozyskiwanie środków
finansowych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie ubezpieczeń,
usługi w zakresie wyceny nieruchomości, wynajmowanie
powierzchni biurowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż hurtowa i detaliczna nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż za po-
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średnictwem Internetu nieruchomości z rynku wtórnego
i pierwotnego, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów, ubezpieczeniowe usługi brokerskie.
(210) 492635
(220) 2018 11 13
(731) PADUREK KAROLINA, Wrocław
(540) SISKIASI
(510), (511) 3 kosmetyki i artykuły zapachowe, 5 leki, środki
farmaceutyczne, substancje chłonne do higieny osobistej, artykuły toaletowe i sanitarne, 10 kubeczki menstruacyjne, prezerwatywy, majtki z naturalnego bądź syntetycznego lateksu
o przeznaczeniu zabezpieczającym krocze przed wpływem
szkodliwych czynników zewnętrznych, 11 umywalki, armatura wodno-kanalizacyjne, lampy, reflektory oświetleniowe,
abażury do lamp, 16 materiały drukowane, grafiki i obrazy,
albumy, pocztówki, notesy, zeszyty, bloki, pudełeczka, pudełeczka z okienkami i przegródkami na dana rzecz, 18 torby,
torebki, portfele i portmonetki oraz inne artykuły służące
do przenoszenia, nosidła i chusty niemowlęce, 20 meble,
lustra, pościel, 22 worki tekstylne, torby i torebki do przechowywania, 24 wyroby tekstylne, tekstylne artykuły kąpielowe,
firany, zasłony, 25 odzież, odzież wierzchnia, odzież plażowa i kąpielowa, bielizna, nakrycia głowy, obuwie, papcie,
26 dodatki do odzieży i ozdobne artykuły tekstylne, 28 gry
i zabawki, 29 produkcja przetworów z owoców i warzyw, 30
kakao, czekolada, wyroby cukiernicze, kawa, herbata, przyprawy, 32 soki z owoców i warzyw, 33 alkohole, 35 impresariat w działalności artystycznej, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej - internetowej, wysyłkowej, stacjonarnej, targowej,
świadczonej przez akwizytorów i przedstawicieli handlowych
oraz z automatów: instrumentów muzycznych, kosmetyków,
artykułów zapachowych, leków, środków farmaceutycznych,
substancji chłonnych do higieny osobistej, artykułów toaletowych i sanitarnych, kubeczków menstruacyjnych, prezerwatyw, majtek z naturalnego bądź syntetycznego lateksu
o przeznaczeniu zabezpieczającym krocze przed wpływem
szkodliwych czynników zewnętrznych, umywalek, armatury
wodno-kanalizacyjnej, lamp, reflektorów oświetleniowych,
abażurów do lamp, materiałów drukowanych, wyrobów papierowych i kartonowych, grafik i obrazów, wyrobów z kauczuku i gumy, toreb do transportowania, torebek, portfeli,
portmonetek, artykułów służących do przenoszenia, nosideł
i chust niemowlęcych, artykułów wyposażenia wnętrz, mebli,
luster, pościeli, worków tekstylnych, toreb i torebek do przechowywania, wyrobów tekstylnych, artykułów kąpielowych,
firan, zasłon, odzieży, odzieży wierzchniej, odzieży plażowej
i kąpielowej, bielizny, nakryć głowy, obuwia, papci, dodatków
do odzieży i ozdobnych artykułów tekstylnych, tapet, gier
i zabawek, przetworów z owoców i warzyw, kakao, czekolady, wyrobów cukierniczych, kawy, herbaty, przypraw, soków
z owoców i warzyw, alkoholi, 41 usługi sportowe, działalność
pływalni, usługi fotograficzne, usługi edukacyjne, wystawianie spektakli teatralnych, organizacja wernisaży, organizacja
koncertów, organizacja imprez kulturalno-artystyczno- rozrywkowych, 43 działalność stałych i ruchomych placówek gastronomicznych, serwowanie napojów, usługi tymczasowego
zakwaterowania, 44 usługi fizjoterapeutyczne i pozostałe,
związane z poprawą kondycji fizycznej, opieka zdrowotna
w zakresie terapii relaksacyjnej, usługi z zakresu medycyny niekonwencjonalnej, usługi położnicze, usługi medyczne, usługi
fryzjerskie, usługi kosmetyczne i higieniczne.
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492674
(220) 2018 11 14
LV solution společnost s ručenim omezeným,
Czeski Cieszyn, CZ
(540) Mr BET zakłady bukmacherskie
(510), (511) 41 urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier hazardowych, w szczególności zakładów wzajemnych
- bukmacherskich, w tym urządzanych przez sieć Internet.
(210)
(731)

(210) 492678
(220) 2018 11 14
(731) POLSKI ZWIĄZEK SQUASHA, Warszawa
(540) POLSKI SQUASH
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 02.09.01
(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) 492740
(220) 2018 11 15
(731) CZERSKI PAWEŁ EG, Warszawa
(540) COLD BREW PUNCH GORILLA COFFEE

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 26.13.25, 09.01.10,
26.11.13
(510), (511) 41 informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, kultura fizyczna, organizowanie konkursów,
organizowanie zawodów sportowych, sport (wypożyczanie
sprzętu), udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego,
usługi klubów zdrowia, usługi trenerskie, usługi w zakresie
obozów wakacyjnych, wynajmowanie obiektów sportowych, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism.
492683
(220) 2018 11 14
LV solution společnost s ručenim omezeným,
Czeski Cieszyn, CZ
(540) mr bet
(510), (511) 41 urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier hazardowych, w szczególności zakładów wzajemnych - bukmacherskich, w tym urządzanych przez sieć
Internet.
(210)
(731)

(210) 492693
(220) 2018 11 15
(731) Bodegas y Vinedos de Aguirre S.A., Santiago, CL
(540) PF PATER FAMILIAE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(531)

03.05.19, 03.05.24, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.17, 27.05.24, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.19
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa,
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa
(syropy).
(210) 492741
(220) 2018 11 15
(731) CZERSKI PAWEŁ EG, Warszawa
(540) GORILLA COFFEE

492697
(220) 2018 11 15
ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) PALIFREN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi, leki przeciwpsychotyczne, leki działające na układ nerwowy do stosowania u ludzi.
(210)
(731)

492718
(220) 2018 11 15
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) RODZINA ZDROWIA Beta Glucasine

(210)
(731)

(531) 03.05.19, 03.05.24, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa,
wyroby cukiernicze i słodycze: lody, cukier, miód, melasa
(syropy).
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(220) 2018 11 19

(531)

26.04.01, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12, 24.15.01,
24.15.11
(510), (511) 36 pożyczki [finansowanie].
492886
(220) 2018 11 21
KAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Future Capital

(210)
(731)

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi marketingowe i promocyjne, usługi
reklamowe, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, usługi reklamowe, usługi
gromadzenia informacji do baz danych, przeprowadzanie
badań rynkowych za pomocą komputerowej bazy danych,
komputerowe zarządzanie plikami, komputerowe zarządzanie bazami danych, dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu,
dostarczanie informacji handlowych z internetowych baz
danych, dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem komputerowych baz danych, udostępnianie informacji handlowych, doradztwo w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, 36 usługi pośrednictwa
pożyczkowego i kredytowego, usługi infolinii w dziedzinie
kredytów, pożyczek, bankowości i finansów, usługi obsługi
klientów takie jak usługi finansowe elektroniczne z wykorzystaniem aplikacji internetowych, wykonywanie transakcji i operacji finansowych przy użyciu aplikacji finansowych
mobilnych zainstalowanych na smartfonach, tabletach
i innych podobnych urządzeniach elektronicznych z dostępem do Internetu, finansowanie pożyczek, pożyczanie pod
zastaw, prowadzenie kas oszczędnościowo-pożyczkowych,
doradztwo dotyczące pożyczek, udzielanie pożyczek, organizowanie pożyczek za zabezpieczeniem, pożyczki pod
zastaw nieruchomości, zapewnienie funduszy na pożyczki,
doradztwo dotyczące usług pożyczkowych i kredytowych,
usługi leasingowe, usługi kredytowania nieruchomości,
usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, finansowanie
leasingu pojazdów, pośrednictwo pieniężne, prowadzenie
agencji inkasa i biur kredytowych, udzielanie kredytów, doradztwo w sprawach finansowych, zarządzanie finansami,
usługi wyceny nieruchomości, inwestycji developerskich,
dzieł sztuki, wyrobów jubilerskich, pozyskiwanie środków
na inwestycje budowlane, elektroniczny transfer środków
finansowych oraz usługi związane z rozdzielaniem środków
finansowych, obsługa rachunków bankowych, doradztwo
i usługi w zakresie działalności ubezpieczeniowej, zarządzanie długami, usługi związane z płaceniem rachunków, usługi
w zakresie obrotu należnościami i windykacji, analizy finan-
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sowe i finansowe usługi konsultacyjne, badania finansowe,
usługi w zakresie ubezpieczeń zabezpieczających spłaty pożyczek, 42 usługi opracowania oprogramowania komputerowego w zakresie dostarczania infrastruktury informatycznej,
usługi najmu oprogramowania, usługi utrzymania i obsługi
oprogramowania, usługi w zakresie doradztwa informatycznego, usługi instalacji i wdrażania technologii IT na potrzeby
osób trzecich, usługi tworzenia informatycznej bazy danych,
witryn internetowych i innych źródeł dostępnych poprzez
globalną sieć komputerową, dostarczanie narzędziowych
programów wyszukujących do uzyskania informacji i danych w globalnej sieci komputerowej, tworzenie, modyfikacja i utrzymanie programów komputerowych integrujących
system bankowości elektronicznej z bankowością mobilną,
usługi związane z prowadzeniem portalu internetowego.
(210) 492964
(220) 2018 11 22
(731) ŻAK LUCYNA DEKORAMA, Jankowo
(540) DeKORAMA

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 żaluzje i rolety metalowe, rolety zewnętrzne
metalowe, rygle okienne metalowe, rygle do zasuw okiennych, ozdobne metalowe okucia okienne, okna żaluzjowe
metalowe, 19 żaluzje i rolety niemetalowe, żaluzje i rolety
nietekstylne, okna żaluzjowe niemetalowe, niemetalowe
parapety okienne, niemetalowe ramy do okien szklanych,
okiennice niemetalowe, okna witrażowe, 20 karnisze do zasłon, końcówki do karniszy, klamerki ozdobne, gałki do upinania firan, prowadnice do zasłon, dekoracje wiszące (ozdoby),
haki do zasłon, kółka do zasłon, krążki do zasłon, rolki do zasłon, sznury do podwiązywania zasłon, nietekstylne uchwyty do zasłon, zasłony dekoracyjne z koralików, zasłony bambusowe, niemetalowe urządzenia do zamykania do okien,
ograniczniki do okien, osprzęt niemetalowy do okien, rolety
wewnętrzne okienne, niemetalowe rygle do ram okiennych,
24 firany, zasłony, zasłony z tkaniny lub tworzyw sztucznych,
tekstylne uchwyty do zasłon, zasłony okienne, 35 sprzedaż
w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu
(sklepy internetowe on-line), sprzedaż wysyłkowa i katalogowa następujących towarów: tekstylia i wyroby włókiennicze,
firany, zasłony, tkaniny, dzianiny, materiały tekstylne nietkane,
substytuty tkanin, reklama, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, akwizycja, promocja sprzedaży, 44 usługi wizażystów do dekoracji okien.
492970
(220) 2018 11 22
CROWNPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów
(540) CROWNPOL

(210)
(731)
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(531)

03.07.03, 03.07.24, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.11, 26.01.04,
26.01.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mrożony drób, głęboko mrożony drób, mrożone posiłki składające się głównie z drobiu, drób nieżywy,
mięso mrożone, przyrządzone mięso konserwowe w puszce,
40 mrożenie żywności.

(531)

(210) 492972
(220) 2018 11 22
(731) TRYKOSZKO PRZEMYSŁAW, Białystok
(540) Chermex
(510), (511) 17 folie z tworzyw sztucznych do stosowania
w rolnictwie, 22 liny, sznury, sieci, w szczególności sznurki
oraz siatki dla rolnictwa.

(210) 493020
(220) 2018 11 23
(731) LEJKOWSKI KAMIL, Sitna Góra
(540) FUNDACJA OCHRONA POLSKICH LASÓW
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03.07.03, 03.07.24, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.11, 26.01.04,
26.01.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mrożony drób, głęboko mrożony drób, mrożone posiłki składające się głównie z drobiu, drób nieżywy,
mięso mrożone, przyrządzone mięso konserwowe w puszce,
40 mrożenie żywności.

(210) 492974
(220) 2018 11 22
(731) TRYKOSZKO PRZEMYSŁAW, Białystok
(540) Doflex
(510), (511) 17 folie z tworzyw sztucznych do stosowania
w rolnictwie, 22 liny, sznury, sieci, w szczególności sznurki
oraz siatki dla rolnictwa.
492975
(220) 2018 11 22
CROWNPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów
(540) CROWN

(210)
(731)

(531)

03.07.03, 03.07.24, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.11, 26.01.04,
26.01.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mrożony drób, głęboko mrożony drób, mrożone posiłki składające się głównie z drobiu, drób nieżywy,
mięso mrożone, przyrządzone mięso konserwowe w puszce,
40 mrożenie żywności.
(210) 492976
(220) 2018 11 22
(731) TRYKOSZKO PRZEMYSŁAW, Białystok
(540) Ballnet
(510), (511) 17 folie z tworzyw sztucznych do stosowania
w rolnictwie, 22 liny, sznury, sieci, w szczególności sznurki
oraz siatki dla rolnictwa.

(531)

05.01.05, 05.01.16, 05.01.03, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 41 organizacja szkoleń, sympozjów, konferencji,
kongresów, wystaw i innych imprez edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, publikacja tekstów innych niż reklamowe, usługi edukacyjne, nauczanie, publikowanie książek,
tłumaczenia, wykonywanie fotoreportaży, informacja o rozrywkach i rekreacji, usługi muzealne, usługi wydawnicze,
42 wykonywanie badań i analiz technicznych, doradztwo
techniczne, doradztwo w zakresie ochrony środowiska,
propagowanie i realizacja działań na rzecz ochrony środowiska, projektowanie tras turystycznych, doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczania oprogramowania
komputerowego.
493037
(220) 2018 11 23
AS CROP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Artémis Calcium
(510), (511) 1 nawozy.

(210)
(731)

(210) 493050
(220) 2018 11 23
(731) ZIÓŁEK ROBERT, Warszawa
(540) PCD POLSKIE CENTRUM DEWELOPERSKIE

492977
(220) 2018 11 22
CROWNPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów
(540) CROWN POLLO
(210)
(731)

(531) 06.07.04, 07.01.08, 07.01.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż aukcyjna nieruchomości, badania
biznesowe, outsourcing jako doradztwo biznesowe, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, ekonomiczne
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prognozy, usługi porównywania cen, analizy kosztów, analizy rynkowe, usługi aukcyjne, handlowe wyceny, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, informacja o działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą która zajmuje się
udzielaniem licencji na towary i usługi, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie
efektywności biznesowej, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, marketing, public
relations, agencje public relations, projektowanie materiałów
reklamowych, obróbka tekstów, uaktualnianie materiałów
reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych,
reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy telewizyjne, radiowa reklama, produkcja filmów reklamowych, administrowanie programami lojalności konsumenta,
poszukiwania w zakresie patronatu, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, organizacja pokazów
mody w celach promocyjnych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, pokazy towarów, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych,
wyszukiwanie informacji w plikach komputowych dla osób
trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 agencje
nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości), wycena
nieruchomości, wynajem biur do coworkingu, wynajem
mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością, administrowanie domami czynszowymi, zarządzanie finansami,
usługi finansowania, transakcje finansowe, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, udostępnianie
informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, inwestycje kapitałowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych, leasing finansowy, maklerstwo, notowania
giełdowe, usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, handel
walutami i wymiana walut.
493143
(220) 2018 11 27
HARMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) fixo
(510), (511) 7 pompy, kompresory, silniki oraz wentylatory dla instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych do budynków
i pojazdów, pompy, kompresory, silniki oraz wentylatory dla
instalacji i urządzeń wentylacyjnych do budynków i pojazdów, pompy, kompresory, silniki oraz wentylatory dla instalacji i urządzeń do oczyszczania powietrza do budynków
i pojazdów, pompy, kompresory, silniki oraz wentylatory dla
instalacji i urządzeń grzewczych do budynków i pojazdów,
pompy, kompresory, silniki oraz wentylatory dla instalacji
i urządzeń chłodniczych do budynków i pojazdów, narzędzia
o napędzie innym niż ręczny, 8 narzędzia ręczne, narzędzia
i przyrządy ręczne (ręcznie obsługiwane), zestawy końcówek
narzędzi do narzędzi ręcznych, zestawy nasadek do narzędzi
ręcznych, rączki do narzędzi ręcznych, rękojeści do narzędzi
(210)
(731)
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ręcznych, przedłużenia dla narzędzi ręcznych, stojaki na narzędzia, dźwigniki ręczne, podnośniki ręczne, części, elementy i akcesoria do narzędzi i przyrządów ręcznych, 11 systemy
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja) dla budynków
i pojazdów, instalacje i urządzenia klimatyzacyjne do budynków i do pojazdów oraz części, elementy i akcesoria do instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych, instalacje i urządzenia wentylacyjne do budynków i do pojazdów oraz części, elementy
i akcesoria do instalacji i urządzeń wentylacyjnych, instalacje i urządzenia do oczyszczania powietrza do budynków
i do pojazdów oraz części, elementy i akcesoria do instalacji
i urządzeń do oczyszczania powietrza.
(210)
(731)
(540)

493167
(220) 2018 11 27
ALLCON BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(531) 29.01.12, 26.15.09, 07.11.25
(510), (511) 6 materiały budowlane ze stali i aluminium,
w tym konstrukcje stalowe budowlane, profile konstrukcyjne, stolarka budowlana łącznie z witrynami, fasadami i elewacjami, 19 niemetalowe materiały budowlane takie jak:
profile konstrukcyjne, stolarka budowlana łącznie z witrynami, fasadami, elewacjami, ścianki działowe, szkło budowlane
i wyroby z niego, pokrycia dachów, sufity, podłogi, wyroby
z cementu, wapna i gipsu, masy i zaprawy budowlane, wyroby budowlane ceramiczne, 35 pośredniczenie i negocjacje
w imieniu osób trzecich w charakterze inwestora zastępczego z zakresu budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, organizowanie i przygotowanie materiałów do przetargów, badanie rynku, ocena opłacalności z tego zakresu,
36 usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami,
37 usługi budowy obiektów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych, budowy obiektów przemysłowych,
budowy obiektów wodnych, usługi instalacji elektrycznych.
493190
(220) 2018 11 28
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) WĘDZONKA KROTOSZYŃSKA 95% MIĘSA BEZ
DODATKU GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO
(210)
(731)
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(531) 25.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kiełbasa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie
mięsa.
493191
(220) 2018 11 28
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) POLĘDWICA ŁOSOSIOWA 95% MIĘSA BEZ DODATKU
GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO
(210)
(731)

(531) 25.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kiełbasa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie
mięsa.
493192
(220) 2018 11 28
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) BOCZEK SUROWY WĘDZONY BEZ DODATKU
GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO NIE ZAWIERA
FOSFORANÓW DODANYCH 98% BOCZKU
WIEPRZOWEGO
(210)
(731)

(531) 25.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kiełbasa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie
mięsa.
493232
(220) 2018 11 29
CLIMATEO.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) eberg
(510), (511) 7 sprężarki do klimatyzatorów powietrza, ssące
wentylatory wyciągowe, wentylatory do sprężania, wiertarki
elektryczne, narzędzia elektryczne, pompy elektryczne, od-

(210)
(731)
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kurzacze, odkurzacze roboty, odkurzacze elektryczne, odkurzacze domowe, odkurzacze samochodowe, odkurzacze
bezprzewodowe, elektryczne odkurzacze ręczne, elektryczne domowe odkurzacze, odkurzacze do czyszczenia powierzchni, odkurzacze do odsysania płynów, odkurzacze
do celów przemysłowych, odkurzacze do celów domowych,
odkurzacze do użytku domowego, odkurzacze elektryczne
do celów przemysłowych, maszyny do czyszczenia przemysłowego [odkurzacze], odkurzacze elektryczne do użytku
domowego, przemysłowe maszyny do czyszczenia podłóg
[odkurzacze], odkurzacze do suchych i mokrych zanieczyszczeń, odkurzacze do powierzchni komercyjnych i przemysłowych, zasysające maszyny do czyszczenia [odkurzacze],
kosiarki, kosiarki spalinowe, elektryczne kosiarki do trawy,
mechaniczne kosiarki do trawników, kosiarki do trawy [maszyny], kosiarki do trawników z siedziskiem, kosiarki żyłkowe
do użytku ogrodniczego, kosiarki samobieżne, kosiarki [maszyny], maszyny do czyszczenia ciśnieniowego, maszyny
do mycia ciśnieniowego, przemysłowe maszyny czyszczące,
wykorzystujące dysze ciśnieniowe, urządzenia myjące, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, elektronarzędzia, czyszczenie (urządzenia do -) pod wysokim ciśnieniem, 9 elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania
ogrzewaniem, regulatory napięcia, regulatory oświetlenia,
elektroniczne regulatory, regulatory temperatury, regulatory
ciepła, kontrolery (regulatory), regulatory termostatyczne, regulatory elektryczne, regulatory termiczne, regulatory termiczne [termostaty], indukcyjne regulatory napięcia, elektryczne regulatory prędkości, regulatory prędkości [elektroniczne], regulatory prędkości [elektryczne], sterowniki elektryczne, sterowniki elektroniczne, urządzenia sterujące
oświetleniem, anemometry, czujniki, czujniki gazu, czujniki
wilgotności, czujniki zbliżeniowe, czujniki elektryczne, czujniki elektroniczne, czujniki pomiarowe, czujniki płomieni,
czujniki elektrooptyczne, regulatory temperatury wody, regulatory elektroniczne, instalacje elektryczne, czujniki odległości, czujniki piezoelektryczne, detektory ciepła, detektory
ruchu, detektory płomieni, detektory dwutlenku węgla, urządzenia do regulowania kotłów, urządzenia zdalnego sterowania do instalacji klimatyzacyjnych, 11 kominki elektryczne,
przenośne kominki elektryczne, domowe kominki gazowe,
systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), wyciągi [wentylacja], induktory powietrza [wentylacja], klimatyzacja do pomieszczeń przeznaczonych do przetwarzania
danych, systemy HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), ogrzewanie podłogowe, kaloryfery [ogrzewanie], termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie], nawilżacze, nawilżacze powietrza, elektryczne nawilżacze, nawilżacze przemysłowe, nawilżacze powietrza [do celów domowych], elektryczne nawilżacze do użytku domowego, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, regulatory
gazu, klimatyzatory, elektryczne klimatyzatory, klimatyzatory
pokojowe, przenośne klimatyzatory, zawory do klimatyzatorów, wentylatory stosowane w klimatyzatorach, klimatyzatory montowane przy oknach [do celów przemysłowych], parowniki do klimatyzatorów, wentylatory osiowe, wentylatory
elektryczne, wentylatory pokojowe, wentylatory wywiewne,
wentylatory radialne, wentylatory stołowe, wentylatory sufitowe, wentylatory dachowe, wentylatory ssące, wentylatory
wyciągowe, grzejniki wentylatorowe, elektryczne wentylatory chłodzące, elektryczne wentylatory okienne, wentylatory
pożarowe oddymiające, wentylatory do kominów, przenośne wentylatory elektryczne, wentylatory do klimatyzacji,
elektryczne grzejniki wentylatorowe, wentylatory do wymienników ciepła, kominki, filtry powietrza, filtry kurzu, elektrostatyczne filtry powietrza, grzejniki olejowe, grzejniki
przemysłowe, konwektory [grzejniki], grzejniki akumulacyj-
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ne, domowe grzejniki, grzejniki segmentowe, grzejniki indukcyjne, grzejniki UV, grzejniki [kaloryfery], grzejniki konwekcyjne, grzejniki gazowe, grzejniki elektryczne, grzejniki
halogenowe, grzejniki łazienkowe, grzejniki promiennikowe,
promienne grzejniki wiatrakowe, grzejniki do pojazdów,
elektryczne grzejniki akumulacyjne, przenośne grzejniki
elektryczne, grzejniki na naftę, grzejniki do pomieszczeń,
chłodnie, chłodziarki, elektryczne, chłodziarki do wina, elektryczne, chłodnice do pieców, chłodnice i podgrzewacze
wody, kotły grzewcze, kotły paleniskowe, kotły, kotły do centralnego ogrzewania, kotły do instalacji grzewczych, urządzenia zasilające kotły grzewcze, kotły gazowe do centralnego ogrzewania, kotły gazowe do ogrzewania wody, kotły
jako części instalacji centralnego ogrzewania, kotły gazowe
do zaopatrywania domu w ciepłą wodę, gazowe kotły kominkowe do centralnego ogrzewania w domu, gazowe kotły
kominkowe do domowych instalacji ciepłej wody, urządzenia chłodzące, oświetlenie ścienne, oświetlenie solarne,
oświetlenie awaryjne, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie
sufitowe, oświetlenie elektryczne, oświetlenie dachowe
[lampy], oświetlenie nastrojowe LED, ogrzewacze powietrza,
ogrzewacze do pomieszczeń, piece olejowe [ogrzewacze
pomieszczeń do użytku domowego], piece węglowe [ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego], piece gazowe
[ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego], okapy
pochłaniające dym, wyciągi kuchenne [okapy], okapy
do urządzeń wentylacyjnych, okapy zawierające wentylatory
wyciągowe, okapy pochłaniające parę do kominków, kuchenne okapy wyciągowe [wyciągi kuchenne, do użytku domowego], wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne, wyciągi
wentylacyjne dymu, wyciągi [wentylacyjne lub klimatyzacyjne), wentylatory do urządzeń wyciągowych spalin, urządzenia do oczyszczania gazów spalinowych, instalacje wentylacyjne, instalacje łazienkowe, instalacje sanitarne, instalacje
oświetleniowe, instalacje chłodnicze, instalacje kanalizacyjne, instalacje grzewcze, podgrzewacze (instalacje -), instalacje klimatyzacyjne, domowe instalacje klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne
do użytku komercyjnego, instalacje klimatyzacyjne do celów
domowych, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje klimatyzacyjne do użytku w rolnictwie, centralne instalacje klimatyzacyjne [do celów przemysłowych],
centralne instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, instalacje wentylacyjne do kuchni, kratki wentylacyjne będące
częścią wentylatorów wyciągowych, ciśnieniowe zbiorniki
wody, grille gazowe, grille elektryczne, grille do gotowania,
grille na węgiel drzewny, grille węglowe do celów domowych, elektryczne grille do użytku wewnątrz budynków, grille elektryczne do użytku na wolnym powietrzu, oświetlenie
ogrodowe, zraszacze ogrodowe [automatyczne], spa [baseny podgrzewane], kanały dymowe do kotłów grzewczych,
dmuchawy elektryczne do celów klimatyzacyjnych, filtry powietrza do urządzeń klimatyzacyjnych, grzejniki [do przemysłowych celów klimatyzacyjnych], 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej
i internetowej towarów takich jak: sprężarki do klimatyzatorów powietrza, ssące wentylatory wyciągowe, wentylatory
do sprężania, wiertarki elektryczne, narzędzia elektryczne,
pompy elektryczne, odkurzacze, odkurzacze roboty, odkurzacze elektryczne, odkurzacze domowe, odkurzacze samochodowe, odkurzacze bezprzewodowe, elektryczne odkurzacze ręczne, elektryczne domowe odkurzacze, odkurzacze
do czyszczenia powierzchni, odkurzacze do odsysania płynów, odkurzacze do celów przemysłowych, odkurzacze
do celów domowych, odkurzacze do użytku domowego,
odkurzacze elektryczne do celów przemysłowych, maszyny
do czyszczenia przemysłowego [odkurzacze], odkurzacze
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elektryczne do użytku domowego, przemysłowe maszyny
do czyszczenia podłóg [odkurzacze], odkurzacze do suchych
i mokrych zanieczyszczeń, odkurzacze do powierzchni komercyjnych i przemysłowych, zasysające maszyny do czyszczenia [odkurzacze], kosiarki, kosiarki spalinowe, elektryczne
kosiarki do trawy, mechaniczne kosiarki do trawników, kosiarki do trawy [maszyny], kosiarki do trawników z siedziskiem,
kosiarki żyłkowe do użytku ogrodniczego, kosiarki samobieżne, kosiarki [maszyny], maszyny do czyszczenia ciśnieniowego, maszyny do mycia ciśnieniowego, przemysłowe maszyny czyszczące, wykorzystujące dysze ciśnieniowe, urządzenia myjące, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, elektronarzędzia, czyszczenie (urządzenia do -) pod
wysokim ciśnieniem, elektryczne urządzenia sterownicze
do zarządzania ogrzewaniem, regulatory napięcia, regulatory oświetlenia, elektroniczne regulatory, regulatory temperatury, regulatory ciepła, kontrolery (regulatory), regulatory
termostatyczne, regulatory elektryczne, regulatory termiczne, regulatory termiczne [termostaty], indukcyjne regulatory
napięcia, elektryczne regulatory prędkości, regulatory prędkości [elektroniczne], regulatory prędkości [elektryczne], sterowniki elektryczne, sterowniki elektroniczne, urządzenia
sterujące oświetleniem, anemometry, czujniki, czujniki gazu,
czujniki wilgotności, czujniki zbliżeniowe, czujniki elektryczne, czujniki elektroniczne, czujniki pomiarowe, czujniki płomieni, czujniki elektrooptyczne, regulatory temperatury
wody, regulatory elektroniczne, instalacje elektryczne, czujniki odległości, czujniki piezoelektryczne, detektory ciepła,
detektory ruchu, detektory płomieni, detektory dwutlenku
węgla, urządzenia do regulowania kotłów, urządzenia zdalnego sterowania do instalacji klimatyzacyjnych, kominki
elektryczne, przenośne kominki elektryczne, domowe kominki gazowe, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), wyciągi [wentylacja], induktory powietrza [wentylacja], klimatyzacja do pomieszczeń przeznaczonych
do przetwarzania danych, systemy HVAC do pojazdów
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), ogrzewanie podłogowe, kaloryfery [ogrzewanie], termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie], nawilżacze, nawilżacze powietrza, elektryczne nawilżacze, nawilżacze przemysłowe, nawilżacze
powietrza [do celów domowych], elektryczne nawilżacze
do użytku domowego, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, regulatory gazu, klimatyzatory, elektryczne
klimatyzatory, klimatyzatory pokojowe, przenośne klimatyzatory, zawory do klimatyzatorów, wentylatory stosowane
w klimatyzatorach, klimatyzatory montowane przy oknach
[do celów przemysłowych], parowniki do klimatyzatorów,
wentylatory osiowe, wentylatory elektryczne, wentylatory
pokojowe, wentylatory wywiewne, wentylatory radialne,
wentylatory stołowe, wentylatory sufitowe, wentylatory dachowe, wentylatory ssące, wentylatory wyciągowe, grzejniki
wentylatorowe, elektryczne wentylatory chłodzące, elektryczne wentylatory okienne, wentylatory pożarowe oddymiające, wentylatory do kominów, przenośne wentylatory
elektryczne, wentylatory do klimatyzacji, elektryczne grzejniki wentylatorowe, wentylatory do wymienników ciepła, kominki, filtry powietrza, filtry kurzu elektrostatyczne filtry powietrza, grzejniki olejowe, grzejniki przemysłowe, konwektory [grzejniki] grzejniki akumulacyjne, domowe grzejniki,
grzejniki segmentowe, grzejniki indukcyjne, grzejniki UV
grzejniki [kaloryfery], grzejniki konwekcyjne, grzejniki gazowe, grzejniki elektryczne, grzejniki halogenowe, grzejniki łazienkowe, grzejniki promiennikowe, promienne grzejniki
wiatrakowe, grzejniki do pojazdów, elektryczne grzejniki akumulacyjne, przenośne grzejniki elektryczne, grzejniki na naftę, grzejniki do pomieszczeń, chłodnie, chłodziarki, elektryczne, chłodziarki do wina, elektryczne, chłodnice do pieców,
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chłodnice i podgrzewacze wody, kotły grzewcze, kotły paleniskowe, kotły, kotły do centralnego ogrzewania, kotły do instalacji grzewczych, urządzenia zasilające kotły grzewcze,
kotły gazowe do centralnego ogrzewania, kotły gazowe
do ogrzewania wody, kotły jako części instalacji centralnego
ogrzewania, kotły gazowe do zaopatrywania domu w ciepłą
wodę, gazowe kotły kominkowe do centralnego ogrzewania
w domu, gazowe kotły kominkowe do domowych instalacji
ciepłej wody, urządzenia chłodzące, oświetlenie ścienne,
oświetlenie solarne, oświetlenie awaryjne, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie sufitowe, oświetlenie elektryczne,
oświetlenie dachowe [lampy], oświetlenie nastrojowe LED,
ogrzewacze powietrza, ogrzewacze do pomieszczeń, piece
olejowe [ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego],
piece węglowe [ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego], piece gazowe [ogrzewacze pomieszczeń do użytku
domowego], okapy pochłaniające dym, wyciągi kuchenne
[okapy], okapy do urządzeń wentylacyjnych, okapy zawierające wentylatory wyciągowe, okapy pochłaniające parę
do kominków, kuchenne okapy wyciągowe [wyciągi kuchenne, do użytku domowego], wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne dymu, wyciągi [wentylacyjne lub klimatyzacyjne], wentylatory do urządzeń wyciągowych spalin, urządzenia do oczyszczania gazów spalinowych, instalacje wentylacyjne, instalacje łazienkowe, instalacje sanitarne, instalacje oświetleniowe, instalacje chłodnicze,
instalacje kanalizacyjne, instalacje grzewcze, podgrzewacze
(instalacje -), instalacje klimatyzacyjne, domowe instalacje
klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne do użytku komercyjnego, instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, instalacje i urządzenia
wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje klimatyzacyjne
do użytku w rolnictwie, centralne instalacje klimatyzacyjne
[do celów przemysłowych], centralne instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, instalacje wentylacyjne do kuchni,
kratki wentylacyjne będące częścią wentylatorów wyciągowych, ciśnieniowe zbiorniki wody, grille gazowe, grille elektryczne, grille do gotowania, grille na węgiel drzewny, grille
węglowe do celów domowych, elektryczne grille do użytku
wewnątrz budynków, grille elektryczne do użytku na wolnym powietrzu, oświetlenie ogrodowe, zraszacze ogrodowe
[automatyczne], spa [baseny podgrzewane], kanały dymowe
do kotłów grzewczych, dmuchawy elektryczne do celów klimatyzacyjnych, filtry powietrza do urządzeń klimatyzacyjnych, grzejniki [do przemysłowych celów klimatyzacyjnych],
rurowe przewody metalowe do instalacji: wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, powietrznych, gazowych, grzewczych,
chłodniczych, sanitarnych, kominowych, drenażowych, metalowe: złączki, kształtki, zawory, krany, klamry, dysze, kołnierze, pierścienie, zaciski, opaski zaciskowe, obejmy, obręcze,
naciągi, napinacze, drobnica metalowa, metalowe: liny, druty, pasy, taśmy, siatka, zasłony, kraty, osłony, przegrody, metalowe: zbiorniki, pojemniki, pudełka, skrzynie, skrzynki, metalowe: kominy, nasady kominowe, trzony kominowe, metalowe, kabiny kąpielowe, elektryczne instalacje, urządzenia
i przyrządy liczące, pomiarowe i kontrolno-sterujące, liczniki,
mierniki, wskaźniki poziomu cieczy, urządzenia do: analizy
inne niż do celów medycznych, kontroli i regulacji temperatury, jonizacji, uzdatniania powietrza, wyłączniki samoczynne i zdalnie sterowane, wskaźniki: ciśnienia, ilości, prędkości,
wilgotnościomierze, wykrywacze dymu i gazów, wzorniki
(przyrządy pomiarowe), zawory elektromagnetyczne (przełączniki), instalacje, urządzenia, aparatura, armatura (w tym
kontrolno-pomiarowa i regulacyjna): wentylacyjne, klimatyzacyjne, nawiewcze, wyciągu płynów, grzewcze, chłodnicze,
sanitarne, kominowe, do uzdatniania wody, suszenia, nawilżania, destylacji, dezodoryzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, pie-
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ce płomieniowe, elektryczne, mikrofalowe: przemysłowe,
gastronomiczne, domowe, filtry płynów, kabiny natryskowe,
generatory, dmuchawy, chłodnie, komory chłodnicze, lady
chłodnicze, szafy chłodnicze, lodówki, zamrażarki, zespoły,
podzespoły, osprzęt, części, wyposażenie do wymienionych
instalacji, urządzeń, aparatury, armatury zawarte w klasie 11,
usługi reklamowe, rozpowszechnianie materiałów, ulotek,
prospektów, druków, próbek, ogłoszeń reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
powierzchni na cele reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, marketing i reklama społeczna, badania i analizy
rynku i opinii publicznej, sondaże, ekspertyzy oraz prognozy
rynkowe i ekonomiczne, doradztwo i informacja w zakresie
działalności gospodarczej, doradztwo w sprawach zarządzania personelem, dobór personelu, działalność polegająca
na zaopatrywaniu osób trzecich w towary lub usługi, analizy
kosztów, reprezentacja o charakterze handlowym interesów
podmiotów zrzeszonych w organizacji pracodawców, wytwórców, producentów, usługodawców lub w innej organizacji o charakterze gospodarczym albo zawodowym, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami, zarządzanie grupą
przedsiębiorstw, organizowanie sieci przedsiębiorców, organizowanie wystaw, targów, forów reklamowych lub handlowych, promocyjnych, pokazy sprzętu z zakresu wentylacji,
klimatyzacji i zarządzania powietrzem.
493243
(220) 2018 11 29
WTK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) W
(210)
(731)

(531) 05.03.13, 05.03.15, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 hurtowa i detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa), nalewek alkoholowych
i wiśniówki, hurtowa i detaliczna sprzedaż wysyłkowa oraz
internetowa powyższych towarów, usługi w zakresie promocji powyższych towarów, marketing, reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących powyższe towary, organizowanie i współudział
w targach, wystawach i pokazach w celach handlowych lub
reklamowych, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, bary, restauracje, kafeterie,
kawiarnie, usługi w zakresie prowadzenia pijalni nalewek alkoholowych, catering, usługi w zakresie jedzenia na wynos.
493246
(220) 2018 11 29
SUPER-PHARM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) LIFE INTIMA
(510), (511) 3 środki do higieny intymnej, preparaty do higieny intymnej, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej, 5 produkty higieniczne, środki sanitarne stosowane
w higienie osobistej, środki dezynfekcyjne, wkładki higieniczne, tampony, podpaski higieniczne.
(210)
(731)
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493264
(220) 2018 11 29
GLOBAL TRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWOAKCYJNA, Warszawa
(540) FAREL
(510), (511) 6 kabiny kąpielowe metalowe, zlewy metalowe,
budowlane materiały metalowe, drobne wyroby żelazne,
pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe, drzwi i okna metalowe, metale nieszlachetne i ich stopy,
przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne i przewody drutowe z metali nieszlachetnych,
kasy pancerne, elementy metalowe w postaci rozgałęźników rurowych, architektoniczne elementy konstrukcyjne
wykonane z metali nieszlachetnych i ich stopów, nakrętki,
sworznie i zamknięcia, z metalu, metalowe drobne wyroby,
metalowe kątowniki stalowe, metalowe profile odwadniające, rudy (kruszce), 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania,
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, zaopatrzenia w wodę, instalacje sanitarne, kabiny kąpielowe, wanny kąpielowe, wanny łazienkowe, wanny
do nasiadówek, wanny z hydromasażem, wanny z wirowym
ruchem wody, jacuzzi, osprzęt i wyposażenie do wanien,
kabiny natryskowe, kabiny prysznicowe, natryski, prysznice,
brodziki, kabiny hydromasażowe, kabiny przenośne do łaźni
tureckich, wanno - kabiny, urządzenia do kąpieli, sauny, umywalki, podpory umywalek, postumenty i półpostumenty
do urządzeń sanitarnych, sedesy, miski klozetowe, pisuary,
bidety, ustępy przenośne, deski sedesowe, miski ustępowe,
urządzenia kompaktowe złożone z miski ustępowej i płuczki,
płuczki ustępowe, zbiorniki do płuczek ustępowych, przyciski do zaworów spłukujących, zawory spłukujące, zlewozmywaki, zlewy, zlewy kompozytowe, elektryczne młynki
na odpadki jako części zlewów, krany i baterie: umywalkowe,
wannowe, prysznicowe, prysznicowe do wanien, bidetowe,
kuchenne, panele prysznicowe, armatura sanitarna, wyroby
sanitarne, kuchenne okapy wyciągowe, wyciągi kuchenne,
suszarki do włosów, suszarki do rąk, suszarki do żywności,
suszarki do ubrań, fontanny, wodotryski ozdobne, części i akcesoria do urządzeń i instalacji sanitarnych, rurki, odpływy,
zaworki, wężyki instalacje i aparatura sanitarna, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń i instalacji wodnych
i sanitarnych, aparatura i urządzenia do zmiękczania i uzdatniania wody, ogrzewacze wody, lodówki, zamrażarki, szafy
chłodnicze, wentylatory, klimatyzatory, grzejniki, termofory,
piece, grzałki, suszarki, bojlery, czajniki elektryczne, ekspresy do kawy, frytkownice, grille, barbecue grille, kuchenki,
rożen, mikrofalówki, gofrownice, opiekacze do chleba, tostery, szybkowary, elektryczne i parowe, urządzenia do gotowania, kociołki i naczynia do gotowania pod ciśnieniem,
elektryczny sprzęt kuchenny, sprzęt oświetleniowy, lampy,
abażury, żyrandole, kinkiety, żarówki, lampiony, latarki, urządzenia do ogrzewania, aparatura do podgrzewania powietrza, urządzenia grzewcze, elementy grzewcze, urządzenia
grzewcze do pomieszczeń mieszkalnych, urządzenia grzewcze do użytku w domu, podgrzewacze powietrza, promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, instalacje grzewcze,
urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego,
19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy,
budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe,
kabiny kąpielowe, ceramiczne elementy budowlane, mozaiki, kafelki, kafle, płytki ceramiczne, terakota, gres, kamień
naturalny, kamień sztuczny, konglomeraty kamienia, marmur, granit, piaskowiec oraz wyroby z tych materiałów, płyty
kamienne, tablice kamienne, parapety niemetalowe, płytki,
schody niemetalowe, balustrady, kostka kamienna, terakota,
tłuczeń, obudowy kominków, szkło budowlane, drewno bu(210)
(731)
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dowlane, drewno użytkowe, drzwi i okna niemetalowe, cegły, dachówki, kostka brukowa, płyty budowlane niemetalowe, rury niemetalowe, beton, cementy, masy wyrównujące,
masy wyrównujące na bazie cementu, zaprawy budowlane,
zaprawy do klejenia, suche tynki, gipsy do celów budowlanych, wypełniacze szczelin i masy szpachlowe, tynki, tynki
gipsowe, tynki o dobrej przyczepności, tynki strukturowe,
tynki izolacyjne, tynki drapane, elementy budowlane do produkcji dachów i ścian, w tym płyty z gipsokartonu, z gipsu
włóknistego, z włókien mineralnych, płyty wielowarstwowe,
płyty ogniochronne, płyty na ścianki działowe, płyty i korpusy dekoracyjne, 20 meble, meble łazienkowe, materace,
lustra, ramki obrazów, blaty kuchenne oraz łazienkowe, akcesoria meblowe wykonane z drewna, korka, trzciny, wikliny,
rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, dozowniki do ręczników niemetalowe,
haki, uchwyty i szyny do zasłon, karnisze, kosze niemetalowe, wieszaki i haki niemetalowe do wieszania odzieży, parawany, 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego,
pojemniki do użytku domowego, grzebienie i gąbki, sprzęt
do czyszczenia, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne
dla gospodarstwa domowego, suszarki do bielizny, stojaki
do suszenia prania, deski do prasowania, deski pralnicze, dozowniki mydła, mydelniczki, dozowniki papieru toaletowego,
ręczników papierowych, uchwyty do gąbek, pudełka dozujące ręczniki papierowe oraz chusteczki higieniczne i waciki,
wanienki dla niemowląt, wanienki do prania, balie, wiadra,
kubły na śmieci, szczotki do misek klozetowych, przybory
toaletowe.
493267
(220) 2018 11 30
NERVOUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) CALIFORNIA SKATESHOP
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz za pomocą Internetu artykułów sportowych, deskorolek, części
do deskorolek oraz odzieży, butów i nakryć głowy.
(210) 493268
(220) 2018 11 30
(731) SYNAKIEWICZ JAKUB, Gdynia
(540) COLORAT

(531) 26.07.03, 26.07.17, 26.07.25, 26.07.99, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, bielizna, kostiumy kąpielowe, skarpety, piżamy, odzież ze skóry i imitacji skóry, nakrycia głowy,
obuwie, paski.
(210)
(731)

493270
(220) 2018 11 30
ALFA PVC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) ALFA PVC
(510), (511) 1 związki polichlorku winylu, mieszaniny polichlorku winylu [nieprzetworzone], polichlorek winylu
do użytku w produkcji, polietylen, poliuretany, środki stabilizujące do polichlorku winylu, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, tworzywa sztuczne w postaci surowców,
elastomery termoplastyczne, granulat poliuretanowy, kulki
polimerowe do użytku w produkcji, kulki z kopolimeru używane w produkcji, mieszaniny termoplastyczne, mieszanki
do formowania wtryskowego, nieprzetworzone tworzywa
sztuczne w postaci proszków, płynów lub past, tworzywa
sztuczne w stanie surowym w każdej postaci, nieprzetworzone tworzywa sztuczne w postaci granulek, nieprzetworzone tworzywa sztuczne do użytku przemysłowego,
plastyfikatory, nieprzetworzone tworzywa sztuczne [tworzywa sztuczne w pierwotnej postaci], środki stabilizujące
do polichlorku winylu, stabilizatory do polimerów tworzyw
sztucznych, związki polichlorku winylu, dodatki chemiczne
do użytku w tworzywach sztucznych, dodatki chemiczne do stosowania w przetwarzaniu tworzyw sztucznych,
16 nawijana na rolką folia z tworzywa sztucznego do pakowania żywności, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego
do opakowywania, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, tworzywa sztuczne do modelowania, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, chłonne arkusze papieru
lub plastiku do pakowania żywności, cienkie przezroczyste
folie samoprzylegające do pakowania, folie z pęcherzykami
powietrza, folie z tworzyw sztucznych do pakowania żywności do użytku w gospodarstwie domowym, karton opakowaniowy, kartonowe pudełka do pakowania, w formie
gotowej, kartonowe pudełka do pakowania, w formie składanej, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, opakowania kartonowe i papierowe, torebki
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru,
kartonu lub tworzyw sztucznych, opakowania na żywność,
opakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki wykonane
z papieru, pudełka kartonowe lub papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, uniwersalne woreczki z tworzyw sztucznych, utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania
żywności, 17 arkusze z tworzyw sztucznych do stosowania
w produkcji, elastomery, poliester, półprzetworzone substancje z tworzyw sztucznych, folie z tworzyw sztucznych
nie do pakowania, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej
stosowane w produkcji, materiały z tworzyw sztucznych
pochodzące z recyklingu, do użytku w produkcji, mieszanki
termoplastyczne w formie granulek do użytku w produkcji,
wytłaczane tworzywa sztuczne [półprodukty], wytłaczane
tworzywa sztuczne w postaci belek, bloków, granulatu, prętów, płyt i rur do celów produkcyjnych, tworzywa sztuczne
półprzetworzone, wytłaczane granulki polistyrenowe, folie
polimerowe do użytku w produkcji, mieszaniny polichlorku
winylu [półprzetworzone], folie z polichlorku winylu [inne
niż do zawijania lub pakowania], tworzywa sztuczne formowane wtryskowo, 20 pojemniki do pakowania z tworzyw
sztucznych, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych
do przemysłowego konfekcjonowania artykułów spożywczych, w szczególności lodów, artykułów przemysłu mleczarskiego i rybnego, pojemniki do przenoszenia niemetalowe,
pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], pojemniki
opakowaniowe wykonane głównie z tworzyw sztucznych,
pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, zbiorniki
na wodę z tworzyw sztucznych do celów domowych, zbiorniki do przechowywania cieczy [kontenery] zrobione z materiałów niemetalowych, puste kapsułki do kawy z tworzywa
sztucznego, 35 zarządzanie i doradztwo w sprawach działal-
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ności gospodarczej, doradztwo w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie towarów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
tworzywa sztuczne, tworzywa sztuczne półprzetworzone,
folie, dodatki do tworzyw sztucznych, produkty z tworzyw
sztucznych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: tworzywa sztuczne, tworzywa sztuczne półprzetworzone, folie, dodatki do tworzyw sztucznych,
produkty z tworzyw sztucznych, usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: tworzywa
sztuczne, tworzywa sztuczne półprzetworzone, folie, dodatki do tworzyw sztucznych, produkty z tworzyw sztucznych,
40 obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych i metalu, tłoczenie [prasowanie], formowanie materiałów z tworzyw sztucznych, recykling odpadów i śmieci, sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu
[przetwarzanie], przetwarzanie odpadów.
493271
(220) 2018 11 30
ALFA PVC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PVC
(210)
(731)

(531) 03.09.01, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 1 związki polichlorku winylu, mieszaniny polichlorku winylu [nieprzetworzone], polichlorek winylu
do użytku w produkcji, polietylen, poliuretany, środki stabilizujące do polichlorku winylu, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, tworzywa sztuczne w postaci surowców,
elastomery termoplastyczne, granulat poliuretanowy, kulki
polimerowe do użytku w produkcji, kulki z kopolimeru używane w produkcji, mieszaniny termoplastyczne, mieszanki
do formowania wtryskowego, nieprzetworzone tworzywa
sztuczne w postaci proszków, płynów lub past, tworzywa
sztuczne w stanie surowym w każdej postaci, nieprzetworzone tworzywa sztuczne w postaci granulek, nieprzetworzone tworzywa sztuczne do użytku przemysłowego,
plastyfikatory, nieprzetworzone tworzywa sztuczne [tworzywa sztuczne w pierwotnej postaci], środki stabilizujące
do polichlorku winylu, stabilizatory do polimerów tworzyw
sztucznych, związki polichlorku winylu, dodatki chemiczne
do użytku w tworzywach sztucznych, dodatki chemiczne do stosowania w przetwarzaniu tworzyw sztucznych,
16 nawijana na rolką folia z tworzywa sztucznego do pakowania żywności, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego
do opakowywania, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, tworzywa sztuczne do modelowania, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, chłonne arkusze papieru
lub plastiku do pakowania żywności, cienkie przezroczyste
folie samoprzylegające do pakowania, folie z pęcherzykami
powietrza, folie z tworzyw sztucznych do pakowania żywności do użytku w gospodarstwie domowym, karton opa-
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kowaniowy, kartonowe pudełka do pakowania, w formie
gotowej, kartonowe pudełka do pakowania, w formie składanej, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, opakowania kartonowe i papierowe, torebki
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru,
kartonu lub tworzyw sztucznych, opakowania na żywność,
opakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki wykonane z papieru, pudełka kartonowe lub papierowe, torebki
do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw
sztucznych, uniwersalne woreczki z tworzyw sztucznych,
utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, 17 arkusze z tworzyw sztucznych do stosowania w produkcji, elastomery, poliester, półprzetworzone
substancje z tworzyw sztucznych, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, materiały z tworzyw sztucznych pochodzące z recyklingu, do użytku w produkcji,
mieszanki termoplastyczne w formie granulek do użytku
w produkcji, wytłaczane tworzywa sztuczne [półprodukty], wytłaczane tworzywa sztuczne w postaci belek, bloków, granulatu, prętów, płyt i rur do celów produkcyjnych,
tworzywa sztuczne półprzetworzone, wytłaczane granulki
polistyrenowe, folie polimerowe do użytku w produkcji,
mieszaniny polichlorku winylu [półprzetworzone], folie
z polichlorku winylu [inne niż do zawijania lub pakowania],
tworzywa sztuczne formowane wtryskowo, 20 pojemniki
do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych do przemysłowego konfekcjonowania artykułów spożywczych, w szczególności lodów,
artykułów przemysłu mleczarskiego i rybnego, pojemniki
do przenoszenia niemetalowe, pojemniki niemetalowe
[składowanie, transport], pojemniki opakowaniowe wykonane głównie z tworzyw sztucznych, pudełka drewniane
lub z tworzyw sztucznych, zbiorniki na wodę z tworzyw
sztucznych do celów domowych, zbiorniki do przechowywania cieczy [kontenery] zrobione z materiałów niemetalowych, puste kapsułki do kawy z tworzywa sztucznego,
35 zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, prezentowanie towarów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
tworzywa sztuczne, tworzywa sztuczne półprzetworzone,
folie, dodatki do tworzyw sztucznych, produkty z tworzyw sztucznych, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: tworzywa sztuczne, tworzywa sztuczne półprzetworzone, folie, dodatki do tworzyw
sztucznych, produkty z tworzyw sztucznych, usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami:
tworzywa sztuczne, tworzywa sztuczne półprzetworzone,
folie, dodatki do tworzyw sztucznych, produkty z tworzyw
sztucznych, 40 obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych i metalu, tłoczenie [prasowanie], formowanie materiałów z tworzyw sztucznych, recykling odpadów
i śmieci, sortowanie odpadów i materiałów nadających się
do recyklingu [przetwarzanie], przetwarzanie odpadów.
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(210) 493312
(220) 2018 11 30
(731) GROUPE LIEBOT, Les Herbiers, FR
(540) HYBRID DOORS
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane, metalowe
budynki przenośne, metalowe stolarskie okucia i mocowania zewnętrzne i wewnętrzne, mieszane metalowo-drewniane elementy stolarskie, drzwi, okna, okna dachowe, ramy
drzwiowe i okienne, zawiasy, okna skrzyniowe, okna francuskie, futryny do drzwi, obramowania drzwiowe i okienne,
ograniczniki drzwiowe i okienne, ramy drzwiowe i okienne,
okucia drzwiowe i okienne, bramy, ogrodzenia, balustrady, kasety do rolet i rolety, poręcze, werandy, profilowane
elementy do drzwi i do okien oraz ich elementy, wszystkie
wyżej wymienione towary wykonane z metalu, prowadnice
z metalu do drzwi metalowych i niemetalowych oraz części
do prowadnic, metalowe ramy, płyty, panele i folie do montażu zapewniające zamykanie się otworów w budynkach,
rolety zewnętrzne z metalu, kratownice metalowe do budynków, fasady metalowe, ściany kurtynowe z metalu, ramy,
okucia i profile z metalu dla budownictwa, 19 niemetalowe
materiały budowlane, niemetalowe budynki przenośne, niemetalowe elementy stolarskie zewnętrzne i wewnętrzne,
stolarskie elementy mocujące z tworzyw sztucznych, mieszane metalowo-drewniane elementy stolarskie, drzwi, okna,
okna dachowe, ramy drzwiowe i okienne, okna skrzyniowe,
okna francuskie, futryny do drzwi, obramowania drzwiowe
i okienne, ramy drzwiowe i okienne, bramy, ogrodzenia,
balustrady, kasety do rolet i rolety, poręcze, werandy, profilowane elementy do drzwi i do okien oraz ich elementy,
wszystkie wyżej wymienione towary wykonane nie z metalu, niemetalowe ramy, płyty, panele i folie do montażu
zapewniające zamykanie się otworów w budynkach, rolety zewnętrzne nie z metalu ani nietekstylne oraz ich elementy, kratownice niemetalowe do budynków, fasady
niemetalowe, ściany kurtynowe nie z metalu, ramy, okucia
i profile nie z metalu dla budownictwa, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa wyrobów stolarskich, mianowicie drzwi,
okien, okien dachowych, ram drzwiowych i okiennych,
zawiasów, okien skrzyniowych, okien francuskich, futryn
do drzwi, obramowań drzwiowych i okiennych, ograniczników drzwiowych i okiennych, ram drzwiowych i okiennych, okuć drzwiowych i okiennych, bram, ogrodzeń,
balustrad, kaset do rolet i rolet, poręczy, werand, profilowanych elementów do drzwi i do okien oraz ich elementów, prowadnic do drzwi oraz części do prowadnic, ram,
płyt, paneli i folii do montażu zapewniających zamykanie
się otworów w budynkach, rolet zewnętrznych, kratownic
do budynków, fasad, ścian kurtynowych, ram, okuć i profili
dla budownictwa, 37 dopasowywanie, instalacja, naprawy,
konserwacja i renowacja artykułów stolarskich, 42 doradztwo, informacja, pomoc, ocena, konsultacje, szacowanie
i profesjonalne ekspertyzy w zakresie artykułów stolarskich.
493323
(220) 2018 11 29
GLOBAL TRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWOAKCYJNA, Warszawa
(540) FARELKA
(510), (511) 6 kabiny kąpielowe metalowe, zlewy metalowe,
budowlane materiały metalowe, drobne wyroby żelazne,
pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe, drzwi i okna metalowe, metale nieszlachetne i ich stopy,
przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nie(210)
(731)
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elektryczne i przewody drutowe z metali nieszlachetnych,
kasy pancerne, elementy metalowe w postaci rozgałęźników rurowych, architektoniczne elementy konstrukcyjne
wykonane z metali nieszlachetnych i ich stopów, nakrętki,
sworznie i zamknięcia, z metalu, metalowe drobne wyroby,
metalowe kątowniki stalowe, metalowe profile odwadniające, rudy (kruszce), 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania,
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, zaopatrzenia w wodę, instalacje sanitarne, kabiny kąpielowe, wanny kąpielowe, wanny łazienkowe, wanny
do nasiadówek, wanny z hydromasażem, wanny z wirowym
ruchem wody, jacuzzi, osprzęt i wyposażenie do wanien,
kabiny natryskowe, kabiny prysznicowe, natryski, prysznice,
brodziki, kabiny hydromasażowe, kabiny przenośne do łaźni
tureckich, wanno-kabiny, urządzenia do kąpieli, sauny, umywalki, podpory umywalek, postumenty i półpostumenty
do urządzeń sanitarnych, sedesy, miski klozetowe, pisuary,
bidety, ustępy przenośne, deski sedesowe, miski ustępowe,
urządzenia kompaktowe złożone z miski ustępowej i płuczki,
płuczki ustępowe, zbiorniki do płuczek ustępowych, przyciski do zaworów spłukujących, zawory spłukujące, zlewozmywaki, zlewy, zlewy kompozytowe, elektryczne młynki
na odpadki jako części zlewów, krany i baterie: umywalkowe,
wannowe, prysznicowe, prysznicowe do wanien, bidetowe,
kuchenne, panele prysznicowe, armatura sanitarna, wyroby
sanitarne, kuchenne okapy wyciągowe, wyciągi kuchenne,
suszarki do włosów, suszarki do rąk, suszarki do żywności,
suszarki do ubrań, fontanny, wodotryski ozdobne, części i akcesoria do urządzeń i instalacji sanitarnych, rurki, odpływy,
zaworki, wężyki instalacje i aparatura sanitarna, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń i instalacji wodnych
i sanitarnych, aparatura i urządzenia do zmiękczania i uzdatniania wody, ogrzewacze wody, lodówki, zamrażarki, szafy
chłodnicze, wentylatory, klimatyzatory, grzejniki, termofory,
piece, grzałki, suszarki, bojlery, czajniki elektryczne, ekspresy do kawy, frytkownice, grille, barbecue grille, kuchenki,
rożen, mikrofalówki, gofrownice, opiekacze do chleba, tostery, szybkowary, elektryczne i parowe, urządzenia do gotowania, kociołki i naczynia do gotowania pod ciśnieniem,
elektryczny sprzęt kuchenny, sprzęt oświetleniowy, lampy,
abażury, żyrandole, kinkiety, żarówki, lampiony, latarki, urządzenia do ogrzewania, aparatura do podgrzewania powietrza, urządzenia grzewcze, elementy grzewcze, urządzenia
grzewcze do pomieszczeń mieszkalnych, urządzenia grzewcze do użytku w domu, podgrzewacze powietrza, promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, instalacje grzewcze,
urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego,
19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy,
budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe,
kabiny kąpielowe, ceramiczne elementy budowlane, mozaiki, kafelki, kafle, płytki ceramiczne, terakota, gres, kamień
naturalny, kamień sztuczny, konglomeraty kamienia, marmur, granit, piaskowiec oraz wyroby z tych materiałów, płyty
kamienne, tablice kamienne, parapety niemetalowe, płytki,
schody niemetalowe, balustrady, kostka kamienna, terakota,
tłuczeń, obudowy kominków, szkło budowlane, drewno budowlane, drewno użytkowe, drzwi i okna niemetalowe, cegły, dachówki, kostka brukowa, płyty budowlane niemetalowe, rury niemetalowe, beton, cementy, masy wyrównujące,
masy wyrównujące na bazie cementu, zaprawy budowlane,
zaprawy do klejenia, suche tynki, gipsy do celów budowlanych, wypełniacze szczelin i masy szpachlowe, tynki, tynki
gipsowe, tynki o dobrej przyczepności, tynki strukturowe,
tynki izolacyjne, tynki drapane, elementy budowlane do produkcji dachów i ścian, w tym płyty z gipsokartonu, z gipsu
włóknistego, z włókien mineralnych, płyty wielowarstwowe,
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płyty ogniochronne, płyty na ścianki działowe, płyty i korpusy dekoracyjne, 20 meble, meble łazienkowe, materace,
lustra, ramki obrazów, blaty kuchenne oraz łazienkowe, akcesoria meblowe wykonane z drewna, korka, trzciny, wikliny,
rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, dozowniki do ręczników niemetalowe,
haki, uchwyty i szyny do zasłon, karnisze, kosze niemetalowe, wieszaki i haki niemetalowe do wieszania odzieży, parawany, 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego,
pojemniki do użytku domowego, grzebienie i gąbki, sprzęt
do czyszczenia, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne
dla gospodarstwa domowego, suszarki do bielizny, stojaki
do suszenia prania, deski do prasowania, deski pralnicze, dozowniki mydła, mydelniczki, dozowniki papieru toaletowego,
ręczników papierowych, uchwyty do gąbek, pudełka dozujące ręczniki papierowe oraz chusteczki higieniczne i waciki,
wanienki dla niemowląt, wanienki do prania, balie, wiadra,
kubły na śmieci, szczotki do misek klozetowych, przybory
toaletowe.
(210) 493325
(220) 2018 12 01
(731) Maxima Healthcare Ltd, Seaford, GB
(540) ERAZABAN

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 3 preparaty nielecznicze kosmetyczne, preparaty nielecznicze do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty
nielecznicze do pielęgnacji, zwłaszcza ust, preparaty nielecznicze do osuszania, zwłaszcza ust, preparaty nielecznicze
do nawilżania, zwłaszcza ust, 5 preparaty i substancje farmaceutyczne i lecznicze, preparaty lecznicze kosmetyczne, preparaty lecznicze do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty
lecznicze do pielęgnacji, zwłaszcza ust, preparaty lecznicze
do osuszania, zwłaszcza ust, preparaty lecznicze do nawilżania, zwłaszcza ust, preparaty do profilaktyki lub/i do leczenia,
przeciwwirusowe preparaty, 44 usługi doradcze w odniesieniu do preparatów i/lub problemów medycznych, opracowywanie raportów medycznych, poradnictwo medyczne
i/lub psychologiczne w odniesieniu do społecznego leczenia schorzeń medycznych, usługi medyczne dla diagnostyki i/lub leczenia schorzeń ludzkiego ciała, dostarczanie
informacji medycznej, usługi opieki medycznej świadczone
przez lekarzy oraz inny personel specjalistyczny w dziedzinie
opieki zdrowotnej.
493333
(220) 2018 12 03
DUDA ANNA INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA,
Wrocław
(540) STOMO CLINIC MAKES YOU SMILE
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 02.09.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi stomatologiczne.
(210)
(731)

493342
(220) 2018 12 03
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) GŁODniaKi
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sprzedaży i zakupu towarów, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi hurtowni, sklepów
detalicznych i internetowych z kawą ziarnistą, mieloną, rozpuszczalną, kawą w kapsułkach, napojami na bazie kawy.
493356
(220) 2018 12 03
PODLEWSKA MARIOLA ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY GUSTO, Raciszyn
(540) BOBO GUMI
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 29 mięso i wędliny, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone produkty mięsne, pasty mięsne,
pasztety, smalec, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze,
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, mleko kokosowe do celów kulinarnych, produkty serowarskie, 30 ryż, kasze, sól, przyprawy
i dodatki smakowe, kapary, kawa, herbata, kakao i namiastki
tych towarów, mąka, syropy i melasa, ocet, sosy [przyprawy],
sosy, pikantne sosy, czatnej i pasty, pesto, zboża, przekąski
z produktów zbożowych, batony zbożowe i energetyczne, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, czekolada, lód,
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, cukierki, batony i guma do żucia, chleb, desery gotowe, nugat, chałwa,
wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, suche i świeże
makarony, kluski i pierogi, dania na bazie ryżu, dania gotowe zawierające makaron, 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, 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, napoje
na bazie orzechów i soi.
(210) 493344
(220) 2018 12 03
(731) BEDNORZ RYSZARD, Miroszowice
(540) SELECTED AND PRODUCED IN ITALY B BUON
ESPRESSO

(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych w szczególności Internetu,
pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz
osób trzecich, pośredniczenie w umowach dotyczących

(531) 01.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, cukierki, słodycze, cukierki żelowe, orzechy w czekoladzie i innych polewach, rodzynki w czekoladzie i innych polewach.
493358
(220) 2018 12 03
PUBLICO24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) Publico24 NEWSSTAND

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 9 gazety elektroniczne do pobrania, książki
dźwiękowe, książki audio, książki elektroniczne do pobrania
z dziedziny nauki gry w golfa, książki elektroniczne do pobrania, książki zapisane na płytach, książki zapisane na taśmach,
książki w formacie cyfrowym do pobierania z internetu,
publikacje elektroniczne, oprogramowanie komputerowe
[programy], interaktywne oprogramowanie komputerowe,
oprogramowanie komputerowe do bezprzewodowego
dostarczania treści, oprogramowanie komputerowe w dziedzinie elektronicznej działalności wydawniczej, oprogramowanie do przetwarzania danych do przetwarzania tekstu,
oprogramowanie do przetwarzania danych do prezentacji
graficznych, 16 gazety codzienne, gazety, broszury, czasopisma branżowe, czasopisma dla pasażerów linii lotniczych,
czasopisma fachowe, czasopisma komputerowe, czasopisma muzyczne, czasopisma o tematyce ogólnej, czasopisma
[periodyki], czasopisma prawnicze, czasopisma z plakatami,
dzienniki, książki, periodyki, periodyki [czasopisma], periodyki drukowane, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne,
roczniki [publikacje drukowane], 35 prenumerata gazet [dla
osób trzecich], administrowanie prenumeratą gazet [dla osób
trzecich], marketing, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach internetowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prezentacja
oferty handlowej w internecie, organizowanie i współudział
w targach, wystawach i pokazach, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, prowadzenie punktów informacji konsumenckiej, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej i hurtowej, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, 41 elektroniczna publikacja tekstów i druków,
innych niż reklamowe, w internecie, elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych (w tym informacji archiwalnych) w formie tekstów,
informacji audio i/lub wideo, multimedialne wydania czasopism, multimedialne wydania gazet, multimedialne wydania
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magazynów, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, publikacja broszur, publikacja czasopism, publikacja
elektroniczna on-line periodyków i książek, publikacja gazet
elektronicznych on-line, publikacja i redagowanie książek, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja
książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania),
publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikacje multimedialne, publikowania broszur, publikowanie, publikowanie czasopism, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie
czasopism w postaci elektronicznej w internecie, publikowanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny, publikowanie dokumentów, publikowanie dokumentów
z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie
druków w formie elektronicznej, publikowanie druków w formie elektronicznej w internecie, publikowanie druków, również w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych,
publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych,
publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie gazety
dla klientów w internecie, publikowanie książek i czasopism
elektronicznych w systemie on-line, publikowanie książek,
czasopism, publikowanie tekstów, publikowanie tekstów
i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, udostępnianie elektronicznych publikacji
on-line, udostępnianie on-line czasopism o tematyce ogólnej
nie do pobrania, udostępnianie on-line komiksów i powieści
graficznych nie do pobrania, udostępnianie on-line recenzji
książek, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), udostępnianie publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych],
udostępnianie publikacji on-line, usługi w zakresie publikacji
biuletynów, usługi w zakresie publikacji książek, usługi w zakresie publikacji przewodników, usługi w zakresie publikowania on-line, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi
wydawnicze), usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych
książek i czasopism w internecie, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie tekstów
elektronicznych, usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi wydawnicze, z wyjątkiem
prac drukarskich, usługi z zakresu bibliotek on-line, mianowicie świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem
sieci komputerowej on-line, 42 usługi w zakresie technologii
informacyjnych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, tworzenie, projektowanie
i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie, uaktualnianie i adaptacja programów komputerowych, tworzenie
programów komputerowych do przetwarzania danych,
opracowywanie i tworzenie komputerowych programów
przetwarzania danych, platforma jako usługa [PaaS], hosting,
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
493373
(220) 2018 12 03
ŻUCHOWICZ PAWEŁ KORNER MULTIMEDIA
& SECURITY SOLUTIONS, CRACOW SHOOTING
ACADEMY-SZKOLENIA STRZELECKIE, Kraków
(540) Cracow Shooting Academy - Szkolenia Strzeleckie
Zakrzewski & Żuchowicz
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi w zakresie sportu i kultury.
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(210) 493470
(220) 2018 12 05
(731) KRZĄKAŁA MAREK, Gliwice
(540) KAWALERKOWO
(510), (511) 36 agencja nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, dzierżawa nieruchomości,
inwestycje majątkowe (nieruchomości), kupno i sprzedaż
nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pozyskiwanie kapitału
finansowego, wycena nieruchomości, wynajem nieruchomości w szczególności wynajem mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości,
zbieranie funduszy na projekty związane z nieruchomościami przez Internet, 37 budowanie nieruchomości, remont
nieruchomości, usługi doradcze dotyczące remontów
nieruchomości.
493472
(220) 2018 12 05
PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) Circo3System

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, zioła lecznicze, zioła lecznicze
suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów
medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
(210) 493474
(220) 2018 12 05
(731) POLSKIE MŁYNY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) POLSKIE MŁYNY od 1904 roku Tubetti

(210)
(731)

(531)

06.19.15, 08.07.03, 08.07.11, 08.07.25, 11.01.09, 25.01.15,
25.07.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 makarony, makaron jajeczny, świeży makaron, suszony makaron.
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(210) 493477
(220) 2018 12 05
(731) POLSKIE MŁYNY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) POLSKIE MŁYNY od 1904 roku Tagliatelle
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(531)

07.01.13, 08.07.03, 08.07.11, 26.11.03, 19.03.03, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 makarony, makaron jajeczny, świeży makaron, suszony makaron.
(210) 493486
(220) 2018 12 05
(731) POLSKIE MŁYNY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) POLSKIE MŁYNY od 1904 roku Fideo

(531)

08.07.11, 08.07.03, 07.01.13, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.15,
19.03.03
(510), (511) 30 makarony, makaron jajeczny, świeży makaron, suszony makaron.
(210) 493479
(220) 2018 12 05
(731) POLSKIE MŁYNY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) POLSKIE MŁYNY od 1904 roku Spaghetti

(531)

07.01.13, 08.07.03, 08.07.11, 19.03.03, 26.11.02, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 makarony, makaron jajeczny, świeży makaron, suszony makaron.
493495
(220) 2018 12 05
MM PRIME TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) MM PRIME TFI
(210)
(731)

(531) 07.01.13, 08.07.03, 08.07.11, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 makarony, makaron jajeczny, świeży makaron, suszony makaron.
(210) 493485
(220) 2018 12 05
(731) POLSKIE MŁYNY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) POLSKIE MŁYNY od 1904 roku Fusilli

(531) 03.09.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 specjalistyczne wyceny i raporty w zakresie
spraw dotyczących działalności gospodarczej, wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach, biznesowe oceny i wyceny w sprawach handlowych,
prowadzenie rejestrów aktywów [dla osób trzecich], doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, 36 inwestycje finansowe, doradztwo finansowe, oceny finansowe,
analizy finansowe, prognozy finansowe, badania finansowe,
opracowania finansowe, wyceny finansowe, usługi finansowe, indywidualne planowanie finansowe, skomputeryzowane analizy finansowe, finansowe zarządzanie emeryturami,
zarządzanie finansowe funduszami, zarządzanie finansowe
akcjami, pozyskiwanie kapitału finansowego, zarządzanie
finansowe dotyczące inwestycji, zarządzanie finansowe
spółkami holdingowymi, informacje finansowe dla inwestorów, zarządzanie finansowe funduszami powierniczymi, zarządzanie finansowe funduszami emerytalnymi, doradztwo
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finansowe dotyczące emerytur, usługi finansowe dla spółek,
doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, planowanie i zarządzanie finansowe, skomputeryzowane usługi doradztwa
finansowego, doradcze usługi zarządzania finansowego,
doradztwo finansowe dotyczące funduszy powierniczych,
finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, zarządzanie
finansowe za pośrednictwem internetu, usługi finansowe
w zakresie akcji, usługi finansowe w zakresie obrotu akcjami,
finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, usługi
finansowe związane z walutami cyfrowymi, usługi finansowe z zakresu zarządzania majątkiem, zarządzanie finansowe
udziałami w innych firmach, niezależne doradztwo w zakresie planowania finansowego, usługi doradcze w zakresie
planowania finansowego, usługi doradztwa inwestycyjnego
i planowania finansowego, usługi finansowe związane z międzynarodowymi papierami wartościowymi, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie posiadania papierów wartościowych, usługi finansowe związane ze sprzedażą i kupnem
papierów wartościowych, zarządzanie finansowe w zakresie
kapitału ryzyka, kapitału inwestycyjnego i kapitału rozwojowego, usługi finansowe związane z emisją i sprzedażą papierów wartościowych pod zastaw hipoteczny, zarządzanie
akcjami, zarządzanie udziałami, zarządzanie inwestycjami,
zarządzanie aktywami, zarządzanie kapitałem, zarządzanie
portfelem, zarządzanie powiernicze, zarządzanie funduszem,
zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem, zarządzanie
aktywami i zarządzanie portfolio, zarządzanie funduszami
korporacyjnymi, zarządzanie aktywami finansowymi, zarządzanie aktywami inwestycyjnymi, zarządzanie inwestycjami
emerytalnymi, zarządzanie finansami korporacyjnymi, zarządzanie portfelem udziałów, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie funduszem hedgingowym, zarządzanie
powiernicze inwestycjami, zarządzanie papierami wartościowymi, zarządzanie portfelem inwestycyjnym, zarządzanie
portfelem finansowym, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, zarządzanie kapitałem wysokiego ryzyka, zarządzanie
zbywalnymi papierami wartościowymi, zarządzanie finansami dla firm, zarządzanie portfelem papierów wartościowych,
zarządzanie portfelami papierów wartościowych, zarządzanie inwestycjami w akcje, zarządzanie funduszami typu offshore, zarządzanie funduszem inwestycyjnym wzajemnym,
zarządzanie funduszem inwestycyjno-kapitałowym, zarządzanie portfelem zbywalnych papierów wartościowych, zarządzanie funduszami kapitału wysokiego ryzyka, zarządzanie funduszami typu private equity, zarządzanie funduszami
dla klientów prywatnych, usługi związane z zarządzaniem
funduszami, zarządzanie aktywami na rzecz osób trzecich,
zarządzanie papierami wartościowymi notowanymi na giełdzie, finansowanie inwestycji, organizowanie inwestycji,
analiza inwestycyjna, administrowanie inwestycjami, kluby
inwestycyjne, pośrednictwo inwestycyjne, usługi inwestycyjne, powiernictwo inwestycyjne, doradztwo inwestycyjne,
pozyskiwanie inwestycji finansowych, opieka nad inwestycjami, usługi finansowo-inwestycyjne, administrowanie inwestycjami funduszy, fundusze inwestycyjne wzajemne.
(210) 493511
(220) 2018 12 06
(731) WOŹNIAK ALEKSANDRA, Tomaszów Mazowiecki
(540) Ślubu nie będzie
(510), (511) 35 zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi relacji
z mediami, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych,
usługi w zakresie zarządzania targami, wynajem powierzchni
reklamowej na stronach internetowych, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, 41 organizowanie rozrywki
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podczas uroczystości weselnych, organizacja przyjęć, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia],
organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie
imprez rozrywkowych, 42 hosting elektronicznych przestrzeni pamięciowych w Internecie do reklamowania towarów i usług, infrastruktura jako usługa (IaaS), platforma jako
usługa [PaaS], hosting platform w Internecie, hosting strony
internetowej on-line do tworzenia i hostingu mikrowitryn
dla przedsiębiorstw, interaktywne usługi hostingowe umożliwiające użytkownikom publikowanie i dzielenie się swoimi
treściami i obrazami w trybie on-line.
493513
(220) 2018 12 06
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WOKULSKI
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, brandy, wina.
(210)
(731)

493514
(220) 2018 12 06
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MENDELSSOHN VODKA
(510), (511) 33 wódki.
(210)
(731)

493516
(220) 2018 12 06
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MENDELSON WÓDKA
(510), (511) 33 wódki.

(210)
(731)

(210) 493522
(220) 2018 12 06
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) METYL FOLIC-B12 ACTIVE complex

(531) 26.01.01, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, suplementy diety i żywności do celów
medycznych, witaminy dla kobiet w ciąży.
493557
(220) 2018 12 07
HYDRO-PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno
(540) SMART wodkan

(210)
(731)

28

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 pompy zatapialne, pompy dławnicowe, pompy ciepłownicze, pompy domowe, pompy ogrodowe, pompy wirowe, pompy śrubowe, 9 szafy sterownicze, urządzenia
i przyrządy do monitorowania, pomiaru, badania, testowania,
regulacji, sterowania, kontroli pomp i ich zestawów, hydroforów i ich zestawów, przepompowni ścieków, tłoczni ścieków,
oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, zestawów
do podnoszenia ciśnienia w instalacjach wodnych, przyrządy nawigacyjne do sterowania i monitoringu systemów
pompowych, oprogramowanie do wizualizacji i sterowania
procesów przemysłowych, 11 pompy cieplne, hydrofory,
zestawy hydroforowe, zestawy ściekowe, przepompownie
ścieków, tłocznie ścieków, urządzenia do oczyszczania ścieków, aparatura i urządzenia do uzdatniania wody, zestawy
do podnoszenia ciśnienia w instalacjach wodnych, zasuwy
odcinające do ścieków, zawory zwrotne do ścieków, urządzenia wodociągowe, sanitarne, wentylacyjne, klimatyzacyjne,
grzewcze, 35 prowadzenie sklepów i hurtowni oraz pośrednictwo handlowe w zakresie pomp, zestawów pompowych,
hydroforów, zestawów hydroforowych, zestawów ściekowych, przepompowni ścieków, oczyszczalni ścieków, tłoczni
ścieków, stacji uzdatniania wody, zestawów do podnoszenia
ciśnienia w instalacjach wodnych, zbiorników, mieszadeł,
wirówek, pras, krat, pakietów złóż do oczyszczalni ścieków,
armatury do zestawów pompowych, hydroforów, zestawów
hydroforowych, zestawów ściekowych, przepompowni
ścieków, tłoczni ścieków, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, zestawów do podnoszenia ciśnienia, zbiorników, urządzeń wodociągowych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, urządzeń, przyrządów
i oprogramowania do wizualizacji, monitorowania, regulacji,
sterowania i kontroli urządzeń pompowych do wody, ścieków, cieczy chemicznych, wynajem maszyn i urządzeń biurowych, badanie rynku i opinii publicznej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, usługi reklamowe, organizacja targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi rachunkowo - księgowe, doradztwo i konsulting w zakresie ochrony środowiska, 37 usługi w zakresie modernizacji, montażu,
instalowania, przeglądów, napraw i monitorowania pomp,
zestawów pompowych, hydroforów, zestawów hydroforów,
zestawów ściekowych, przepompowni ścieków, tłoczni ścieków, oczyszczalni ścieków, zestawów do podnoszenia ciśnienia w instalacjach wodnych, stacji uzdatniania wody, usługi
prowadzenia robót ogólnobudowlanych i robót budowlanych związanych z montażem w/w obiektów, usługi instalowania kabli sieci transmisji danych, usługi wizualizacji pracy
obiektów w gospodarce wodno - kanalizacyjnej i w przemyśle, usługi montowania instalacji wodno - kanalizacyjnych,
instalacji elektrycznych i sygnalizacyjnych, usługi w zakresie
instalowania, napraw i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących,
nawigacyjnych, usługi sprzątania i czyszczenia obiektów,
38 usługi transmisji danych w technologii bezprzewodowej,
radiotelefonów, złączy kablowych, Internetu, satelitarnej,
42 projektowanie pomp, zestawów pompowych, hydroforów, zestawów hydroforowych, zestawów ściekowych,
przepompowni ścieków, tłoczni ścieków, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, zestawów do podnoszenia ciśnienia, projektowanie układów sterowania i zasilania pomp,
projektowanie urządzeń i sieci do transmisji danych, projektowanie budowlane, projektowanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, doradztwo w zakresie sprzętu
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komputerowego, usługi w zakresie oprogramowania do wizualizacji i sterowania procesów przemysłowych, 45 usługi
monitoringu pracy obiektów w gospodarce wodno - kanalizacyjnej i w przemyśle.
493558
(220) 2018 12 07
WINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) SELEKCJA MAKŁOWICZ
(210)
(731)

(531) 27.05.10
(510), (511) 30 kanapki, dania gotowe suche lub w płynie,
zawierające głównie ryż, gotowe dania z ryżu, przekąski
z produktów zbożowych, przekąski na bazie ryżu, przekąski wieloziarniste, przekąski z musli, przekąski z kukurydzy,
chrupki serowe [ przekąski], przekąski wytwarzane z Muesli,
przekąski wykonane z kukurydzy, wyciskane przekąski zawierające kukurydzę, przekąski z ekstrudowanej pszenicy, 33 napoje alkoholowe, wino, 35 usługi w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, win, kanapek, dań gotowych suchych lub
w płynie, zawierających głównie ryż, gotowych dań z ryżu,
przekąsek z produktów zbożowych, przekąsek na bazie ryżu,
przekąsek wieloziarnistych, przekąsek z musli, przekąsek z kukurydzy, chrupek serowych [przekąski], przekąski wykonane
z kukurydzy, wyciskanych przekąsek zawierających kukurydzę, przekąsek z ekstrudowanej pszenicy, przekąsek na bazie Muesli, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
usługi informacyjne dla konsumentów, usługi dystrybucyjne
w zakresie dystrybucji ulotek, broszur reklamowych.
493560
(220) 2018 12 07
WINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) SELEKCJA MAKŁOWICZ
(210)
(731)

(531) 27.05.24
(510), (511) 30 kanapki, dania gotowe suche lub w płynie,
zawierające głównie ryż, gotowe dania z ryżu, przekąski
z produktów zbożowych, przekąski na bazie ryżu, przekąski wieloziarniste, przekąski z musli, przekąski z kukurydzy,
chrupki serowe [ przekąski], przekąski wytwarzane z Muesli,
przekąski wykonane z kukurydzy, wyciskane przekąski zawierające kukurydzę, przekąski z ekstrudowanej pszenicy, 33 napoje alkoholowe, wino, 35 usługi w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, win, kanapek, dań gotowych suchych lub
w płynie, zawierających głównie ryż, gotowych dań z ryżu,
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przekąsek z produktów zbożowych, przekąsek na bazie ryżu,
przekąsek wieloziarnistych, przekąsek z musli, przekąsek z kukurydzy, chrupek serowych [przekąski], przekąski wykonane
z kukurydzy, wyciskanych przekąsek zawierających kukurydzę, przekąsek z ekstrudowanej pszenicy, przekąsek na bazie
Muesli, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi informacyjne dla konsumentów, usługi dystrybucji ulotek,
broszur reklamowych.
(210)
(731)
(540)

493575
(220) 2018 12 07
Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as Seiko
Epson Corporation), Tokio, JP

(531) 26.11.13, 25.05.02, 01.15.24, 25.01.15, 25.01.18, 25.01.19
(510), (511) 2 tusz, butelki z tuszem (pełne), pakiety z tuszem (pełne) i kartridże z tuszem (pełne) do fotokopiarek,
drukarek cyfrowych, drukarek komputerowych, drukarek
atramentowych, drukarek atramentowych wielkoformatowych, drukarek kodów kreskowych oraz wielofunkcyjnych
drukarek cyfrowych z funkcją kopiowania i/lub skanowania
i/lub faksowania, butelki z tuszem (pełne) w opakowaniach
do sprzedaży detalicznej, pakiety z tuszem (pełne) w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, kartridże z tuszem (pełne)
w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, tonery i kartridże
z tonerem do fotokopiarek, drukarek cyfrowych, drukarek
komputerowych, drukarek laserowych, drukarek do druków
wielkoformatowych, drukarek kodów kreskowych i drukarek cyfrowych wielofunkcyjnych z funkcją kopiowania i/lub
skanowania i/lub faksowania, tusze drukarskie, butelki wypełnione tuszem, butelki z tuszem do drukarek, koloranty,
pigmenty, farby, lakiery, folie metalowe i metal w proszku dla
malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów.
(210) 493585
(220) 2018 12 08
(731) KRZYŻANIAK JEREMI JMKI, Łódź
(540) Oddi y

(531) 27.05.01, 26.11.08, 26.11.09, 24.17.05, 24.17.25
(510), (511) 25 odzież.
493607
(220) 2018 12 10
ESPERANZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Dziki
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe, tabletki wspomagające
odchudzanie, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 25 obuwie, odzież, odzież gimnastyczna,
bandany na szyję, bielizna osobista, bokserki, buty sportowe,
(210)
(731)
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czapki, daszki, kamizelki, kaptury, kąpielówki, koszulki z krótkim rękawem, legginsy, opaski na głowę, paski, podkoszulki
sportowe, pulowery, rękawiczki, skarpetki, stroje plażowe,
szale, szalki, szlafroki, trykoty, koszule, swetry, chusty, bluzy,
spodnie, 41 informacja o edukacji z zakresu zdrowia, dietetyki, pielęgnacji urody, sportu, fitness i turystyki, nauczanie
indywidualne z zakresu zdrowia, dietetyki, pielęgnacji urody, sportu, fitness i turystyki, organizowanie i prowadzenie
warsztatów z zakresu zdrowia, dietetyki, pielęgnacji urody,
sportu, fitness i turystyki, publikowanie książek, usługi trenerskie, doradztwo w zakresie życia osobistego, produkcja
filmów innych niż reklamowe, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie,
informacja o rekreacji, kultura fizyczna, nauka gimnastyki,
organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie zająć
fitness, wypożyczanie sprzętu sportowego, udostępnianie
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów
i sprzętu sportowego, usługi klubów zdrowia, usługi trenera
osobistego.
(210) 493634
(220) 2018 12 10
(731) ROLTECH BABIS SPÓŁKA JAWNA, Kielce
(540) ROLNY MARKET

(531) 27.05.01, 26.04.02, 05.07.02, 18.01.14, 06.07.25
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, części, części zamienne
i akcesoria do nich, maszyny wibracyjne [rolnicze maszyny], kultywatory [rolnicze przyrządy], mechaniczne narzędzia rolnicze, 8 narzędzia i przyrządy rolnicze obsługiwane
ręcznie, kultywatory ręczne, widły rolnicze [narzędzia ręczne], 12 traktory, ciągniki, żniwiarki [sprzęt rolniczy w postaci
przyczep do traktorów], kosiarki [sprzęt rolniczy w postaci
przyczep do traktorów], brony [sprzęt rolniczy w postaci
przyczep do traktorów], pługi [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów], wały [sprzęt rolniczy w postaci przyczep
do traktorów], traktory holownicze i części składowe do nich,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich: sprzętu i maszyn rolniczych, części do nich, pojazdów rolniczych, pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem oraz
kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, w sklepie, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
w systemie on-line, na stronie internetowej, 37 usługi warsztatów napraw i konserwacji maszyn, obrabiarek a zwłaszcza
maszyn rolniczych ciągnikowych.
(210) 493645
(220) 2018 12 10
(731) UAB POLTA, Kowno, LT
(540) CannabiNeff
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne, produkty lecznicze, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy
diety, środki dietetyczne do celów leczniczych, dietetyczne
substancje przystosowane do celów leczniczych, preparaty
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do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek, preparaty farmaceutyczne w postaci kapsułek,
preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek powlekanych,
preparaty farmaceutyczne w postaci płynnej, preparaty farmaceutyczne w postaci kropli, preparaty farmaceutyczne
w postaci proszku, leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów
medycznych, leki wzmacniające, pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, krople
do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, tabletki do celów farmaceutycznych, tabletki
powlekane do celów farmaceutycznych, pastylki do ssania
do celów farmaceutycznych zawierające w swoim składzie
wyciągi z ziół i/lub wyciągi z owoców i/lub wyciągi z nasion
i lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi
z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i lub makroelementy, pigułki do celów farmaceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi z ziół i lub
wyciągi z owoców i/lub wyciągi z nasion i lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi
z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy, kapsułki do celów farmaceutycznych zawierające
w swoim składzie wyciągi z ziół i/lub wyciągi z owoców i/lub
wyciągi z nasion i/lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści
i/lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy
i/lub mikroelementy i/lub makroelementy, guma do żucia
do celów medycznych, guma do celów medycznych, leki
antydepresyjne.
493657
(220) 2018 12 10
JAWOR ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) JAWOR MINERAL
(210)
(731)
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493660
(220) 2018 12 10
JAWOR ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) JAWOR MINERAL
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, woda, woda mineralna, woda źródlana, woda stołowa, woda niegazowana,
woda gazowana, woda aromatyzowane, woda pitna, woda
sodowa, smakowa woda mineralna, woda wzbogacona odżywczo, napoje funkcjonalne na bazie wody, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, napoje na bazie
wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe, napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody
i cukru, napoje izotoniczne, napoje zawierające witaminy, napoje aromatyzowane owocami, aromatyzowane napoje gazowane, mrożone napoje gazowane, bezalkoholowe napoje
słodowe, napoje na bazie owoców, esencje do produkcji napojów, wyciągi do sporządzania napojów, sorbety w postaci
napojów, pastylki do napojów gazowanych, syropy do wyrobu napojów, napoje na bazie owoców lub warzyw, preparaty do produkcji napojów, proszki do sporządzania napojów,
napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje owocowe i soki owocowe, napoje dla sportowców zawierające
elektrolity, woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], napoje
energetyzujące [nie do celów medycznych], toniki [napoje
nielecznicze], napoje typu kola [napoje bezalkoholowe].
493664
(220) 2018 12 11
PWN WYDAWNICTWO SZKOLNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) EXPLOITS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.24, 01.15.14, 01.15.15, 27.05.03
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, woda, woda mineralna, woda źródlana, woda stołowa, woda niegazowana,
woda gazowana, woda aromatyzowane, woda pitna, woda
sodowa, smakowa woda mineralna, woda wzbogacona odżywczo, napoje funkcjonalne na bazie wody, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, napoje na bazie
wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe, napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody
i cukru, napoje izotoniczne, napoje zawierające witaminy, napoje aromatyzowane owocami, aromatyzowane napoje gazowane, mrożone napoje gazowane, bezalkoholowe napoje
słodowe, napoje na bazie owoców, esencje do produkcji napojów, wyciągi do sporządzania napojów, sorbety w postaci
napojów, pastylki do napojów gazowanych, syropy do wyrobu napojów, napoje na bazie owoców lub warzyw, preparaty do produkcji napojów, proszki do sporządzania napojów,
napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje owocowe i soki owocowe, napoje dla sportowców zawierające
elektrolity, woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], napoje
energetyzujące [nie do celów medycznych], toniki [napoje
nielecznicze], napoje typu kola [napoje bezalkoholowe].

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do celów dydaktycznych
i naukowych, magnetyczne i optyczne nośniki danych, taśmy i płyty audiovideo, dyskietki, dyski, płyty CD, CD-ROM,
nagrane dyski, publikacje elektroniczne wydawane na nośnikach elektronicznych, publikacje elektroniczne udostępniane za pośrednictwem sieci komputerowych zawierające
program do przeszukiwania baz danych, dyskietki, filmy
do nagrań dźwiękowych, nośniki do rejestracji dźwięku, programy komputerowe, translatory elektroniczne, komputery
i sprzęt przetwarzający dane, urządzenia do odtwarzania
dźwięku, 16 książki, wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe, broszury i czasopisma, gazety, periodyki, kalendarze,
materiały do nauczania, materiały szkoleniowe, katalogi, publikacje wymiennokartkowe, fotografie, materiały biurowe,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nieujęte
w innych klasach, czcionki i matryce drukarskie, 41 usługi
w zakresie: edukacji, organizowania nauczania korespondencyjnego, prowadzenia konferencji, kongresów i konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, publikowanie książek, wydawnictw dziełowych i prasowych, publikowania w sieciach
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informatycznych, produkcji filmów, tworzenia produktów
audiowizualnych i multimedialnych, publikowania tekstów
audiowizualnych i tekstów innych niż reklamowe, usługi publikacji za pomocą Internetu, usługi udostępniania w trybie
on-line publikacji elektronicznych, wypożyczanie książek
za pośrednictwem sieci Internet, publikowanie tekstów, usługi wydawnicze, usługi tłumaczenia tekstów, usługi nagrań
dźwiękowych i muzycznych, usługi fotograficzne, usługi organizowania targów, wystaw i kongresów w celach edukacyjnych i kulturalnych.
493666
(220) 2018 12 11
PWN WYDAWNICTWO SZKOLNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) Kompass Team
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do celów dydaktycznych
i naukowych, magnetyczne i optyczne nośniki danych, taśmy i płyty audlovideo, dyskietki, dyski, płyty CD, CD-ROM,
nagrane dyski, publikacje elektroniczne wydawane na nośnikach elektronicznych, publikacje elektroniczne udostępniane za pośrednictwem sieci komputerowych zawierające
program do przeszukiwania baz danych, dyskietki, filmy
do nagrań dźwiękowych, nośniki do rejestracji dźwięku, programy komputerowe, translatory elektroniczne, komputery
i sprzęt przetwarzający dane, urządzenia do odtwarzania
dźwięku, 16 książki, wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe, broszury i czasopisma, gazety, periodyki, kalendarze,
materiały do nauczania, materiały szkoleniowe, katalogi, publikacje wymiennokartkowe, fotografie, materiały biurowe,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nieujęte
w innych klasach, czcionki i matryce drukarskie, 41 usługi
w zakresie: edukacji, organizowania nauczania korespondencyjnego, prowadzenia konferencji, kongresów i konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, publikowanie książek, wydawnictw dziełowych i prasowych, publikowania w sieciach
informatycznych, produkcji filmów, tworzenia produktów
audiowizualnych i multimedialnych, publikowania tekstów
audiowizualnych i tekstów innych niż reklamowe, usługi publikacji za pomocą Internetu, usługi udostępniania w trybie
on-line publikacji elektronicznych, wypożyczanie książek
za pośrednictwem sieci Internet, publikowanie tekstów, usługi wydawnicze, usługi tłumaczenia tekstów, usługi nagrań
dźwiękowych i muzycznych, usługi fotograficzne, usługi organizowania targów, wystaw i kongresów w celach edukacyjnych i kulturalnych.
493681
(220) 2018 12 11
PWN WYDAWNICTWO SZKOLNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) TranSfer Deutsch
(210)
(731)
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do celów dydaktycznych
i naukowych, magnetyczne i optyczne nośniki danych, taśmy i płyty audiovideo, dyskietki, dyski, płyty CD, CDROM,
nagrane dyski, publikacje elektroniczne wydawane na nośnikach elektronicznych, publikacje elektroniczne udostępniane za pośrednictwem sieci komputerowych zawierające
program do przeszukiwania baz danych, dyskietki, filmy
do nagrań dźwiękowych, nośniki do rejestracji dźwięku, programy komputerowe, translatory elektroniczne, komputery
i sprzęt przetwarzający dane, urządzenia do odtwarzania
dźwięku, 16 książki, wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe, broszury i czasopisma, gazety, periodyki, kalendarze,
materiały do nauczania, materiały szkoleniowe, katalogi, publikacje wymiennokartkowe, fotografie, materiały biurowe,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nieujęte
w innych klasach, czcionki i matryce drukarskie, 41 usługi
w zakresie: edukacji, organizowania nauczania korespondencyjnego, prowadzenia konferencji, kongresów i konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, publikowanie książek, wydawnictw dziełowych i prasowych, publikowania w sieciach
informatycznych, produkcji filmów, tworzenia produktów
audiowizualnych i multimedialnych, publikowania tekstów
audiowizualnych i tekstów innych niż reklamowe, usługi publikacji za pomocą Internetu, usługi udostępniania w trybie
on-line publikacji elektronicznych, wypożyczanie książek
za pośrednictwem sieci Internet, publikowanie tekstów, usługi wydawnicze, usługi tłumaczenia tekstów, usługi nagrań
dźwiękowych i muzycznych, usługi fotograficzne, usługi organizowania targów, wystaw i kongresów w celach edukacyjnych i kulturalnych.
493689
(220) 2018 12 11
PWN WYDAWNICTWO SZKOLNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) und so weiter neu
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do celów dydaktycznych
i naukowych, magnetyczne i optyczne nośniki danych, taśmy i płyty audiovideo. dyskietki, dyski, płyty CD, CDROM,
nagrane dyski, publikacje elektroniczne wydawane na nośnikach elektronicznych, publikacje elektroniczne udostępniane z a pośrednictwem sieci komputerowych zawierające program do przeszukiwania baz danych, dyskietki, filmy
do nagrań dźwiękowych, nośniki do rejestracji dźwięku, programy komputerowe, translatory elektroniczne, komputery
i sprzęt przetwarzający dane, urządzenia do odtwarzania
dźwięku, 16 książki, wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe, broszury i czasopisma, gazety, periodyki, kalendarze,
materiały do nauczania, materiały szkoleniowe, katalogi, publikacje wymiennokartkowe, fotografie, materiały biurowe,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nieujęte
w innych klasach, czcionki i matryce drukarskie, 41 usługi
w zakresie: edukacji, organizowania nauczania korespondencyjnego, prowadzenia konferencji, kongresów i konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, publikowanie książek,
wydawnictw dziełowych i prasowych, publikowania w sieciach informatycznych, produkcji filmów, tworzenia pro-
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duktów audiowizualnych i multimedialnych, publikowania
tekstów audiowizualnych i tekstów innych niż reklamowe,
usługi publikacji za pomocą Internetu, usługi udostępniania
w trybie on-line publikacji elektronicznych, wypożyczanie
książek z a pośrednictwem sieci Internet, publikowanie tekstów, usługi wydawnicze, usługi tłumaczenia tekstów, usługi
nagrań dźwiękowych i muzycznych, usługi fotograficzne,
usługi organizowania targów, wystaw i kongresów w celach
edukacyjnych i kulturalnych.
493701
(220) 2018 12 11
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) BOROWA SPIŻARNIA
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kiełbasa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie
mięsa.
(210)
(731)

493705
(220) 2018 12 11
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) Z MIŁOŚCI DO LOKALNOŚCI. WSZYSTKO CO
NAJLEPSZE DLA CIEBIE.
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kiełbasa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie
mięsa.
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go, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu,
usługi gabinetów odchudzania, planowanie programów
odchudzających, usługi doradcze w zakresie odchudzania,
usługi w zakresie odchudzania, usługi w zakresie laserowego
odmładzania skóry, usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, laserowe usuwanie żylaków, usługi w zakresie
pielęgnacji skóry, usługi doradcze związane z pielęgnacją
skóry, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, zabiegi depilacyjne, usługi w zakresie terapii
za pomocą światła, gabinety pielęgnacji skóry.
(210) 493791
(220) 2018 12 13
(731) ZAGAŁA PRZEMYSŁAW FITMENTOR, Preczów Zielona
(540) FITMENTOR

(210)
(731)

493708
(220) 2018 12 11
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) WĘDLINY Z BORÓW. BOROWA SPIŻARNIA
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kiełbasa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie
mięsa.
(210)
(731)

493784
(220) 2018 12 12
WYSKOK AGNIESZKA JADWIGA LA MEDICA,
Częstochowa
(540) La Medica
(510), (511) 44 kliniki medyczne; usługi spa, usługi manicure
i pedicure, elektroliza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne,
usługi kosmetyczne, analiza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi
kosmetyczne dla włosów, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, elektroliza do celów kosmetycznych, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów,
nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, usługi w zakresie porad kosmetycznych, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania
owłosienia, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów,
kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, usługi
klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, wstrzykiwalne
kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, zabiegi
kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, masaże, masaż tkanek głębokich,
informacje dotyczące masażu, usługi zabiegów na cellulit,
usuwanie cellulitu z ciała, usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, usługi mikrodermabrazji, usługi w zakresie
krioterapii, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentne(210)
(731)

(531) 24.15.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 batony energetyzujące stanowiące zamienniki
posiłków zawierające dodatki odżywcze, białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, dietetyczne dodatki do żywności, dodatki dietetyczne, dodatki dietetyczne w formie napojów, kapsułki odchudzające, mieszane preparaty witaminowe,
mineralne suplementy diety dla ludzi, mineralne suplementy
odżywcze, musujące tabletki witaminowe, napoje witaminowe, napoje z dodatkami dietetycznymi, odżywcze suplementy
diety, preparaty witaminowe i mineralne, przeciwutleniające
suplementy diety, suplementy diety do użytku dietetycznego,
żelki witaminowe, 41 świadczenie usług związanych z dietą,
zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z dietą, nauczanie i szkolenia, publikowanie dokumentów z dziedziny
szkolenia, nauki prawa publicznego i spraw socjalnych, trening rozwoju osobistego, kursy w zakresie rozwoju osobistego, usługi edukacyjne w zakresie rozwoju ruchowego, usługi
związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci - sprawności intelektualnej dzieci, sport i fitness, zajęcia sportowe
i kulturalne, usługi sportowe i kulturalne, usługi sportowe
i w zakresie fitnessu, usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń
sportowych, udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony internetowej,organizowanie imprez w celach
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, treningi sportowe
i treningi fitness, trening osobisty- szkolenia, usługi w zakresie
treningu fizycznego, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, usługi trenera osobistego- trening sprawności fizycznej,
usługi siłowni związane z treningiem siłowym, udostępnianie
obiektów i sprzętu do treningu sportowego, udostępnianie
informacji dotyczących treningu - fitness za pomocą portalu
on-line, produkowanie taśm wideo na użytek korporacyjny
w zakresie edukacyjnego treningu korporacyjnego, szkolenie i instruktaż, niemedyczne szkolenia w zakresie żywienia,
szkolenie w zakresie zdrowia i welness, niemedyczne szkolenia w zakresie diety, szkolenie w zakresie sprawności fizycznej,
szkolenie za pośrednictwem mediów radiowo - telewizyjnych,
44 opieka psychologiczna, opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, opieka zdrowotna związana z głodówką,
usługi związane z opieką nad zwierzętami.
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(210) 493792
(220) 2018 12 13
(731) ZAGAŁA PRZEMYSŁAW FITMENTOR, Preczów Zielona
(540) FITSHAKE

(531) 24.15.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe, białkowe suplementy diety, dietetyczne
dodatki do żywności, dodatki dietetyczne, dodatki dietetyczne w formie napojów, dodatki witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, koktajle
białkowe, lecznicze dodatki do żywności, mieszane preparaty witaminowe, mineralne suplementy dla ludzi, mineralne
suplementy odżywcze, multiwitaminy, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe i mineralne, proszki jako
zamiennik posiłków, przeciwutleniacze do użytku leczniczego, przeciwutleniacze do użytku dietetycznego, przeciwutleniacze suplementu diety, suplementy diety, suplementy
diety do użytku dietetycznego, suplementy diety z białkiem
sojowym, suplementy diety zawierające białko.
493795
(220) 2018 12 13
MIRALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piła
(540) COLOSTOP

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i inne środki do celów leczniczych, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczne substancje do celów leczniczych.
493797
(220) 2018 12 13
4C SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) O!TWÓRZ MIESZKANIE

(210)
(731)

(531) 27.05.03, 24.17.04, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi merchandisingu, przygotowywanie
materiałów reklamowych i merchandisingowych dla osób
trzecich, usługi doradztwa w zakresie public relations, badania w zakresie public relations, usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy, pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public relations,
rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, usługi w zakresie reklamy:
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, mediach drukowanych i elektronicznych
(Internet), wynajmowanie przestrzeni reklamowej, usługi
produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji,
filmu, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania
prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów
i wystaw, udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie infor-
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macji o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi zarządzania działalnością
gospodarczą dotyczące handlu elektronicznego, organizacja
wystaw dla biznesu lub handlu w tym e-handlu, 38 elektroniczna transmisja danych i informacji, transmisja programów
telewizyjnych, zapewnienie użytkownikom dostępu do Internetu, zapewnienie połączeń telekomunikacyjnych do baz
danych lub Internetu, transmisja danych przez Internet, usługi dostępu do Internetu, udostępnianie forów internetowych
on-line, transmisja treści multimedialnych przez Internet,
transmisja strumieniowa telewizji przez Internet, nadawanie
programów za pośrednictwem Internetu, usługi świadczone
przez dostawców Internetu, zapewnianie dostępu do stron
internetowych, zapewnianie dostępu do blogów internetowych, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, emisja filmów za pośrednictwem Internetu, usługi
bramek telekomunikacyjnych, usługi poczty elektronicznej,
usługi telekomunikacyjne, mianowicie elektroniczna transmisja danych i informacji, wiadomości elektronicznych, usługi interaktywnej tablicy ogłoszeń pozwalającej internautom
wymianę informacji na temat zainteresowań, kolekcji, handlu
i sprzedaży dóbr i usług poprzez światową sieć komputerową, usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, zapewnianie dostępu do platform handlu
elektronicznego w Internecie, 41 produkcja i dystrybucja
programów telewizyjnych, filmów, spektakli, przedstawień,
graficznych elementów filmowych, filmów audio i video,
produkcja efektów specjalnych do filmów, telewizji i radia,
nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych,
audiowizualnych, video, produkcja nagrań dźwięku i obrazu
na nośnikach dźwięku i obrazu, produkcja filmów na płytach DVD i CD-ROM, adaptacja i montaż filmów, nagrań video, programów telewizyjnych i radiowych, obsługa studia
filmowego, prezentacja filmów i nagrań wideo, tworzenie
programów i imprez w celu ich redystrybucji pośród osób
trzecich, dystrybucja filmów i obrazów w celach edukacyjnych, kulturalnych lub rozrywkowych, dystrybucja widowisk i programów radiowych, telewizyjnych, internetowych
i on-line, dokonywana w celach edukacyjnych, kulturalnych
lub rozrywkowych, produkcja imprez w celach edukacyjnych, kulturalnych lub rozrywkowych, do redystrybucji pośród osób trzecich, redagowanie i publikowanie tekstów,
usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, publikowanie tekstów
w postaci płyt CD-ROM, publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, publikacja tekstów
w postaci nośników elektronicznych, produkcja taśm wideo,
nagrywanie taśm wideo, produkcja taśm wideo i dysków wideo, udostępnianie informacji z wykorzystaniem baz danych
dotyczących bieżących wydarzeń politycznych, kulturalnych
i gospodarczych, sportu, imprez sportowych, podnoszenia
sprawności fizycznej, zajęć rekreacyjnych i sprawnościowych
oraz rozrywki, organizowanie zajęć sportowych, zawodów
i imprez sportowych, organizacja i przygotowanie imprez
sportowych i konkursów sportowych, prowadzenie szkoleń
z dziedziny sportu, organizacja i prowadzenie treningu dla
zawodników dyscyplin sportowych, usługi trenerskie, wynajmowanie obiektów sportowych, stadionów, kortów tenisowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, udostępnianie
obiektów i urządzeń sportowych, usługi produkcji imprez
sportowych, usługi w zakresie informacji i edukacji sportowej, udostępnianie informacji z wykorzystaniem baz danych
dotyczących bieżących wydarzeń politycznych i gospodarczych,szkolenia z zakresu public relations, 42 projektowanie,
tworzenie, hosting i utrzymywanie stron internetowych dla
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osób trzecich, doradztwo związane z oprogramowaniem
do systemów komunikacyjnych, badania projektowe związane z oprogramowaniem, 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, 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, prowadzenie serwerów i portali internetowych, doradztwo w projektowaniu stron internetowych,
doradztwo w sprawach komputerów, doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego, doradztwo związane z odzyskiwaniem danych komputerowych, doradztwo związane z aktualizacją oprogramowania komputerowego, doradztwo
związane z konserwacją oprogramowania komputerowego,
tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, konserwacja oprogramowania używanego w obszarze
handlu elektronicznego, doradztwo związane z tworzeniem
i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego, hosting platform przeznaczonych do handlu elektronicznego przez Internet.

odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 493820
(220) 2018 12 13
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) SYNTONINA
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki

(210) 493848
(220) 2018 12 14
(731) ROGALSKI KAJETAN, Nowa Wieś
(540) CARQ

493844
(220) 2018 12 13
POLIMEX.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
(540) POLIMEX
(510), (511) 23 nici do celów włókienniczych, 24 materiały
tekstylne, narzuty na łóżka, obrusy, 25 odzież, 26 artykuły pasmanteryjne, koronki, hafty, wstążki i oploty, guziki, haczyki,
szpilki i igły, sztuczne kwiaty, zamki błyskawiczne, dodatki
ubraniowe, emblematy ozdobne, haftki, ozdoby do kapeluszy, klamry, wkładki do kołnierzyków, lamówki, ozdoby
do obuwia, opaski, sznurowadła, taśmy, wstążki.
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.05.21
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do obsługi platformy informacyjno-handlowej, oprogramowanie
do zarządzania danymi związanymi z pojazdami lądowymi,
oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz
danych, oprogramowanie do wspierania procesów badania
technicznego pojazdów, oprogramowanie społecznościowe
dla użytkowników pojazdów, oprogramowanie użytkowe
do usług tworzenia sieci kontaktów społecznych za pośrednictwem Internetu, systemy kontroli prędkości do pojazdów,
skomputeryzowana aparatura do analizy pracy silników w pojazdach mechanicznych, oprogramowanie do raportowania,
oprogramowanie komputerowe do interpretacji numerów
identyfikacyjnych pojazdów, 35 doradztwo w zarządzaniu
biznesowym w dziedzinie transportu i dostaw, udzielanie
informacji z zakresu zarządzania flotą w przedsiębiorstwie,
dostarczanie skomputeryzowanych informacji w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, skomputeryzowane
zarządzanie danymi, zbieranie i analizy informacji i danych
związanych z rynkiem motoryzacyjnym, usługi reklamowe
związane z pojazdami lądowymi, usługi reklamowe związane z przemysłem pojazdów mechanicznych, sporządzanie
i dostarczanie informacji porównawczych i recenzji on-line
w zakresie pojazdów, w szczególności cen charakterystyki
oraz danych technicznych, usługi w zakresie promocji sprzedaży, mianowicie gromadzenie rozmaitych ofert sprzedaży
towarów w celu umożliwienia innym wygodnego oglądania
i zakupu tych towarów, zarządzanie flotą pojazdów na rzecz
osób trzecich, raporty i badania rynkowe, przygotowywanie
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raportów z analiz rynkowych, 42 platforma jako usługa, rozumiana jako PaaS, umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania komputerowego on-line, nie do pobrania,
badanie techniczne pojazdów, badanie przydatności pojazdów do ruchu drogowego, sporządzanie raportów dotyczących badań technicznych, umożliwianie tymczasowego
użytkowania oprogramowania nie do pobrania do analizowania danych technicznych pojazdów i generowania raportów, integracja oprogramowania komputerowego.
493854
(220) 2018 12 14
GÓR-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorlice
(540) termPIR płyty izolacyjne

(210)
(731)

(531) 26.03.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 17 budowlane materiały izolacyjne i termoizolacyjne, płyty izolacyjne i termoizolacyjne, płyty warstwowe ścienne, dachowe i chłodnicze, panele termoizolacyjne, izolacyjne
systemy fasadowe z paneli termoizolacyjnych i płyt warstwowych, materiały wypełniające i uszczelniające z gumy i tworzyw
sztucznych, materiały izolacyjne cieplne i akustyczne z tworzyw
sztucznych, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, folie
budowlane izolacyjne, folie antykorozyjne, laminaty z tworzyw
sztucznych w postaci taśmy.
(210) 493861
(220) 2018 12 14
(731) BOGACZ TADEUSZ BOGART, Gniewkówiec
(540) www.bogart.info.pl B BOGART Maszyny Rolnicze
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493872
(220) 2018 12 14
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DWÓR BIELICE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
(210)
(731)

493882
(220) 2018 12 14
PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) Structu Dose
(210)
(731)

(531) 02.09.22, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.02, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, zioła lecznicze, zioła lecznicze
suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów
medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
493884
(220) 2018 12 14
MAJAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bełchatów
(540) LUXURY cream FUDGE MADE IN POLAND
(210)
(731)

(531) 18.01.14, 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 01.15.15
(510), (511) 35 usługi konsultacji biznesowych w branży rolniczej, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
rolniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
rolniczym, udzielanie informacji dotyczących działalności
gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego.
493868
(220) 2018 12 14
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ŁOWIECKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210)
(731)

493871
(220) 2018 12 14
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CZAPLA SIWA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
(210)
(731)

(531) 03.04.02, 27.05.01, 26.04.09, 25.01.15, 29.01.12
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze: cukierki, cukierki-krówki, cukierki-toffi, czekolada, wyroby czekoladowe,
makaroniki, marcepan, pastylki i pomadki jako cukierki, praliny, słodycze do ssania, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych,
owocowe galaretki jako słodycze.
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493885
(220) 2018 12 14
MAJAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bełchatów
(540) LUXURY cream FUDGE Made in Poland

(210)
(731)

(531)

03.04.02, 26.01.04, 26.05.06, 26.11.03, 26.11.05, 25.01.15,
25.07.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze: cukierki, cukierki-krówki, cukierki-toffi, czekolada, wyroby czekoladowe,
makaroniki, marcepan, pastylki i pomadki jako cukierki, praliny, słodycze do ssania, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych,
owocowe galaretki jako słodycze.
(210) 493888
(220) 2018 12 14
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) zakochani po uszy
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe,
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania
w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD,
DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe,
interaktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego
w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna
aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki
telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw
do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym
dysku twardym PVR umożliwiająca wybór zapisywanych
programów (osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe, programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy
do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, programy komputerowe do obsługi
interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu audio i video
w postaci skompresowanej, anteny radiowe i telewizyjne,
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urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania
obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci plików w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne, monitory,
komputery i urządzenia towarzyszące, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego
w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 usługi
w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi produkcji
audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów
i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw handlowych/reklamowych, usługi badania opinii publicznej,
badania rynku mediów i reklamy, udzielanie informacji
w sprawach działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni
wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych
odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych nośników
obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych
gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji
i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego
i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę
do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych,
odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków,
chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów
gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz,
usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery,
bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy,
bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy,
etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy 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
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dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby
i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo,
38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej:
zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku
i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane - zakres dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego
abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług,
uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu
programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji
telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu do stron www
za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi
konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie,
dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych
i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń
do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN - przesyłanie
danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie
dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów
i portali internetowych, 41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji
radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, 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 filmo-
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wych, 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.
493913
(220) 2018 12 15
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NOWY LEPSZY SMAK

(210)
(731)

(531) 05.11.15, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12, 19.01.08
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
493914
(220) 2018 12 15
MARCINKOWSKI JAROSŁAW PPHU POGOTOWIE
OKIENNE, Prószków
(540) Pogotowie Okienne
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 07.03.02
(510), (511) 6 rolety zewnętrzne metalowe, markizy metalowe, harmonijkowe drzwi z metalu, metalowe ekrany przeciw
owadom montowane na oknach, metalowe listwy okienne,
metalowe siatki (ekrany) na muchy, okna aluminiowe, okucia metalowe do okien, okna żaluzjowe metalowe, zawiasy z metalu do okien, 19 niemetalowe drzwi, bramy, okna
i osłony okienne, niemetalowe rolety zewnętrzne do okien,
37 usługi w zakresie prac remontowo-budowlanych, nadzór
budowlany, montaż i serwis okien, drzwi, rolet, żaluzji, markiz, moskitier, instalowanie, konserwacja, naprawa napędów
do rolet, żaluzji, markiz, moskitier.
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(210) 493922
(220) 2018 12 15
(731) ZAKRZEWSKI KRZYSZTOF B PLUS, Rzepin
(540) MONSTER POWER
(510), (511) 28 sprzęt sportowy, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów w związku ze sprzętem sportowym za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci
Internet.
(210) 493925
(220) 2018 12 15
(731) BOBROWICZ JULITA, Bytom
(540) PODUSZKOWNIA
(510), (511) 20 poduszki do spania, poduszki dekoracyjne,
poduszki relaksacyjne, poduszki dla zwierząt domowych, pościel oprócz bielizny pościelowej, pufy, 35 usługi w zakresie
prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej, internetowej,
wysyłkowej oraz bezpośredniej poduszek do spania, relaksacyjnych i dekoracyjnych, poduszek dla zwierząt domowych, pościeli, poszewek na poduszki, puf, usługi w zakresie
organizacji pokazów handlowych, wystaw handlowych i reklamowych oraz promocji sprzedaży poduszek, puf, organizowanie sprzedaży poduszek w trybie aukcji i przetargów
publicznych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej
i Internetu.
(210) 493979
(220) 2018 12 17
(731) MICIAŁKIEWICZ ANDRZEJ CARPASJA, Warszawa
(540) CARPASJA

(531) 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 ciężarówki, motocykle, samochody, samochody sportowe, samochody wyścigowe.
(210) 493981
(220) 2018 12 17
(731) MAŁOPOLSKIE CENTRUM NAUKI COGITEON, Kraków
(540) Cogiteon
(510), (511) 41 informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne
[pokazy], organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja
filmów, innych niż reklamowe, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, rezerwowanie miejsc na pokazy, usługi w zakresie oświaty [nauczanie],
usługi muzeów [wystawy], usługi rozrywkowe.
(210) 494009
(220) 2018 12 18
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) DUTAMSOL
(510), (511) 5 preparat farmaceutyczny stosowany w leczeniu dolegliwości związanych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego.
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(210) 494016
(220) 2018 12 18
(731) FUNDACJA MAPA PASJI, Kraków
(540) MAPA PASJI
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, edukacyjne aplikacje mobilne, pobieralne gry komputerowe, 28 gry, 35 reklama i usługi
reklamowe, promocja [reklama] podróży, reklama w Internecie dla osób trzecich, usługi w zakresie promocji, usługi
reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej
w zakresie kwestii społecznych, analizy i raporty statystyczne, sporządzanie raportów gospodarczych, przygotowywanie planów marketingowych, opracowywanie strategii
i pomysłów marketingowych, rozwijanie i koordynowanie
projektów wolontariatu dla organizacji charytatywnych,
39 zwiedzanie turystyczne, usługi doradztwa turystycznego
i informacji turystycznej, planowanie i organizowanie podróży, 41 kursy edukacyjne w dziedzinie branży turystycznej,
edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem, edukacja dorosłych, organizowanie seminariów związanych z edukacją, usługi w zakresie kultury, imprezy kulturalne, zapewnianie zajęć kulturalnych, prowadzenie imprez
kulturalnych, informacje dotyczące działalności kulturalnej,
warsztaty w celach kulturalnych, organizowanie konferencji
dotyczących działalności kulturalnej, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych, organizowanie imprez rozrywkowych
i kulturalnych, organizowanie festynów w celach kulturalnych, organizowanie seminariów związanych z działalnością
kulturalną, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne,
wystawy sztuki, usługi związane z wystawami sztuki, usługi
edukacyjne w zakresie sztuki, usługi edukacyjne i instruktażowe dotyczące sztuki i rękodzieła, edukacja dorosłych, edukacja dzieci, edukacja młodzieży, edukacja seniorów, organizacja i prowadzenie szkoleń, organizacja i przeprowadzanie
warsztatów i seminariów, publikacja materiałów edukacyjnych, udzielanie informacji i przygotowywanie raportów
o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie konkursów,
usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych,
usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, tłumaczenia, prowadzenie wycieczek
z przewodnikiem, produkcja filmów, innych niż reklamowe,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, fotoreportaże, fotografia, publikowanie książek, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów
(innych niż teksty reklamowe), 42 badania dotyczące ochrony środowiska, kompilacja informacji dotyczących środowiska, usługi monitoringu środowiska naturalnego, doradztwo
w zakresie ochrony środowiska, gromadzenie informacji
dotyczących środowiska naturalnego, usługi konsultacyjne w zakresie środowiska naturalnego, badania w zakresie
ochrony środowiska naturalnego, tworzenie stron internetowych, badania naukowe, sporządzanie raportów naukowych, usługi graficzne, projektowanie opakowań.
(210) 494028
(220) 2018 12 19
(731) TUTAJ RAFAŁ, Warszawa
(540) TUTAJ SIĘ TAŃCZY
(510), (511) 41 usługi w zakresie zajęć praktycznych i nauczania tańca, organizowanie i przygotowywanie występów, pokazy tańca, usługi klubowe, usługi organizowania
i prowadzenia klubów towarzyskich, organizowanie balów
i imprez rozrywkowych, usługi organizowania prowadzenia
nauki tańca w studiach i zespołach tanecznych.
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494052
(220) 2018 12 19
MOGAN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin
(540) JAN POŻYCZKI
(510), (511) 35 usługi marketingowe, 36 pożyczki ratalne.

(210)
(731)

39

(540) 1947 ZIELONA BUDKA

(210) 494073
(220) 2018 12 19
(731) FRAŚ ROBERT IZI, Częstochowa
(540) Cover4you

(531)

26.04.02, 26.04.16, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.09,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 12 pokrowce na koła zapasowe, pokrowce
na pojazdy, pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce
na zapasowe opony, pokrowce rowerowe, pokrowce, 18 walizy, torby podróżne, torby na odzież, torby, portfele i inne
artykuły służące do przenoszenia, sportowe torby, torby
na ubrania, 20 pokrowce na odzież.
494079
(220) 2018 12 19
D4PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Knurów
(540) estella
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 01.01.15, 01.01.20, 27.05.01, 01.01.03
(510), (511) 12 dopasowane pokrowce na nóżki do spacerówek, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków
dziecięcych, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków
dziecięcych głębokich, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], motorowery, rowery, wózki dziecięce,
20 chodziki dla dzieci, łóżeczka dla dzieci, łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki dla dzieci, maty do kojców dziecięcych,
maty do przewijania niemowląt, ochraniacze na szczebelki
do łóżeczek dziecięcych, inne niż pościel, poduszki utrzymujące pozycję głowy dla niemowląt, poduszki zapobiegające zsuwaniu się dla niemowląt, przewijaki, 28 grzechotki,
klocki do zabawy, maty z zabawkami dla niemowląt, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, układanki,
zabawki.
(210)
(731)

494114
(220) 2018 12 20
FRONERI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec

(531) 29.01.03, 27.07.01, 27.05.01, 26.11.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, mrożone wyroby cukiernicze i słodycze, wyroby lodowe i desery lodowe,
lody, lody smakowe, lody mleczne, lody wodne, lody sokowe, lody owocowe, sorbety zawarte w tej klasie, mrożone jogurty, wyroby lodowe, desery lodowe, lody, sorbety lodowe
z dodatkiem bakalii, galaretek owocowych, ciastek, kawałków
owoców, sosów, lody w proszku: preparaty do sporządzania
lodów, środki wiążące do produkcji lodów, sosy do lodów
i deserów, wafle i rożki do lodów, ozdoby jadalne do lodów,
40 produkcja na rzecz osób trzecich wyrobów cukierniczych
i słodyczy, mrożonych wyrobów cukierniczych i słodyczy,
wyrobów lodowych i deserów lodowych, lodów, sorbetów.
lodów w proszku, preparatów do sporządzania lodów, środków wiążących do produkcji lodów, sosów do lodów i deserów, wafli i rożków do lodów, ozdób jadalnych do lodów
i deserów.
(210) 494117
(220) 2018 12 20
(731) The Coca-Cola Company, Atlanta, US
(540) WCIĄŻ ZMIENIAMY
(510), (511) 32 piwa, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje z owoców, napoje owocowe
i soki owocowe, tonik, gazowane napoje owocowe, gazowane napoje smakowe, syropy i inne preparaty do produkcji
napojów, 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą,
administrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie czynności biurowych, usługi aukcyjne, badania biznesowe, badania w zakresie biznesu, agencje informacji handlowej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
[punkty informacji konsumenckiej], prognozy ekonomiczne,
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, usługi
agencji importowo-eksportowych, usługi marketingowe,
badania rynkowe, badania marketingowe, badania, doradztwo i usługi konsultacyjne w zakresie biznesu, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi w zakresie oceny
marki, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi public
relations, doradztwo w zakresie public relations, doradztwo
w zakresie społecznej odpowiedzialności korporacyjnej,
przygotowywanie raportów gospodarczych i handlowych,
przygotowywanie raportów dotyczących odpowiedzialności korporacyjnej, usługi reklamowe w celu zwiększania
świadomości społecznej w zakresie spraw środowiskowych,
promocja zainteresowań osób dbających o kwestie zrównoważonego rozwoju środowiska, zwiększanie świadomości
społecznej w zakresie kwestii i inicjatyw związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem, promocja wydajnych energetycznie produktów i usług osób trzecich,
świadczenie usług konsultacyjnych w zakresie światowych
rozwiązań gospodarczych zrównoważonego rozwoju, promocja wzornictwa, promocja umiejętności kreatywnych,
promowanie wiedzy o ochronie środowiska w społeczeństwie i inicjatywach w tym zakresie, promocja etycznej produkcji i etycznych łańcuchów dostaw, promocja ograniczania
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biedy, promocja udzielania większych uprawnień kobietom,
promocja innowacji, organizowanie i prowadzenie wystaw
handlowych, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, przygotowywanie wystaw w celach biznesowych, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych
targów handlowych on-line, pokazy mody w celach handlowych, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych,
udostępnianie katalogów informacji handlowych on-line
w internecie, udostępnianie katalogów informacji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej.

Nr ZT10/2019

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 wypożyczanie i wynajem pojazdów.
494265
(220) 2018 12 27
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) ROSUTROX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(210)
(731)

494233
(220) 2018 12 27
EUROPEAN AGRICULTURAL AGENCY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HURACLEAN

(210)
(731)

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 substancje powierzchniowo czynne, preparaty bakteryjne, inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego, preparaty do odtłuszczania stosowane w procesach
produkcyjnych, 3 płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, środki czyszczące do celów gospodarstwa
domowego, roztwory do szorowania, preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego,
preparaty do polerowania, preparaty do prania, kosmetyki,
5 antyseptyki, preparaty chemiczne do zwalczania pleśni,
preparaty do odświeżania powietrza.

494334
(220) 2018 12 28
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) sulovas
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne w szczególności
przeciwzakrzepowe, środki sanitarne do celów medycznych,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego
do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, substytuty posiłków, żywność i napoje dietetyczne, przeznaczone
do użytku medycznego, wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.

(210)
(731)

(210)
(731)
(540)

494234
(220) 2018 12 27
EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków

(531) 26.11.03, 29.01.03
(510), (511) 39 wypożyczanie i wynajem pojazdów.
494235
(220) 2018 12 27
EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) zebra TAKE A CAR

(210)
(731)

494332
(220) 2018 12 28
INDIAN LZG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wągrowiec
(540) INDIAN STEAK
(510), (511) 43 restauracje, restauracje z grillem, kawiarnie,
puby, bary, usługi kateringowe.
(210)
(731)

(210) 494364
(220) 2018 12 31
(731) KRUPIŃSKI PATRYK BIG DATA, Warszawa
(540) DICOINTRADING

(531) 24.15.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe do przetwarzania
danych, zwłaszcza do analizy danych analitycznych przedsiębiorstw w celu ułatwienia podejmowania decyzji biznesowych, oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego umożliwiające użytkownikom dokonywanie
elektronicznych transakcji biznesowych za pośrednictwem
światowej sieci komputerowej, oprogramowanie komputerowe do pobrania do użytku w handlu elektronicznym
do przechowywania, wysyłania, otrzymywania i przekazywania waluty cyfrowej, waluty wirtualnej i kryptowaluty
oraz zarządzania transakcjami płatności i wymiany waluty
cyfrowej, waluty wirtualnej, kryptowaluty, oprogramowanie
i sprzęt komputerowy do dystrybucji, sprawdzania i przetwarzania transakcji blockchain, oprogramowanie komputerowe
do tworzenia i udostępniania kryptowaluty, oprogramowanie
komputerowe do otrzymywania, dystrybucji i przeglądania
danych rynkowych w odniesieniu do transakcji w walutach,
kryptowalutach, wirtualnych walutach, towarach, instrumentach pochodnych i innych papierach wartościowych, oprogramowanie aplikacji mobilnych do użytku w wyszukiwaniu,
kupowaniu, sprzedawaniu, handlu i pośredniczeniu w transakcjach walutowych, kryptowalutach, wirtualnych walutach,
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towarach, instrumentach pochodnych i innych papierach
wartościowych, 36 usługi informacji finansowej dotyczące
walut i kryptowalut, doradztwo finansowe i usługi konsultingu finansowego, handel walutami i usługi wymiany walut,
transakcje finansowe, mianowicie kupowanie i sprzedawanie kryptowalut, usługi elektronicznego obrotu finansowego
w zakresie kryptowalut, elektroniczny transfer wirtualnej waluty oraz kryptowaluty do użytku członków społeczności on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, usługi
inwestycji kapitałowych na rynku walut wirtualnych, walut
cyfrowych i kryptowalut, 42 usługi programowania komputerów w celu analizowania i raportowania handlowego,
programowanie oprogramowania do platform handlu elektronicznego, hosting platform przeinaczonych do handlu
elektronicznego przez Internet, projektowanie i rozbudowa
oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji
i organizowania danych, udostępnianie on-line oprogramowania komputerowego, nie do pobrania, do przeglądania danych rynkowych dotyczących transakcji w walutach,
kryptowalutach, wirtualnych walutach, instrumentach pochodnych i innych papierach wartościowych, umożliwianie
tymczasowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania do analizowania danych finansowych, umożliwianie
tymczasowego użytkowania oprogramowania, nie do pobrania, do użytku w handlu elektronicznym, do wysyłania,
odbierania, przyjmowania i przekazywania cyfrowej waluty
i kryptowaluty oraz zarządzania elektronicznymi transakcjami płatności i wymiany walut i kryptowalut, hosting oprogramowania aplikacji komputerowych w zakresie zarządzania
wiedzą do tworzenia przeszukiwalnych baz danych informacji i danych, zwłaszcza biznesowych oraz finansowych.
(210) 494368
(220) 2018 12 31
(731) PRZYBYŁOWSKI WIESŁAW AGROCOMPLEX, Żółwin
(540) MeKo

(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 31 algarobilla [pasza dla zwierząt], algi, nieprzetworzone, do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, drożdże
jako pasza dla zwierząt, drób (preparaty zwiększające niesienie się -), jadalne siemię lniane, nieprzetworzone, karmy
i pasze dla zwierząt, mączka dla zwierząt, mączka lniana
[pasza], mączka lniana jako pasza dla zwierząt, mączka rybna na pasze dla zwierząt, mączka z orzechów arachidowych
dla zwierząt, mąka z ryżu [pasza], nasiona, odpady z gorzelni
[pasza dla zwierząt], otręby [pokarm dla zwierząt], pasza dla
zwierząt tucznych, pokarm dla ptaków, produkty do tuczenia zwierząt, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren
zbóż jako pasza dla zwierząt, siemię lniane jako pasza dla
zwierząt, sól dla bydła, spożywcze pasze wzmacniające dla
zwierząt, wapno do pasz, ziarno do żywienia zwierząt algarobilla [pasza dla zwierząt], algi, nieprzetworzone, do spożycia
przez ludzi lub zwierzęta, drożdże jako pasza dla zwierząt,
drób (preparaty zwiększające niesienie się -), jadalne siemię
lniane, nieprzetworzone, karmy i pasze dla zwierząt, mączka
dla zwierząt, mączka lniana [pasza], mączka lniana jako pasza
dla zwierząt, mączka rybna na pasze dla zwierząt, mączka
z orzechów arachidowych dla zwierząt, mąka z ryżu [pasza],
nasiona, odpady z gorzelni [pasza dla zwierząt], otręby [pokarm dla zwierząt], pasza dla zwierząt tucznych, pokarm dla
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ptaków, produkty do tuczenia zwierząt, produkty uboczne
z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, siemię
lniane jako pasza dla zwierząt, sól dla bydła, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, wapno do pasz, ziarno do żywienia zwierząt.
(210) 494369
(220) 2018 12 31
(731) GIŻA MARIA NOM NOM NUTRITION, Zdziarzec
(540) NOM NOM

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 29 bita śmietana, chipsy owocowe, ziemniaczane i o niskiej zawartości tłuszczu, cebula konserwowa,
czosnek konserwowy, dżem imbirowy, dżemy, galaretki, galaretki owocowe, galaretki mięsne, grzyby konserwowane,
pasta z awokado, jagody konserwowane, kapusta kwaszona,
karczochy konserwowane, kiszone warzywa, koktajle mleczne, kompot żurawinowy, kompozycje owoców przetworzonych, konserwowane warzywa, korniszony, krem na bazie
masła, krokiety, marmolada, masło, masło arachidowe, kakaowe, kokosowe, miąższ owoców, mięso i wędliny, migdały
mielone, mleko, mrożone owoce, napoje mleczne, nasiona
przetworzone, oleje jadalne i spożywcze, tłuszcze jadalne,
orzechy przetworzone, owoce gotowane, konserwowane,
lukrowane i w puszkach, pasta z owoców, pasty na bazie
orzechów, pierożki na bazie ziemniaków, przecier jabłkowy, pomidorowy i warzywny, przekąski na bazie owoców,
sałatki owocowe i warzywne, warzywa gotowane, suszone
i w puszkach, 35 badania marketingowe, badania rynku,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej i handlowej, doradztwo w organizowaniu, prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą i handlową,
informacja handlowa, informacja o działalności gospodarczej, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych
lub reklamowych, reklama radiowa, reklama telewizyjna,
reklama w prasie, reklama na stronach internetowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, sprzedaż dla osób trzecich towarów
takich jak: bita śmietana, chipsy owocowe, ziemniaczane
i o niskiej zawartości tłuszczu, cebula konserwowa, czosnek
konserwowy, dżem imbirowy, dżemy, galaretki, galaretki
owocowe, galaretki mięsne, grzyby konserwowane, pasta
z awokado, jagody konserwowane, kapusta kwaszona, karczochy konserwowane, kiszone warzywa, koktajle mleczne,
kompot żurawinowy, kompozycje owoców przetworzonych,
konserwowane warzywa, korniszony, krem na bazie masła,
krokiety, marmolada, masło, masło arachidowe, kakaowe, kokosowe, miąższ owoców, mięso i wędliny, migdały mielone,
mleko, mrożone owoce, napoje mleczne, nasiona przetworzone, oleje jadalne i spożywcze, tłuszcze jadalne, orzechy
przetworzone, owoce gotowane, konserwowane, lukrowane
i w puszkach, pasta z owoców, pasty na bazie owoców, pierożki na bazie ziemniaków, pikle, placki ziemniaczane, przecier jabłkowy, pomidorowy i warzywny, przekąski na bazie
owoców, sałatki owocowe i warzywne, warzywa gotowane,
suszone i w puszkach, umożliwiające klientom zapoznanie
się z nimi w godny sposób i ich nabywanie, w specjalistycznym sklepie lub w hurtowni, również poprzez Internet.
(210)
(731)

494371
(220) 2018 12 31
FORMELA ROMAN PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE FORMEL, Lębork
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(540) FORMEL

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomością, organizowanie
wynajmu nieruchomości, fundusze inwestycyjne wzajemne,
41 usługi parków rozrywki, telewizyjne usługi rozrywkowe.
(210) 494376
(220) 2018 12 31
(731) JANUSZEWSKI KRZYSZTOF, Warszawa
(540) FORUM FLEKSOGRAFICZNE

(531)

26.01.01, 26.01.16, 26.11.02, 26.11.07, 26.11.12, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 41 organizowane konferencji i wystaw, usługi wydawnicze związane z organizacją Forum Fleksograficznego.
494377
(220) 2018 12 31
LIMATHERM SENSOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Limanowa
(540) Lima Sensor
(510), (511) 9 urządzenia i podzespoły automatyki pomiarowej czujniki, wskaźniki, regulatory, przetworniki wielkości
elektrycznych i nieelektrycznych, osprzęt elektrotechniczny,
urządzenia do sterownia, kontroli, nadzoru, urządzenia monitorowania procesów technologicznych, 11 grzałki, podgrzewacze, nagrzewnice, 40 obróbka metali i tworzyw, spawanie,
lutowanie, oczyszczanie, 42 doradztwo i ekspertyzy techniczne w zakresie automatyki przemysłowej, opracowanie
projektów technicznych, badania techniczne, sprawdzanie
i wzorcowanie wyrobów technicznych i urządzeń.
(210)
(731)

494380
(220) 2018 12 31
MOBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) mobi WATER CREATIONS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 11 urządzenia do celów sanitarnych, wanny łazienkowe, umywalki będące częściami instalacji sanitarnych,
kabiny prysznicowe, bidety, sedesy, abażury, lampy elektryczne, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych, światła sufitowe, żarówki oświetleniowe,
krany, baterie mieszające do rur wodociągowych, muszle
klozetowe, prysznice, podgrzewacze wody.
(210)
(731)

494383
(220) 2018 12 31
FINTECH SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

Nr ZT10/2019

(540) eatPoint

(531) 11.01.01, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności
konsumenta, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji
w rejestrach, analizy kosztów, badania biznesowe, badania
dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, produkcja filmów reklamowych, produkcja
programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania
wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamowych,
rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
rozpowszechnianie reklam, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telemarketing, tworzenie
tekstów reklamowych, uaktualnienie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe,
usługi pośrednictwa w handlu, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących) kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne
prognozy, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie
danych do -), komputerowe zarządzanie plikami, marketing
ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm
na zlecenie, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing (doradztwo biznesowe), pokazy towarów, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi public
relations, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, zapewnienie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
analiza systemów komputerowych, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa interne-
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towego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy
sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem
strony internetowej, hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego,
konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja
programów komputerowych i danych, inna niż konwersja
fizyczna, opracowanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, opracowanie projektów technicznych,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa
[PaaS], powielanie programów komputerowych, programowanie komputerów, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi
graficzne, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie
informatyki, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wypożyczenie oprogramowania komputerowego.

dlowych dla osób trzecich, produkcja filmów reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama korespondencyjna,
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam,
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi
marketingowe, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem bilbordów jako tablic
reklamowych, 39 dostawa towarów, fracht jako przewóz
towarów, fracht, logistyka transportu, pakowanie towarów,
wypożyczanie pojazdów, przewóz samochodami ciężarowymi, przewożenie, spedycja, transport, usługi kierowców,
usługi rozładunku towarów, usługi transportu samochodami
silnikowymi, wynajem samochodów, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie
kontenerów magazynowych, 41 fotografia, organizowanie
loterii, organizowanie konkursów w ramach edukacji lub
rozrywki, organizowanie i prowadzenie konferencji, produkcja mikrofilmów, udostępnianie filmów on-line do pobrania,
42 projektowanie opakowań, 43 snack - bary jako bary szybkiej obsługi, kafeterie jako bufety, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje
samoobsługowe, usługi barowe.

(210) 494418
(220) 2019 01 02
(731) BURZYŃSKA KATARZYNA STUDIO MODY, Łódź
(540) STHORM
(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.

(210)
(731)

494425
(220) 2019 01 03
POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WYPIEKARNIA I CIACHOWNIA

(210)
(731)

(531) 05.07.02, 26.01.02, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 czapki jako nakrycia głowy, daszki jako nakrycia głowy, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki
z krótkim rękawem, krawaty, kurtki jako odzież, nakrycia głowy, odzież, opaski na głowę, 30 batony zbożowe, bułeczki
słodkie, bułka tarta, bułki, burrito, cheeseburgery, chleb,
chleb bezdrożdżowy, ciasto w postaci masy do pieczenia,
ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, dekoracje cukiernicze do ciast, kanapki z parówką jako
hot dog, kanapki, herbatniki petit-beurre, gofry, grzanki,
mięso zapiekane w cieście, pałeczki lukrecjowe jako wyroby
cukiernicze, placki, pizza, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze
na bazie migdałów, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast,
wysokoproteinowe batoniki zbożowe, 35 dekoracja wystaw
sklepowych, administrowanie programami lojalności konsumenta, pokazy towarów, negocjowanie umów biznesowych
dla osób trzecich, negocjowanie i rozliczanie transakcji han-

494426
(220) 2019 01 03
POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) POLSKIE SUPERMARKETY

(531) 18.01.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, badania biznesowe, badania opinii
publicznej, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, dostarczania informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, fakturowanie,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom jako
punkty informacji konsumenckiej, impresariat w działalności
artystycznej, indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing
jako doradztwo biznesowe, pisanie scenariuszy dla celów
reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy,
produkcja programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama,
reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
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reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji dla celów handlowych lub reklamowych, sprzedaż
detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
usługi marketingowe, usługi modelek i modeli do celów
reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi pośrednictwa
w handlu, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich
jako zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw,
usługi w zakresie opracowywania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, wynajem
billboardów jako tablic reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 emisja
bonów wartościowych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, udzielania rabatów w uczestniczących obiektach innych osób
poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, 39 dostarczanie
gazet, dostarczanie towarów, dostawa ładunków drogą lądową, dostawa produktów spożywczych, dostawa towarów,
dystrybucja (transport) produktów dla sprzedaży detalicznej,
dystrybucja (transport) towarów drogą lądową, dzielenie
na części i przepakowywanie towarów, dzierżawa magazynów, dzierżawa palet do transportu lub składowania towarów, fracht jako przewóz towarów, logistyka transportu, ładowanie ciężarówek, ładowanie i wyładowywanie pojazdów,
magazynowanie, magazynowanie towarów handlowych,
magazynowanie towarów w dużych ilościach, magazynowanie w chłodniach, magazynowanie żywności, odbieranie
towarów, organizacja dostarczania towarów, organizowanie
odbierania towarów, organizowanie rozładunku towarów,
organizowanie składowania towarów, organizowanie transportu, pakowanie i opakowywanie towarów, pakowanie
produktów spożywczych, pakowanie towarów, pakowanie
żywności, przechowywanie towarów w chłodniach, przewożenie, przewożenie i dostarczanie towarów, przewóz
samochodami ciężarowymi, rezerwacja transportu, składowanie towarów, spedycja, transport, transport drogowy,
transport i przechowywanie odpadów, transport żywności,
usługi kierowców, usługi kurierskie wiadomości lub towarów,
usługi rozładunku towarów, usługi transportu samochodami
silnikowymi, usługi w zakresie dostarczania żywności, wynajem samochodów, wynajmowanie magazynów, zbieranie
wyrobów nadających się do przetworzenia, 41 fotografia,
komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie loterii, organizowanie widowisk jako impresariat,
organizowanie zawodów sportowych, pisanie scenariuszy,
produkcja filmów innych niż reklamowe, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych (nie do pobrania), 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
kontrola jakości, monitorowanie systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów
komputerowych w celu wykrywania awarii, projektowanie
dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, usługi graficzne, wzornictwo przemysłowe, 43 snack-bary jako bary szybkiej obsługi,
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kafeterie jako bufety, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, usługi barowe.
494427
(220) 2019 01 03
POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ARIANNA
(510), (511) 3 dezodoranty dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt, szampony dla zwierząt jako nielecznicze preparaty
do pielęgnacji, 16 torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych, 18 obroże dla zwierząt, odzież dla
zwierząt domowych, okrycia dla zwierząt, 20 budy dla zwierząt domowych, poduszki dla zwierząt domowych, posłania
dla zwierząt domowych, 21 grzebienie dla zwierząt, klatki dla
zwierząt domowych, kuwety dla zwierząt domowych, 28 zabawki dla zwierząt domowych, 31 artykuły jadalne do żucia
dla zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, napoje dla zwierząt
domowych, papier pokryty piaskiem jako ściółka dla zwierząt domowych, piasek aromatyczny jako ściółka dla zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt domowych, suchary
dla psów, ściółka dla zwierząt.
(210)
(731)

494428
(220) 2019 01 03
POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) VISARIO CARE
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych,
balsamy do celów kosmetycznych, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, esencja mięty [olejek eteryczny], esencje
eteryczne, kosmetyki, kremy wybielające do skóry, maski
kosmetyczne, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczko
migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydła przeciwpotowe
do stóp, mydło do golenia, mydło migdałowe, mydło dezodoryzujące, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek
bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek
lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek terpentynowy jako preparat odtłuszczający, olejek do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne,
olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki toaletowe, płyny
do pielęgnacji włosów, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do kręcenia
włosów, preparaty do odymiania jako perfumy, preparaty
do pielęgnacji paznokci, preparaty do prostowania włosów,
preparaty do samoopalania jako kosmetyki, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, produkty do odświeżania oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, pumeks, sole
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole wybielające,
suche szampony, szampony, talk kosmetyczny, terpeny jako
olejki eteryczne, tłuszcze do celów kosmetycznych, wata
do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda
kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana, woda
utleniona do celów kosmetycznych, wybielacze jako odbarwiacze do celów kosmetycznych, zestaw kosmetyków, żele
do masażu, inne niż do celów medycznych.
(210)
(731)

(210)
(731)

494429
(220) 2019 01 03
POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) FIESTA GRILLIESTA
(510), (511) 3 środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, 4 alkohol jako paliwo, alkohol etylowy jako paliwo,
benzyna, benzyna ciężka, benzyna ciężka ze smoły węglowej, benzyna lekka, brykiety drzewne, brykiety węglowe,
brykiety z torfu jako paliwo, denaturat, drewno opałowe,
miał węglowy jako paliwo, nafta, oleina, olej kostny do celów przemysłowych, olej napędowy, olej rybi, niejadalny,
olej ze smoły węglowej, oleje do farb, oleje do smarowania, oleje zwilżające, paliwa, paliwa mineralne, paliwo benzenowe, paliwo gazowe, paliwo na basie alkoholu, paliwo
na bazie ksylenu, paliwo oświetleniowe, paliwo w postaci
brykietów, paliwo z biomasy, parafina, patyczki drewniane
na podpałkę, podpałki, podpałki papierowe do zapalania,
ropa naftowa, ropa naftowa, surowa lub rafinowana, rozpylone mieszanki paliwowe, smary, stearyna, światełka nocne
jako świeczki, świece, świece zapachowe, tłuszcz wełniany,
tłuszcz do oświetlania, tłuszcze do smarowania, torf jako paliwo, węgiel, wosk jako surowiec, wosk do oświetlania, wosk
do pasów, wosk przemysłowy, wosk ziemny jako ozokeryt,
zestalone gazy jako paliwo, 6 folia aluminiowa, folie metalowe do zawijania i pakowania, foremki do lodu metalowe,
formy, 8 noże, noże ceramiczne, noże kuchenne do obierania, nożyce, nożyczki, obieraczki do warzyw, pompki
ręczne, sztućce, sztućce stołowe jako noże, widelce i łyżki,
widelce, 11 grill, lampiony na świece, lampy bakteriobójcze
do oczyszczania powietrza, lampy gazowe, lampy olejowe,
lampy oświetleniowe, lampy stojące, latarki, latarki kieszonkowe, elektryczne, palniki, palniki acetylenowe, palniki bakteriobójcze, palniki benzynowe, palniki do lamp, palniki gazowe, palniki kuchenek, palniki na alkohol, palniki olejowe,
palniki tlenowo-wodorowe, palniki żarowe, pochodnie, pręty
rusztowe, przyrządy do zapalania gazu poprzez tarcie, rożen,
rożna, zapalarki do gazu, zapalniczki i zapalarki, 16 bielizna
stołowa papierowa, bieżniki stołowe papierowe, folia samo
przylegająca do tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania,
girlandy papierowe, papier, papier do zawijania, papier higieniczny, papier parafinowy, papier pergaminowy, papier
ryżowy, papierowe nakrycia stołowe jako obrusy, papierowe
podkładki na szklanki, torby papierowe, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki do pakowania
z papieru lub tworzyw sztucznych jako koperty, woreczki, 21 deski do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni, dzbanki, elektryczne i nieelektryczne korkociągi, karafki
na alkohol, kostki lodu wielokrotnego użytku, kubki, kubki
z papieru lub z tworzyw sztucznych, kufle, kufle na piwo,
maty do pieczenia, maty na stół nie z papieru ani materiałów
tekstylnych, menażki, miseczki, miski ze szkła, ręczne młynki
do pieprzu, ręczne młynki do użytku domowego, naczynia
ceramiczne, naczynia do mieszania koktajli jako shakery, naczynia na napoje, naczynia szklane do napojów, pieprzniczki,
podkładki na stół nie z papieru ani z materiałów tekstylnych,
podkładki pod garnki, podkładki pod szklanki, nie z papieru
i nie z materiałów tekstylnych, podstawki na torebki herbaty,
pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb, pojemniki na wykałaczki, porcelana, półmiski jako tace, półmiski do jarzyn,
nieelektryczne przenośne chłodziarki, nieelektryczne przenośne pojemniki chłodzące, przybory kuchenne, przykrywki
do dań, pudełka na słodycze, pudełka obiadowe, rękawice
do grilla, rękawice do piekarnika, rękawice kuchenne, ruszty kuchenne, serwetniki, solniczki, spodeczki, spryskiwacze,
szczotki, szklane naczynia do picia, szmatki do czyszczenia,
szpilki kuchenne metalowe, tace do użytku domowego, tace
papierowe do użytku domowego, talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, termosy, termosy do napojów, torby izotermiczne, wykałaczki, 25 czapki jako nakry-
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cie głowy, daszki jako nakrycia głowy, fartuchy, kapelusze
papierowe jako odzież, odzież, obuwie, 29 ajvar jako pasta
z papryki, bakłażanów i czosnku, bekon, cebula konserwowa,
chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, czosnek konserwowy, drób nieżywy, dziczyzna, filety rybne, galbi jako danie z grillowanego mięsa,
quacamole jako pasta z awokado, nieżywe homary, hummus
jako pasta z ciecierzycy, nieżywe krewetki, nieżywe krewetki różowe, nieżywe langusty, nieżywy łosoś, nieżywe małże
(mięczaki), nieżywe małże, mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso liofilizowane, mięso solone, nieżywe małże,
olej i tłuszcz kokosowy do celów spożywczych, olej kostny
jadalny, olej kukurydziany spożywczy, olej palmowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej sojowy
spożywczy, olej z oliwek jadalny, olej z orzecha palmowego
do żywności, olej z oliwek jadalny, olej z orzecha palmowego
do żywności, olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych,
oleje spożywcze, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki konserwowane, nieżywe ostrygi, pasta z bakłażana, pasta
z cukinii, pasta z oberżyny, pasta z owoców tłoczonych, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty na bazie orzechów,
pikle, przeciery warzywne, nieżywe raki, ryby, ryby solone,
sałatki owocowe, sałatki warzywne, nieżywe sardynki, nieżywe skorupiaki, spożywczy olej kokosowy, spożywczy olej
kukurydziany, spożywczy olej sezamowy, nieżywe strzykwy,
nieżywe śledzie, tofu, trufle konserwowe, nieżywy tuńczyk,
warzywa gotowane, warzywa liofilizowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, wątroba, wieprzowina, żywność
przygotowana z ryb, 31 cebula świeża jako warzywa, cukinie
świeże, cykoria świeża, cytryny świeże, czosnek świeży, fasola
świeża, groch świeży, grzyby świeże, homary żywe, kabaczki
świeże, karczochy świeże, kukurydza, żywe langusty, żywy
łosoś, żywe małże, ogórki świeże, oliwki świeże, ostrygi żywe,
pomarańcze, pory świeże, rabarbar świeży, raki żywe, ryby
żywe, sałata świeża, żywe sardele, skorupiaki żywe, szpinak
świeży, śledzie żywe, świeże ziemniaki, trufle świeże, tuńczyk
żywy, warzywa świeże, winogrono świeże.
494430
(220) 2019 01 03
POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NA SZLAKU SMAKU
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, badania biznesowe, badania opinii
publicznej, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, dostarczania informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, fakturowanie,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom jako
punkty informacji konsumenckiej, impresariat w działalności
artystycznej, indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing
jako doradztwo biznesowe, pisanie scenariuszy dla celów
reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy,
(210)
(731)
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produkcja programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama,
reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji dla celów handlowych lub reklamowych, sprzedaż
detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
usługi marketingowe, usługi modelek i modeli do celów
reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi pośrednictwa
w handlu, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich
jako zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw,
usługi w zakresie opracowywania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, wynajem
billboardów jako tablic reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 emisja
bonów wartościowych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, udzielania rabatów w uczestniczących obiektach innych osób
poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, 39 dostarczanie
gazet, dostarczanie towarów, dostawa ładunków drogą lądową, dostawa produktów spożywczych, dostawa towarów,
dystrybucja (transport) produktów dla sprzedaży detalicznej,
dystrybucja (transport) towarów drogą lądową, dzielenie
na części i przepakowywanie towarów, dzierżawa magazynów, dzierżawa palet do transportu lub składowania towarów, fracht jako przewóz towarów, logistyka transportu, ładowanie ciężarówek, ładowanie i wyładowywanie pojazdów,
magazynowanie, magazynowanie towarów handlowych,
magazynowanie towarów w dużych ilościach, magazynowanie w chłodniach, magazynowanie żywności, odbieranie
towarów, organizacja dostarczania towarów, organizowanie
odbierania towarów, organizowanie rozładunku towarów,
organizowanie składowania towarów, organizowanie transportu, pakowanie i opakowywanie towarów, pakowanie
produktów spożywczych, pakowanie towarów, pakowanie
żywności, przechowywanie towarów w chłodniach, przewożenie, przewożenie i dostarczanie towarów, przewóz samochodami ciężarowymi, rezerwacja transportu, składowanie
towarów, spedycja, transport, transport drogowy, transport
i przechowywanie odpadów, transport żywności, usługi kierowców, usługi kurierskie wiadomości lub towarów, usługi
rozładunku towarów, usługi transportu samochodami silnikowymi, usługi w zakresie dostarczania żywności, wynajem
samochodów, wynajmowanie magazynów, zbieranie wyrobów nadających się do przetworzenia, 41 fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach
rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne
jako pokazy, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach
wideo, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie warsztatów jako szkolenie, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie konkursów jako edukacja lub rozrywka,
organizowanie loterii, organizowanie widowisk jako impresariat, organizowanie zawodów sportowych, pisanie scenariuszy, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja
muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
produkcja widowisk, publikowanie książek, publikowanie
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on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, studia filmowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej w Internecie nie do pobrania, udostępnianie
publikacji elektronicznych (nie do pobrania), usługi pokazów
rozrywki, usługi pokazów filmowych, usługi muzyki, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
kontrola jakości, monitorowanie systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów
komputerowych w celu wykrywania awarii, projektowanie
dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, usługi graficzne, wzornictwo przemysłowe, 43 snack-bary jako bary szybkiej obsługi,
kafeterie jako bufety, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, usługi barowe.
494431
(220) 2019 01 03
POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BUZZY COLA
(510), (511) 32 cola, napoje na bazie coli, bezalkoholowe napoje gazowane, aromatyzowane napoje gazowane.
(210)
(731)

(210) 494439
(220) 2019 01 03
(731) LESZEK ANDRZEJ LAMEX EXPORT IMPORT, Lipówki
(540) MOON in the room

(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.13, 26.01.06
(510), (511) 11 oświetlenie i reflektory oświetleniowe, 14 pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, 20 meble i akcesoria
meblowe wyposażenia domu.
494445
(220) 2019 01 03
B-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl
(540) AHEAD OF TIME B TRANS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 12 ciężarówki transportowe, pojazdy i środki
transportu, lądowe pojazdy i środki transportu, 35 sprzedaż
detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich ciężarówek transportowych,
pojazdów i środków transportu, lądowych pojazdów i środków transportu, prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa, reklama
na stronach internetowych oraz organizowanie i współudział
w targach, wystawach i pokazach związanych z promocją
następujących towarów: ciężarówki transportowe, pojazdy
i środki transportu, lądowe pojazdy i środki transportu, marketing, reklama, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama
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telewizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych powyższych towarów oraz świadczonych usług,
udzielanie porad konsumentom, promocje, wyprzedaże,
39 dostarczanie informacji dotyczących transportu, logistyka
transportu, magazynowanie, magazynowanie części pojazdów, magazynowanie i składowanie, magazynowanie ładunków, magazynowanie ładunku przed transportem, magazynowanie paczek, magazynowanie płynów, magazynowanie
towarów, magazynowanie towarów handlowych, magazynowanie towarów w dużych ilościach, organizowanie transportu,
organizowanie transportu drogą lądową, morską i powietrzną,
organizowanie transportu i podróży, organizowanie transportu ładunków, organizowanie transportu towarów, pakowanie artykułów do transportu, pakowanie towarów podczas
transportu, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu,
rezerwacja transportu, spedycja, spedycja towarów, spedycja
ładunków, spedycja towarów drogą lądową, skomputeryzowane planowanie związane z transportem, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie transportu, transport statkami, strzeżony transport ciężarówkami, transport, transport
autobusowy, transport drogą kurierską, transport drogowy,
transport drogowy ładunków, transport drogowy pasażerów,
transport i składowanie, transport kontenerowcami, transport lądowy, transport ładunków, transport materiałów budowlanych, transport paczek, transport pasażerski, transport
pojazdów, transport pojazdów mechanicznych, transport
promowy, transport przeprowadzkowy za pomocą furgonetek, transport ropy, transport rurociągami, transport rzeczny,
transport samochodowy, transport strzeżony, transport towarów, transport żywności, udzielanie informacji dotyczących
transportu ładunku, usługi agencji transportowej w zakresie
organizowania transportu towarów, usługi doradcze związane
z transportem, usługi informacyjne związane ze strzeżonym
transportem, usługi pośrednictwa transportowego, usługi
transportowe, usługi transportu drogowego, usługi w zakresie
organizowania transportu, usługi w zakresie transportu towarów, usługi związane z magazynowaniem towarów, wypożyczanie środków transportu.
494458
(220) 2019 01 04
PROVEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) provema
(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.17, 26.01.03, 29.01.12
(510), (511) 36 udzielanie kredytów konsumenckich, usługi
kredytów odnawialnych, usługi udzielania pożyczek.
(210) 494487
(220) 2019 01 07
(731) WARTAK KRZYSZTOF, Katowice
(540) KUJAWSKIE SPECJAŁY
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(531)

27.05.05, 26.05.01, 26.05.15, 05.05.20, 05.07.10, 05.03.13,
05.03.19
(510), (511) 40 przetwarzanie i konserwowanie owoców
i warzyw.
(210) 494498
(220) 2019 01 07
(731) MIGAJ ANDRZEJ, Sulmierzyce
(540) MTZ MTZ PARTS ORIGINAL EQUIPMENT

(531) 26.11.03, 26.11.10, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 7 filtry [części maszyn lub silników], łożyska [części maszyn], pompy [części maszyn lub silników],
12 mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, sprzęgła do pojazdów
lądowych.
(210) 494504
(220) 2019 01 07
(731) JASIONOWSKI PAWEŁ MASTERS, Warszawa
(540) DEDE NEGRA

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi w zakresie rozrywki, koncertów estradowych, muzyki, wykonywania utworów muzycznych
na żywo, komponowania muzycznego, aranżacji muzycznych, organizowanie i prowadzenie koncertów, obsługa
imprez okolicznościowych, wydawanie nagrań, usługi menedżerskie w zakresie działalności artystycznej zespołów
muzycznych.
494532
(220) 2019 01 07
VISION EXPRESS SP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) OPTISKAN
(510), (511) 9 urządzenie i przyrządy do badania kontrastowego siatkówki i naczyniówki oka, skanery optyczne, optyczne artykuły, optyczne elementy pomiarowe,
optyczne urządzenia pomiarowe, laboratoryjna aparatura optyczna, laboratoryjne urządzenia optyczne, aparatura optyczna na podczerwień, urządzenia i przyrządy
optyczne, urządzenia testujące do sprawdzania urządzeń
optycznych, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, przyrządy
pomiarowe, przyrządy do obrazowania, urządzenia i przyrządy naukowe, przyrządy pomiarowe z cyfrowym odczytem, czujniki do przyrządów pomiarowych, urządzenia
i przyrządy laboratoryjne, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia
i przyrządy do mikroskopii skaningowej z wykorzystaniem
przewodzenia jonowego, kamery do szybkiego skanowania, cyfrowe urządzenia pomiarowe, cyfrowe urządzenia
sterujące do sterowania procesami, kamery cyfrowe zaopatrzone w filtry.
(210)
(731)
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(210) 494537
(220) 2019 01 08
(731) KUROPATWA-ŚNIEGOŃ ANNA, Bielsko-Biała
(540) PIANOFORMA
(510), (511) 41 usługi w zakresie edukacji muzycznej, usługi
w zakresie produkcji muzycznej, muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, usługi rozrywkowe świadczone przez grupy muzyczne, usługi rozrywki
muzycznej świadczone przez grupy instrumentalne, koncerty muzyczne, nauka gry na pianinie, produkcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi
rozrywkowe świadczone przez muzyków, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line z dziedziny muzyki, nie do pobrania.
(210) 494590
(220) 2019 01 09
(731) MARCZAK ROBERT P.H.U. ROBI, Warszawa
(540) EUROFRYZ

(531)

26.04.01, 26.04.02, 26.04.07, 26.05.16, 26.11.03, 26.11.10,
26.11.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w handlu.

(210) 494592
(220) 2019 01 09
(731) TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) LED’s Run
(510), (511) 35 prowadzenie usług w zakresie: pokazów
towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama radiowa, telewizyjna, prasowa, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 41 prowadzenie usług w zakresie: imprez sportowych, organizacja
spektakli, organizowanie zawodów i imprez sportowych,
organizowanie biegów ulicznych i terenowych, wystawianie
spektakli na żywo, usługi trenerskie, organizowanie i prowadzenie działań rozrywkowych i widowiskowych.
(210) 494594
(220) 2019 01 09
(731) Dante International SA, Bukareszt, RO
(540) black friday

(531) 24.17.05, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, usługi zarządzania przedsiębiorstwem, administrowanie działalnością handlową i gospodarczą, prace biurowe, usługi reklamowe na rzecz promocji e-handlu (e-commerce), reklama internetowa, reklama on-line
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej i komputerowej,
świadczenie usług aukcji on-line, usługi przetwarzania danych on-line, sprzedaż on-line, organizowanie aukcji internetowych, doradztwo i pośrednictwo w sprawach personelu
w odniesieniu do przemysłu elektronicznego, usługi reklamowe na rzecz promocji e-handlu (e-commerce), 38 usługi
telekomunikacyjne, interaktywne usługi telekomunikacyjne,
telekomunikacyjne usługi dostępowe, 42 usługi tworzenia
platformy internetowej dla handlu elektronicznego, tworzenie przechowywanych elektronicznie stron internetowych
dla usług on-line i Internetu, rozwój oprogramowania dla
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dostawców Internetu i internautów, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego używanego do publikacji, programowanie komputerowe.
494604
(220) 2019 01 09
PIWOWOŃSKI MIROSŁAW, PABIŚ KAMIL
LUXURY-GOODS.PL SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) TOPHUNT
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy optyczne, elektroniczne,
sygnalizacyjne, cyfrowe, fotograficzne, urządzenia do nagrywania, transmisji lub powielania dźwięku lub obrazu, aparaty
fotograficzne i kamery wideo reagujące na ruch z technologią
noktowizyjną lub bez technologii noktowizyjnej do celów monitoringu oraz korzystające z techniki automatycznej rejestracji
lub niekorzystające z techniki automatycznej rejestracji (tzw.
fotopułapki), noktowizory, urządzenia alarmowe, bezprzewodowe nadajniki i odbiorniki, 11 urządzenia do oświetlania, latarki
LED, latarki doświetlające w podczerwieni.
(210)
(731)

(210) 494605
(220) 2019 01 09
(731) STEFANIAK JAKUB FILIP CLOUD++, Będzin
(540) antyszczepionkowcy.biz

(531) 19.13.03, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 28 gry planszowe.
(210) 494611
(220) 2019 01 09
(731) JOCHYMEK MICHAŁ KAZIMIERZ EFARMER, Bukówka
(540) efarmer.pl
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i przez
Internet następujących towarów: akcesoria metalowe, maszyny rolnicze, sprzęt rolniczy, sprzęt do robót ziemnych, ręczne
narzędzia do budowy, chemikalia do stosowania w rolnictwie,
akcesoria do pielęgnacji zwierząt, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
usługi handlowe on-line, w ramach, których sprzedający
wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, świadczenie usług porównania cen
on-line, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej (również on-line), zamieszczanie ogłoszeń dla osób
trzecich (również on-line), prowadzenie sklepów, hurtowni,
sklepów internetowych, hurtowni internetowych i agencji
importowo-eksportowych z towarami wymienionymi w niniejszej klasie.
(210) 494613
(220) 2019 01 09
(731) GAJOWNICZEK ANDRZEJ GROSIK-TAXI, Warszawa
(540) 1 grosik TAXI
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(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.11,
27.07.01, 27.07.11, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.17, 26.01.18,
26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 35 usługi centrów telefonicznych związane
z promocją sprzedaży dla osób trzecich, z badaniem rynku,
marketingiem bezpośrednim, weryfikacją adresów, negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich
za pośrednictwem systemów telekomunikacji, zawieranie
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line,
pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób
trzecich, usługi reklamowe i promocyjne, promowanie towarów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług osób
trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, 38 usługi
komunikacji telefonicznej świadczone przez centra obsługi
telefonicznej, przekazywanie drogą telefoniczną i przy pomocy komputera zleceń przewozu osób i towarów, usługi
komputerowej transmisji krótkich wiadomości w postaci kodów dostępu (SMS) wykorzystywanych w zakresie dotyczącym zamówienia taksówek i realizowania bezgotówkowych
transakcji, 39 samochodowe usługi transportowe, transport
pasażerski, usługi taksówek, w tym świadczenie usług w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mobilnych,
skomputeryzowane usługi rezerwacji w zakresie przewozu
pasażerów, usługi kierowców, rezerwacja miejsc na podróż,
usługi kurierskie w zakresie transportowania ładunków, usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, dostarczanie
wiadomości [kurier], transport pasażerski, spedycja towarów,
usługi w zakresie rezerwowania podróży, organizowanie
transportu pasażerskiego, usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu osób, wypożyczanie pojazdów, usługi
informacyjne o transporcie, organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji.
494622
(220) 2019 01 10
AGRAVES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) AGRAVES
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 26.01.06
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, 36 usługi
finansowe, pieniężne i bankowe, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, 45 usługi prawne.
(210) 494627
(220) 2019 01 10
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) Acard
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(531) 26.01.04, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.
(210) 494629
(220) 2019 01 10
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) Acard

(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.
(210) 494632
(220) 2019 01 10
(731) BRODZIAK KAMIL, Ożarów Mazowiecki
(540) X KARDAN

(531) 26.11.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 bębny [części maszyn], korby [części maszyn],
łożyska do wałów transmisyjnych, łożyska [części maszyn],
łożyska, łożyska kulkowe, łożyska przeciwcierne do maszyn, łożyska z automatycznym smarowaniem, maszynowy
mechanizm przekładniowy, maszyny do uprawiania ziemi
do użytku rolniczego, maszyny rolnicze, maszyny wirujące,
mechanizmy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych,
mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, narzędzia
[części maszyn], narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, narzędzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, obudowy [części maszyn], obudowy łożysk do maszyn, osie do maszyn, osłony maszyn, przekładnie do maszyn, przekładnie
redukcyjne, inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie
zębate, inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie, inne
niż do pojazdów lądowych, wały korbowe, wały napędowe,
inne niż do pojazdów lądowych, 12 mechanizmy napędowe
do pojazdów lądowych, przekładnie do pojazdów lądowych,
przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, wały
napędowe do pojazdów lądowych.
(210) 494646
(220) 2019 01 10
(731) ROMAN ANNA, Wrocław
(540) POLE DANCE INSTITUTE Art & Fitness!
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(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 24.17.01, 24.17.04,
26.11.02, 26.11.05, 26.11.07, 26.11.10, 26.11.12, 02.03.08,
02.03.16, 02.03.23, 04.01.03
(510), (511) 25 obuwie do tańca, odzież sportowa, 28 artykuły i sprzęt sportowy, akcesoria do tańca, sprzęt do aerial
dance (aerial hoop, aerial silk, pole dance), gadżety do pole
dance, 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie odzieży sportowej i obuwia do tańca, akcesoriów
do tańca, sprzętu do aerial dance i gadżetów do pole dance,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie odzieży sportowej
i obuwia do tańca, akcesoriów do tańca, sprzętu do aerial
dance i gadżetów do pole dance, 41 nauka tańca, nauka tańca na rurze, obiekty i sprzęt do tańca.
(210) 494658
(220) 2019 01 11
(731) MOCZULSKI MARIUSZ, Warszawa
(540) OUTSIDE WEAR

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 18 torby sportowe, torby podróżne, torby
turystyczne, torebki, portfele, plecaki, parasole, saszetki,
25 odzież, odzież sportowa, bielizna, bielizna osobista i kąpielowa, buty sportowe, nakrycia głowy, obuwie, bokserki,
kurtki, odzież ze skóry, podkoszulki sportowe, rękawiczki,
stroje kąpielowe.
(210) 494665
(220) 2019 01 11
(731) RUTKOWSKI MARCIN M2R, Warszawa
(540) Clothing Factory & Shop ŁUBU-DUBU

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.11, 27.05.24, 24.17.01, 23.03.15, 04.05.02,
04.05.21, 01.15.05, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.12, 26.01.16,
26.01.18, 26.01.21, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.10, 26.11.11,
26.11.12
(510), (511) 25 apaszki [chustki], bielizna osobista, body
[bielizna], bokserki, czapki [nakrycia głowy], daszki [nakrycia
głowy], dzianina [odzież], kaptury [odzież], kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim
rękawem, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące
przed zimnem i wiatrem, legginsy, majtki, majtki damskie,
majtki dziecięce [odzież], nakrycia głowy, nauszniki [odzież],
ocieplacze, odzież, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, okrycia wierzchnie [odzież], opaski
na głowę, paski [odzież], pelerynki, pikowane kurtki [odzież],
piżamy, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe,
pulowery, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, ręka-
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wiczki z jednym palcem, skarpetki, skarpetki wchłaniające
pot, śliniaki niepapierowe, śliniaki, z rękawami, nie z papieru,
spódnice, spódnico - spodenki, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę,
swetry, szale, szaliki, szlafroki, wyprawki dziecięce [odzież],
wyroby pończosznicze.
(210) 494672
(220) 2019 01 11
(731) MAKŁOWICZ ROBERT, Kraków
(540) Makłowicz
(510), (511) 2 barwniki do likierów, masła, napojów, piwa,
barwniki spożywcze, karmel [barwnik do żywności], karmel
słodowy [barwnik spożywczy], szafran [barwnik], 3 aromaty
do ciast [olejki eteryczne], aromaty do napojów [olejki eteryczne], aromaty do żywości w postaci olejków eterycznych,
cytrynowe olejki eteryczne, esencja mięty [olejek eteryczny],
olejek migdałowy, różany, 7 elektromechaniczne urządzenia
do przyrządzania napojów, elektryczne otwieracze do puszek, elektryczne sokowirówki, elektryczne wyciskacze
do owoców do celów gospodarstwa domowego, krajalnice
do chleba, krajalnice spiralne do warzyw, elektryczne, maszynki do siekania mięsa, maszyny do obróbki tytoniu, maszyny do ostrzenia ostrzy, do produkcji cukru, masła, wody
mineralnej, maszyny do ubijania, do wyrabiania kiełbas,
do wytwarzania past spożywczych, miksery elektryczne,
miksery elektryczne do celów domowych, młynki do kawy,
inne niż obsługiwane ręcznie, młynki do mielenia mąki [maszyny], młynki do pieprzu, inne niż o napędzie ręcznym,
młynki do użytku domowego inne niż ręczne, młynki domowe elektryczne, pompy do piwa, prasy do wina, ubijaczki
elektryczne do użytku domowego, ubijaki elektryczne, urządzenia do tarcia warzyw, urządzenia elektromechaniczne
do przygotowywania żywności, wirówki do mleka/śmietany,
8 krajalnice do owoców, krajalnice spiralne do warzyw, o napędzie ręcznym, krajarki do jaj, nieelektryczne, krajarki
do sera, nieelektryczne, łyżki [chochle do win], łyżki, widelce
i noże stołowe dla dzieci, łyżki, widelce i noże stołowe z tworzyw sztucznych, mandoliny kuchenne, noże, noże ceramiczne, do otwierania ostryg, do otwierania wina, do pizzy,
nieelektryczne, do usuwania rybich łusek, noże kuchenne
do obierania, obieraczki do warzyw [narzędzia ręczne],
ostrzałki, otwieracze do puszek [nieelektryczne], przyrządy
do ostrzenia, rozdrabniacze do warzyw, sztućce, sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki], tasaki do siekania mięsa [ręczne],
widelce, 11 akcesoria z szamoty do piekarników, autoklawy,
elektryczne, do gotowania, chłodziarki do wina, elektryczne,
chłodziarki, elektryczne, czajniki elektryczne, elektryczne
płyty kuchenne, elektryczne zaparzacze do kawy, fontanny
czekoladowe, elektryczne, frytownice elektryczne, gofrownice elektryczne, grill, instalacje do chłodzenia mleka, instalacje
do dystrybucji wody, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, kuchenki mikrofalowe do celów przemysłowych, sprzęt kuchenny elektryczny, lady chłodnicze, lady podgrzewane, maszyny do wytwarzania lodów, maszyny i urządzenia do wytwarzania lodu, palniki kuchenek, piece do pieczenia, podgrzewacze talerzy, tostery, urządzenia do chłodzenia napojów, do opiekania i pieczenia, palenia kawy, pieczenia chleba,
pieczenia i opiekania, prażenia owoców, prażenia tytoniu,
schładzania wody, do smażenia gorącym powietrzem, urządzenia elektryczne do robienia jogurtu, grzewcze lub chłodnicze do wydawania gorących i zimnych napojów, urządzenia i instalacje do gotowania, wyciągi kuchenne, zamrażarki,
zlewozmywaki, 16 bielizna stołowa papierowa, bieżniki stołowe papierowe, biuletyny informacyjne, chłonne arkusze
papieru lub plastiku do pakowania żywności, czasopisma
[periodyki], etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu,
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etykiety z papieru lub kartonu, filtry do kawy papierowe, gazety, kalendarze, katalogi, książki, notatniki [notesy], plany,
podręczniki [książki], torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, 18 bagaż, chlebaki, etykiety skórzane, organizery podróżne przystosowane do bagażu, plecaki, przywieszki
do bagażu, torby, torby na zakupy, torby na zakupy na kółkach, uchwyty do noszenia toreb z zakupami, walizki, walizki
z kółkami, walizki z napędem elektrycznym, zestawy podróżne [wyroby skórzane], 20 półka na talerze, szafki do przechowywania żywności, kadzie drewniane do zlewania wina,
21 aeratory do wina, autoklawy, nieelektryczne, do gotowania, brytfanny, butelki, butelki chłodnicze, butelki na napoje
dla podróżnych, cedzaki do użytku domowego, chochle
do podawania, chochle do serwowania wina, cukiernice,
czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, deski do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni, dzbanki, dzbanki
do kawy, nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, dziadki do orzechów, dziobki do nalewania, elektryczne i nieelektryczne korkociągi, filiżanki, filtry do kawy
nieelektryczne, foremki do wycinania ciasteczek, formy
do ciast i ciastek, formy i foremki [przybory kuchenne], frytownice nieelektryczne, garnki, garnki kuchenne, gofrownice
do ciast nieelektryczne, karafki [na alkohol], kieliszki do jajek,
klosze do przykrywania masła, klosze do przykrywania sera,
komplety do likierów, kostki lodu wielokrotnego użytku, kosze na chleb do użytku domowego, koziołki pod noże
na stół, kruszarki do użytku kuchennego, nieelektryczne,
kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, kufle, kufle
na piwo, foremki do lodu, łapki do garnków, łopatki do ciast,
łopatki do użytku domowego, łopatki do użytku kuchennego, łyżki do lodów, łyżki do mieszania [przybory kuchenne],
łyżki do polewania pieczeni [utensylia kuchenne], maselniczki, maty do pieczenia, maty na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, menażki, metalowe naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, miednice [naczynia],
mieszadełka do koktajli, miksery, nieelektryczne, do celów
domowych [blendery], miseczki, miski ze szkła, młynki
do pieprzu, ręczne, młynki do użytku domowego, ręczne,
moździerze do użytku kuchennego, naczynia do mieszania
koktajli [shakery], naczynia na napoje, naczynia szklane
do napojów, nieelektryczne młynki kuchenne, oddzielacze
do jajek, nieelektryczne, do użytku domowego, otwieracze
do butelek [elektryczne i nieelektryczne], pałeczki [sprzęt kuchenny], parowary nieelektryczne, patelnie, patery, pędzle
kuchenne, pieprzniczki, koszyki piknikowe z naczyniami, pipety [do degustacji win], pipety kuchenne, płytki zapobiegające kipieniu mleka, pochłaniacze dymu do użytku domowego, podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, podkładki pod garnki, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, podstawki na torebki
herbaty, pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb, pojemniki
na olej, ocet, sól i pieprz, pokrywki do garnków, porcelana,
półmiski [tace], półmiski do jarzyn, prasy do czosnku [sprzęt
kuchenny], prasy do tortilli, nieelektryczne [przybory kuchenne], przenośne chłodziarki, nieelektryczne, przenośne
pojemniki chłodzące, nieelektryczne, przesiewacze, sita
[przybory gospodarstwa domowego], przybory kuchenne,
przybory kuchenne nieelektryczne, przykrycia na czajniczek,
przykrywki do dań, przyrządy do krojenia ciasta, pucharki
na owoce, pudełka na herbatę, pudełka na słodycze, pudełka
obiadowe, ręczne młynki do kawy, rękawice do grilla, rękawice do piekarnika, rękawice kuchenne, rondle, rondle ceramiczne, ruszty [kuchenne], salaterki, serwetniki, serwisy [zastawy stołowe], serwisy do herbaty, serwisy do kawy [zastawa stołowa], siatki do gotowania, inne niż do mikrofalówek,
sitka do herbaty, sitka do zaparzania herbaty, słoiki na ciastka,
słomki do picia, solniczki, szczypce do cukru, lodu, sałaty,
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szklane naczynia do picia, szybkowary nieelektryczne, szybkowary, nieelektryczne, do gotowania, talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, tarki do celów kuchennych, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, termosy do napojów, tłuczki do użytku kuchennego, torebki
do wyciskania kremu przy dekoracji, ubijaczki nieelektryczne
do użytku domowego, urządzenia do wytwarzania makaronów, ręczne, wałki do ciasta domowe, wazy do zup, wiaderka
do kostek lodu, wyciskacze do owoców nieelektryczne,
do użytku domowego, zastawa stołowa, zastawa stołowa,
inna niż noże, widelce i łyżki, zestawy do przypraw, zmywaki
ścierne do celów kuchennych, 24 bielizna stołowa i pościelowa, bieżniki stołowe niepapierowe, ceraty [obrusy], serwetki
tekstylne, serwety na stół niepapierowe, 25 czapki [nakrycia
głowy], fartuchy [odzież], koszule, koszule z krótkimi rękawami, 29 ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], alginiany
do celów kulinarnych, aloes spożywczy, anchois, nieżywe,
bekon, białka jajek, białko do celów kulinarnych, bita śmietana, bulgogi [koreańskie danie z wołowiny], preparaty do produkcji bulionu, cebula konserwowana, chipsy owocowe,
chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu,
konserwowy czosnek, daktyle, drób, nieżywy, dziczyzna,
dżem imbirowy, dżemy, ekstrakty alg do celów spożywczych, ekstrakty mięsne, enzymy mlekowe do celów spożywczych, escamoles [jadalne larwy mrówek, przygotowane], falafel, fasolka konserwowa, filety rybne, flaki, frankfurterki, galaretki, galaretki owocowe, galarety mięsne, galbi [danie
z grillowanego mięsa], groszek konserwowy, grzyby konserwowane, guacamole [pasta z awokado], homary, nieżywe,
hot dogi w cieście kukurydzianym, hummus [pasta z ciecierzycy], ikra rybia przetworzona, jadalne gniazda ptaków, jadalne owady, nieżywe, jagody, konserwowane, jaja, jaja ślimacze jadalne, jaja w proszku, jogurt, kapusta kwaszona,
karczochy konserwowe, kaszanka, kawior, kefir [napój mleczny], kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście, kiszone warzywa [kimchi], klej rybi spożywczy, klipfisz [solony i suszony
dorsz], koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne,
kompot żurawinowy, kompozycje owoców przetworzonych,
koncentraty rosołowe, konserwowane ryby, konserwowane
warzywa, konserwy rybne, korniszony, kotlety sojowe, kotlety z tofu, krążki z cebuli, krem na bazie masła, krewetki [nieżywe], krewetki różowe [nieżywe], krokiety, kukurydza cukrowa,
przetworzona, kumys [napój mleczny], kwaśna śmietana,
langusty, nieżywe, lecytyna do celów kulinarnych, liofilizowane mięso, liofilizowane warzywa, łosoś, nieżywy, łój spożywczy, małże [mięczaki] nieżywe, małże [nieżywe], margaryna, marmolada, masło, masło arachidowe, masło kakaowe,
masło kokosowe [olej kokosowy], miąższ owoców, mięso
i wędliny, mięso konserwowane, mięso solone, migdały mielone, mleczne produkty, mleko, mleko albuminowe, mleko
kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko
migdałowe, mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko
owsiane, mleko ryżowe, mleko ryżowe do celów kulinarnych,
mleko sfermentowane, mleko skondensowane, mleko sojowe, mleko w proszku, mleko z orzeszków ziemnych, mleko
z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, nasiona słonecznika przetworzone, nasiona, przetworzone, nieżywe małże, olej
i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], olej kostny, jadalny, olej kukurydziany spożywczy, olej palmowy jadalny,
olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej sojowy spożywczy, olej z oliwek jadalny, olej
z orzecha palmowego do żywności, olej z siemienia lnianego
do celów kulinarnych, oleje spożywcze, oliwa z oliwek
z pierwszego tłoczenia, oliwki konserwowane, orzechy aro-
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matyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy preparowane, orzechy ziemne przetworzone, osłonki kiełbas, naturalne lub sztuczne, ostrygi, nieżywe, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z oberżyny,
pasta z owoców tłoczonych, pasty do kromek zawierające
tłuszcz, pasty na bazie orzechów, pasztet z wątróbki, pektyna do celów kulinarnych, pierożki na bazie ziemniaków, pikle,
placki ziemniaczane, płatki ziemniaczane, poczwarki jedwabnika do spożycia przez ludzi, podpuszczka, potrawy
z ryb do spożycia przez ludzi, produkty serowarskie, przecier
jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery rybne, przeciery
warzywne, przekąski na bazie owoców, przetwory do zup
jarzynowych, przekąski na bazie owoców, przetwory do zup
jarzynowych, pyłki kwiatowe jako żywność, raki, nieżywe, riażenka [prażone zsiadłe mleko], rodzynki, ryby, ryby solone,
sałatki owocowe, sałatki warzywne, sardynki, nieżywe, serwatka, skorupiaki, nieżywe, skórki owocowe, smalec, smażone placuszki twarogowe, soczewica konserwowana, soja
konserwowana spożywcza, sok cytrynowy do celów kulinarnych, sok pomidorowy do gotowania, soki roślinne do gotowania, spożywczy olej kokosowy, spożywczy olej kukurydziany, spożywczy olej sezamowy, strzykwy nieżywe, substytuty mleka, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, szpik
kostny zwierzęcy jadalny, szynka, śledzie, nieżywe, śmietana
[produkty mleczarskie], śmietana na bazie warzyw, tahini
[pasta z ziarna sezamowego], tłuszcze jadalne, tofu, trufle
konserwowane, tuńczyk, nieżywy, warzywa gotowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, wątroba, wieprzowina,
wiórki kokosowe, wodorosty konserwowe, wywar, bulion,
yakitori, yuba [skórka z tofu], zsiadłe mleko, zupy, składniki
do sporządzania zup, żelatyna, żółtka jajek, żywność przygotowywana z ryb, 30 anyż, anyż gwiaździsty, preparaty aromatów do żywności, aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne,
aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi [nadziewane kluski gotowane na parze], batony zbożowe, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], preparaty usztywniające do bitej śmietany, bloki lodu, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito, chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty
sos], ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki,
ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy,
cukierki miętowe, curry [przyprawa], cykoria [substytut
kawy], cynamon [przyprawa], czekolada, czekolada pitna,
czosnek mielony [przyprawa], dania liofilizowane, których
głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze
do ciast, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki
smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kajmak], enzymy do ciast, esencje do artykułów
żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, gimbap [koreańskie danie z ryżu],
glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako
artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, goździki [przyprawa], gryka, przetworzona, grzanki,
guma do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi [pierogi nadziewane], jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot dog], kapary,
karmelki [cukierki], kasza bulgur, kasza kukurydziana, kasza
manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, kawa
niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych
dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza
palona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [ka-
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sza], kwiaty i liście jako substytuty herbaty, lody, lomper
[podpłomyk na bazie ziemniaków], lód naturalny lub sztuczny, lód pokruszony ze słodzoną czerwoną fasolą, lód w blokach, lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa lustrzana], lukrecja [cukiernictwo], majonez, makaron nitki, makaron rurki,
makaroniki [wyroby cukiernicze], makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, mąka gorczycowa, mąka gryczana
do celów spożywczych, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka
ziemniaczana, mieszanki ciasta do okonomiyaki [japońskich
wytrawnych naleśników], mięsne sosy, mięso zapiekane
w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, miętówki odświeżające oddech, miód, mleczko pszczele, muesli, musy
czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki, napary,
inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje
na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty,
ocet, ocet piwny, okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe], orzechy w czekoladzie, owies łuskany, galaretki owocowe [słodycze], pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka ryżowa do celów kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa, pasta z soi
[przyprawy], pasty czekoladowe do smarowania zawierające
orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pastyła [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście [pâté en
croûte], pesto [sos], piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza, placki, placki z kimchi [kimchijeon], płatki
kukurydziane, pomadki [cukierki], potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, pralinki, preparaty do zmiękczania mięsa do użytku domowego, preparaty
roślinne zastępujące kawę, produkty spożywcze na bazie
owsa, produkty wiążące do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, przekąski na bazie
ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzona komosa ryżowa,
przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe [sosy, marynaty], ptifurki [ciasteczka], puddingi, quiche, ramen [japońskie danie na bazie makaronu], mączka z roślin strączkowych,
ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, senbei [ciastka ryżowe],
siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarnego [przyprawa], skrobia do celów
spożywczych, słodziki naturalne, słód do celów spożywczych, soba [japoński makaron z gryki], soda oczyszczona
[wodorowęglan sodu do pieczenia], mąka sojowa, sorbety
[lody], sos jabłkowy [przyprawa], sos sojowy, sos żurawinowy
[przyprawa], sosy [przyprawy], sosy do makaronów, sosy
owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa, spaghetti,
suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa, szafran [przyprawa], środki wiążące do lodów spożywczych, tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie],
tapioka, tarty [z owocami], tortille, udon [makaron japoński],
wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut
wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], woda morska do gotowania, wodorowinian potasowy do celów kulinarnych, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby
czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki
zbożowe, zaczyn, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu
produktów spożywczych, zboża, zefir [wyroby cukiernicze],
ziarna sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów
spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy], 31 algi, nie-
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przetworzone, do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, bagassa z trzciny cukrowej [w stanie surowym], burak, cebula świeża [warzywa], chleb świętojański, surowy, chmiel, cukinie
świeże, cykoria świeża, cytryny świeże, czosnek, świeży, fasola, świeża, groch świeży, grzyby świeże, homary żywe, jadalne owady, żywe, jadalne siemię lniane, nieprzetworzone, jagody jałowca, jagody, świeże owoce, jęczmień, kabaczki,
świeże, karczochy, świeże, karmy i pasze dla zwierząt, karpie
koi, żywe, kasze dla drobiu, kasztany jadalne świeże, kompozycje świeżych owoców, korzenie cykorii, kukurydza, langusty [żywe], łosoś, żywy, łupiny orzechów kokosowych, małże
żywe, migdały [owoce], nasienie żyta, nasiona, nieprzetworzona gryka, nieprzetworzona komosa ryżowa, nieprzetworzone kolby kukurydzy [łuskane lub niełuskane], ogórki świeże, oliwki świeże, orzechy, orzechy kokosowe, orzechy laskowe, makuchy z orzeszków arachidowych dla zwierząt,
orzeszki arachidowe świeże, osad gorzelniany [pozostałości
w czasie produkcji wina], ostrygi żywe, otręby zbożowe,
owies, owoce cytrusowe świeże, owoce świeże, palmy [liście
palmowe], papryki [rośliny], pomarańcze, pory świeże, pszenica, rabarbar świeży, raki żywe, ryby żywe, ryż nieprzetworzony, sałata świeża, sardele, żywe, sardynki, żywe, sezam jadalny, nieprzetworzony, słomiana mierzwa [do przykrycia
humusu], słód dla piwowarstwa i gorzelni, soczewica świeża
[warzywa], szpinak świeży, szyszki chmielowe, śledzie, żywe,
świeże ziemniaki, trufle świeże, trzcina cukrowa, tuńczyk,
żywy, warzywa świeże, winogrona świeże, winorośle, wytłoki
z owoców, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna [zboże], ziarno kakaowe w stanie surowym, zioła ogrodowe świeże, 32 aperitify bezalkoholowe, Barley Wine [piwo], bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, esencje do produkcji napojów,
koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, preparaty do sporządzania likierów, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu,
napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy,
napoje energetyzujące, proszek do wytwarzania napojów
gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców
lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka,
napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy,
orszada, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy [napój], preparaty do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe z sarsaparillą, soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop
do lemoniady, syropy do napojów, moszcz winogronowy,
niesfermentowany, woda [napoje], woda gazowana, preparaty do produkcji woda gazowanej, woda litowa, woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa,
33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe [napoje],
ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka [likier], aperitify, arak, baijiu [chiński destylowany napój alkoholowy], brandy, curaçao [likier],
cydr, destylowane napoje, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, gruszecznik [wino],
kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery, likier miętowy,
miód pitny, napoje alkoholowe [z wyjątkiem piwa], napoje
alkoholowe zawierające owoce, nira [napój alkoholowy
na bazie trzciny cukrowej], piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], rum, sake, alkohole i likiery wspomagające trawienie, whisky, wino, wódka, 34 cygara, cygaretki, cygarnice,
cygarniczki, fajki, stojaczki na fajki, filtry do papierosów, gilotynki do cygar, papier higroskopijny do fajek, papierosy za-
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wierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, papierośnice, popielniczki dla palaczy, przybory do czyszczenia
fajek, środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, tabaka, tabakierki, tytoń, pojemniki na tytoń, tytoń
do żucia, ustniki do cygar, ustniki do cygarniczek, ustniki
z bursztynu do papierosów i cygar, zioła do palenia, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, impresariat w działalności artystycznej, informacja o działalności gospodarczej,
marketing ukierunkowany, maszynopisanie, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów
typu telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi aukcyjne,
usługi marketingowe, usługi w zakresie nabywania dla osób
trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
reklamowych, usługi związane z listami prezentów, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów
telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, dubbing, informacja o imprezach rozrywkowych, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy
korespondencyjne, nagrywanie na taśmach wideo, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe,
planowanie przyjęć [rozrywka], produkcja filmów, innych niż
reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, publikowanie
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów [innych
niż teksty reklamowe], studia filmowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne, kafeterie [bufety], motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów,
wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń,
wypożyczanie urządzeń do gotowania.
494674
(220) 2019 01 11
FILTROWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Boruja Nowa
(540) Filtrowent

(210)
(731)
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(531) 29.01.12, 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 1 materiały ceramiczne w formie pyłu do użytku jako środki filtrujące, 4 mieszanki do wiązania pyłu do zamiatania, preparaty pochłaniające pył, środki do usuwania
pyłu, 6 kolanka do rur metalowych, materiały konstrukcyjne
metalowe, materiały zbrojeniowe do przewodów rurowych,
metalowe, metalowe zaciski do rur, osłony do rur metalowe,
rury i rurki ze stali, zaciski do rur i kabli, metalowe, złączki
rur metalowe, metalowe materiały, konstrukcje, przewody i akcesoria do instalacji odpylających, klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych, budowlane materiały metalowe, przewody rurowe metalowe, przewody metalowe do instalacji odpylających, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, rury i rurki
metalowe, 7 instalacje odsysające pył do czyszczenia, filtry
[części maszyn lub silników], maszyny, części maszyn i urządzenia do odpylania i czyszczenia pod wysokim ciśnieniem
do celów przemysłowych, instalacje centralne do odpylania
nad i podciśnieniowego, filtry jako wkłady do maszyn i instalacji filtrujących, 19 materiały budowlane niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, rury,
kształtki rurowe i kołnierze niemetalowe dla instalacji odpylających i wentylacji, kanały i osłony niemetalowe dla instalacji odpylających i wentylacji, żaluzje niemetalowe, 37 usługi
w zakresie montażu, naprawy i konserwacji urządzeń i instalacji odpylających, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
usługi budowlano-montażowe, modernizacyjne i remontowe w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego,
wykonywanie instalacji budowlanych, wykonywanie robót
ogólnobudowlanych i remontów w zakresie obiektów liniowych i rozdzielczych sieci wodociągowych, gazowych,
centralnego ogrzewania, filtrowentylacyjnych, klimatyzacji
i elektrycznych, wewnętrznych instalacji wodociągowych,
sieci kanalizacyjnych, instalacji gazowych, instalacji centralnego ogrzewania, filtrowentylacyjnych, odpylania, klimatyzacji i elektrycznych.
494756
(220) 2019 01 14
MARECKI KRZYSZTOF FIRMA BUDOWLANO
USŁUGOWO HANDLOWA WALMAR,
Głogów Małopolski
(540) WALMAR
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.03.02, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi budowlano - remontowe, w tym:
budowa i remont domów mieszkalnych, obiektów handlowych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej, izolowanie i uszczelnianie budynków, czyszczenie
budynków od wewnątrz i od zewnątrz, rozbiórka budynków,
remont dróg, budowa dróg, układanie nawierzchni drogowych, asfaltowanie dróg oraz oczyszczanie dróg, usługi dekarskie, usługi kamieniarskie, eksploatacja kamieniołomów,
czyszczenie i naprawa kotłów oraz kominów, usługi malarskie, usługi w zakresie piaskowania i nitowania, wiercenie
studni, tapetowanie, budowa i konserwacja rurociągów,
montaż rusztowań, wynajem maszyn budowlanych, sprzętu
budowlanego, rusztowań oraz szalunków, usługi w zakresie
informacji i nadzoru budowlanego, doradztwo inżynieryjne,
doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej, instalacja
urządzeń wentylacyjnych, instalacja urządzeń wodno-ka-

Nr ZT10/2019

nalizacyjnych oraz urządzeń elektrycznych i sanitarnych,
instalacja wind, instalacja wewnętrznych ścianek działowych
w budynkach, instalowanie wyposażenia budynków, montaż wyposażenia kuchennego, montaż mebli, tapicerowanie,
ciesielstwo, modernizacja instalacji do: wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania budynku, instalacje OZE, instalacje systemów
ogrzewania słonecznego, instalacja, naprawa i konserwacja
sprzętu grzewczego, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, instalacje fotowoltaiczne, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, montaż drzwi
i okien, montaż konstrukcji budynków, instalacja centralnego
ogrzewania, instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, montaż okładziny zewnętrznych ścian budynku,
montaż ogrodzeń, odnawianie oraz renowacja budynków,
usługi rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi doradcze, informacyjne oraz konsultacyjne w sprawach budowlanych,
usługi nadzoru w zakresie projektów budowlanych, usługi
zarządzania budową, izolowanie budynków, konserwacja
i naprawy pojazdów silnikowych, naprawa opon, mycie, mycie pojazdów, czyszczenie pojazdów, czyszczenie okien.
494757
(220) 2019 01 14
WRÓBLEWSKI MACIEJ ZGARNIACZE WRÓBLEWSKI
ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN, Kunice
(540) ZGARNIACZE WRÓBLEWSKI
(210)
(731)

(531) 15.07.01, 26.11.02, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny do użytku w rolnictwie, maszyny
do usuwania odpadów, maszyny do usuwania odpadków,
maszyny do usuwania ciekłych odpadów, maszyny elektryczne do usuwania odpadków, urządzenia zgarniające
do usuwania obornika z budynków inwentarskich, zgarniacze łańcuchowe i hydrauliczne do usuwania obornika,
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa maszyn do użytku w rolnictwie, maszyn do usuwania odpadów, maszyn do usuwania odpadków, maszyn do usuwania ciekłych odpadów,
maszyn elektrycznych do usuwania odpadków, urządzeń
zgarniających do usuwania obornika z budynków inwentarskich, zgarniaczy łańcuchowych i hydraulicznych do usuwania obornika.
494758
(220) 2019 01 14
ALUFIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łysomice
(540) ALUFIRE Office Line
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony
okienne, ogniotrwałe budowlane materiały metalowe, metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, prefabrykaty
budowlane z metalu, metalowe prefabrykaty konstrukcyjne,
prefabrykowane ściany metalowe, płyty ścienne z metalu,
ściany z metalu, elementy drzwiowe metalowe, metalowe
drzwi przeciwpożarowe, ognioodporne drzwi metalowe,
ogniotrwałe drzwi z metalu, oszklone drzwi metalowe, profile metalowe, profile z metalu na drzwi, profile metalowe
do celów termoizolacyjnych, metalowe konstrukcje izolujące
(210)
(731)

Nr ZT10/2019
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dźwięk, przeszklone ściany z ramą metalową, bezszprosowe
ściany szklane z ramą metalową, 19 niemetalowe materiały
i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe drzwi,
bramy, okna i osłony okienne, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, materiały budowlane przeciwogniowe,
materiały budowlane ze szkła, niemetalowe panele ścienne,
niemetalowe oszklenie posiadające właściwości ognioodporne, panele szklane, szklane ekrany, panele ogniotrwałe
do użytku w budownictwie (niemetalowe), przeszklone panele ścienne [niemetalowa konstrukcja], płyty ze szkła, szklane ściany, drzwi szklane, drzwi ognioodporne niemetalowe,
drzwi ochronne niemetalowe, niemetalowe drzwi przeciwpożarowe, szkło termoizolacyjne do użytku w budownictwie, szkło izolacyjne, profile niemetalowe dla budownictwa,
płytki ognioodporne, materiały do ochrony przeciwpożarowej (niemetalowe) do użytku w budownictwie, materiały
budowlane niemetalowe o właściwościach akustycznych,
bezszprosowe ściany szklane.
494779
(220) 2019 01 14
CAN AGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Małopole
(540) CanAgri Wyhoduj większy zysk

(210)
(731)

(531) 01.07.06, 01.07.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa maszyn rolniczych, urządzeń rolniczych, urządzeń do odchowu trzody
chlewnej, narzędzi rolniczych, wyposażenia farmy, drobnego
sprzętu gospodarczego, urządzeń i akcesoriów do hodowli zwierząt, sprzętu rolniczego, przyrządów do strzyżenia
zwierząt, ogrodzeń elektrycznych, elektryzatorów, baterii
do elektryzatorów, palików, taśm, linek, drutów, izolatorów,
akcesoriów do ogrodzeń elektrycznych, siatek elektrycznych,
artykułów do przetwórstwa mleka, napromienników, sprzętu i artykułów do sprzątania i czyszczenia, urządzeń i akcesoriów do identyfikacji zwierząt, sprzętu do higieny urządzeń
rolniczych, boksów dla zwierząt, odzieży ochronnej, kamer
do ciągników rolniczych, urządzeń i środków owadobójczych, urządzeń i środków odstraszających owady, urządzeń
i środków do zwalczania szkodników i gryzoni, akcesoriów
weterynaryjnych, suplementów mineralnych i witaminowych dla zwierząt, suplementów leczniczych dla zwierząt,
pojemników do karmienia i pojenia zwierząt, derek dla
zwierząt, przyborów higienicznych dla zwierząt, preparatów
do pielęgnacji zwierząt.
(210) 494794
(220) 2019 01 15
(731) ROZBIECKI DAWID FHU BULL, Wrocław
(540) B X-BALOG
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(531) 26.11.02, 26.11.12, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 baterie do oświetlenia, latarnie magiczne
jako aparaty projekcyjne, latarnie optyczne, latarnie sygnalizacyjne, lampy błyskowe do fotografii, lampy ciemniowe
do fotografii, lampy elektronowe, lampy elektronowe próżniowe do radia, lampy katodowe, lampy optyczne, lampy
rentgenowskie nie do celów medycznych, rurowe lampy
wyładowcze elektryczne inne niż do oświetlenia, lampy
wyładowcze elektryczne inne niż do oświetlenia, światła
błyskowe jako sygnały świetlne, diody świecące LED, akumulatory elektryczne, akumulatory elektryczne do pojazdów,
baterie elektryczne, baterie galwaniczne, baterie słoneczne,
baterie wysokonapięciowe, układy scalone chipy, instalacje
elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, lasery nie do celów medycznych, łączniki elektryczne, nadajniki
sygnałów elektronicznych, ogniwa fotoelektryczne, ogniwa
galwaniczne, baterie do oświetlenia, płyty do akumulatorów
elektrycznych, prostowniki prądu, przekaźniki elektryczne,
przełączniki elektryczne, przetwornice elektryczne, przewody elektryczne, skrzynki na baterie, urządzenia do zdalnego
sterowania, wyłączniki samoczynne, złącza do przewodów
elektrycznych, 11 lampy oświetleniowe, urządzenia i instalacje do oświetlenia, urządzenia do oświetlenia pojazdów,
oświetlenie sufitowe, żarówki oświetleniowe, latarki, latarki kieszonkowe, latarki kieszonkowe elektryczne, latarnie
oświetleniowe, lampy luminescencyjne oświetleniowe, lampy laboratoryjne, lampiony, lampki elektryczne na choinkę,
abażury do lamp, klosze do lamp, obudowy do lamp, osłony
do lamp, palniki do lamp, reflektory jako lampy, rury do lamp,
szkła do lamp, lampy bezpieczeństwa, lampy do aparatów projekcyjnych, lampy do oświetlania akwarium, lampy
do układania włosów, lampy elektryczne, oprawki do lamp
elektrycznych, lampy gazowe, lampy kierunkowskazów
do samochodów, lampy laboratoryjne, lampy luminescencyjne rurowe do oświetlania, lampy łukowe, węgiel do lamp
łukowych, lampy olejowe, lampy oświetleniowe, lampy uliczne, lampy ultrafioletowe do celów innych niż lecznicze, światła do pojazdów, światła do samochodów, światła rowerowe,
rozpraszacz światła, rurowe lampy wyładowcze elektryczne
do oświetlenia, żarówki elektryczne, żarówki oświetleniowe,
lampy wyładowcze elektryczne do oświetlania, szperacze,
reflektory do lamp, reflektory do pojazdów, reflektory samochodowe, osprzęt do lamp jako antyoślepieniowe urządzenia do samochodów, grzejniczki kieszonkowe, grzejniki elektryczne, instalacje oświetleniowe do statków powietrznych,
kolektory słoneczne, urządzenie elektryczne do ogrzewania,
poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, 35 prowadzenie usług w zakresie: oferowanie w mediach produktów
dla detalicznego handlu, prowadzenie usług agencji importowo-eksportowej, handlowe porady informacje udzielane
konsumentom, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, pokazy towarów, prowadzenie reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
radiowa, telewizyjna, prasowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, jak: próbek, druków, prospektów, broszur,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub
reklamowych.
494799
(220) 2019 01 15
FUNDACJA OSTOYA IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC,
Opole
(540) RASS
(510), (511) 36 prowadzenie agencji pośrednictwa handlu
nieruchomościami administrowanie, wycena, wynajem,
kupno, sprzedaż nieruchomości na rzecz osób trzecich,

(210)
(731)
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usługi i doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, administrowanie ubezpieczeniami medycznymi, zdrowotnymi, emerytalnymi, ubezpieczeniami od wypadków, tworzenie funduszy powierniczych, usług w zakresie funduszy emerytalnych, tworzenie
i prowadzenie fundacji na rzecz osób trzecich, prowadzenie
inwestycji kapitałowych na rzecz osób trzecich, usługi powiernicze, sponsorowanie finansowe, organizowanie i prowadzenie zbiórek na cele dobroczynne na rzecz osób trzecich, sponsorowanie imprez sportowych i rekreacyjnych.
494803
(220) 2019 01 15
TIARA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TIARA
(510), (511) 36 organizowanie finansowania projektów budowlanych, zarządzanie, finansowe projektami budowlanymi, usługi
w zakresie funkcji generalnego inwestora robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich, usługi zarządzania
nieruchomościami, usługi pośrednictwa w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, usługi finansowania sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie wycen finansowych
majątku nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali
i powierzchni użytkowej, usługi administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, usługi rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości,
usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych,
doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami
mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami, analizy ekonomiczne do celów opracowywania projektów użytkowania nieruchomości, usługi pośrednictwa w zawieraniu umów sprzedaży
nieruchomości, powierzchni mieszkalnej, powierzchni handlowej
i usługowej, usługi zarządzania sprawami finansowymi i ubezpieczeniowymi dotyczącymi nieruchomości, usługi sporządzania
analiz i raportów finansowych związanych z inwestycjami w zakresie projektów budowlanych, usługi agencji sprzedaży domów,
lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowych, 37 usługi w zakresie prowadzenia robót ziemnych, usługi nadzoru budowlanego i prac wykonawczych, usługi rozbiórki i burzenia obiektów
budowlanych, usługi budowania lokali mieszkalnych i osiedli
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, usługi wykonywania robót
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, doradztwo inżynieryjne jako usługi budowlane, usługi remontowe, naprawy i odnawiania budynków, usługi konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji generalnego
wykonawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów
inżynierskich, usługi związane z realizacją i odbiorem obiektów
budowlanych, usługi podmiotu odpowiedzialnego za budowę
nieruchomości, to jest organizację, realizację planu budowy i nadzór prac budowlanych w zakresie inżynierii cywilnej, przeprowadzanie inspekcji budów, zarządzanie projektem budowy, usługi
doradztwa w zakresie budowy obiektów budowlanych, usługi
doradztwa dotyczące organizacji i prowadzenia placów budowy,
ich eksploatacji i zagospodarowania, 42 usługi projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, prace projektowe w zakresie
architektury i technologii, usługi projektowania wystroju i dekoracji wnętrz, wykonywania badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie architektury,
badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych oraz pomiarów podwykonawczych dotyczących
inwestycji, usługi ekspertyz inżynieryjnych i badań technicznych,
usługi planowania urbanistycznego wraz z infrastrukturą, pomiarów terenu, opracowywania projektów technicznych użytkowania nieruchomości, usługi badawcze i doradcze w zakresie ochrony środowiska na terenie obiektów budowlanych.
(210)
(731)
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494811
(220) 2019 01 15
VERSSEN ROBERT KAŁUGA, DARIUSZ STĘPNIEWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Radom
(540) CARL VERSSEN COLLECTION
(210)
(731)

(531) 26.04.03, 26.04.18, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież skórzana, odzież, odzież damska,
odzież męska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swetry,
topy, swetry, koszulki, koszule, bielizna, odzież wierzchnia dla
kobiet i mężczyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt i chłopców, odzież wierzchnia dla dzieci, sukienki, suknie, odzież
sportowa, odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież
do spania, spodnie skórzane, kurtki skórzane, płaszcze skórzane, kapcie skórzane, komplety skórzane, kamizelki skórzane, buty skórzane, sukienki skórzane, skórzane nakrycia
głowy, paski skórzane, pantofle domowe ze skóry, rękawice
ze skóry, skórzane ochraniacze na spodnie, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz internetowa torebek, toreb, odzieży
damskiej, męskiej i dziecięcej, portfeli, akcesoriów odzieżowych damskich i męskich, odzieży skórzanej, spodni skórzanych, kurtek skórzanych, płaszczy skórzanych, kapci skórzanych, kompletów skórzanych, kamizelek skórzanych, butów
skórzanych, sukienek skórzanych, skórzanych nakryć głowy,
pasków skórzanych, pantofli domowych ze skóry, rękawice
ze skóry, skórzanych ochraniaczy na spodnie.
494815
(220) 2019 01 15
CHEMMOT EWA & JERZY KUMOREK SPÓŁKA JAWNA,
Skawina
(540) DECO COLOR ANTICORROSIVE PRIMER
ANTYKOROZYJNY PODKŁAD ZWIĘKSZAJĄCY
PRZYCZEPNOŚĆ SZYBKOSCHNĄCY KOMPATYBILNY
ZE WSZYSTKIMI SYSTEMAMI LAKIERNICZYMI
DOSKONALE KRYJĄCY STOSOWANY
W MOTORYZACJI, PRZEMYŚLE DOMU I OGRODZIE
PROFESSIONAL PRODUCT ANTICORROSIVE PRIMER
IMPROVES TOP COAT ADHESION FAST DRYING
COATABLE WITH ALL PAINT SYSTEMS PERFECT
COVERAGE CAN BE USED IN AUTOMOTIVE INDUSTRY
HOME & GARDEN CHEMMOT

(210)
(731)
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(531)

14.01.01, 14.01.03, 26.04.16, 26.11.02, 26.11.07, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające
przed korozją i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy
farbiarskie, żywice naturalne, folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów.
494820
(220) 2019 01 15
E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra
(540) Jumping Fruits
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i hazardowych, interaktywnych gier on-line oraz gier komputerowych, gry wideo w formie programów komputerowych
zapisanych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe, gry
komputerowe w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe, terminale do zakładów, 28 gry i zabawki, w tym automaty do gier
hazardowych, automaty do gier wideo, gry elektroniczne,
gry automatyczne lub na żetony, przenośne [podręczne]
gry wideo i przenośne podręczne elektroniczne gry wideo,
w tym gry hazardowe, przenośne [podręczne] gry komputerowe, w tym gry hazardowe, 41 usługi w zakresie gier on-line i aplikacji on-line związanych z grami, gier internetowych
nie do pobrania i instalacji na komputerze, hazardowych gier
on-line, gier komputerowych dostępnych on-line, w tym gier
hazardowych.
494822
(220) 2019 01 15
E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra
(540) HUSARIA

(210)
(731)

(531)

03.07.17, 24.01.05, 24.01.13, 24.01.15, 24.01.17, 24.01.25,
09.01.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i hazardowych, interaktywnych gier on-line oraz gier komputerowych, gry wideo w formie programów komputerowych
zapisanych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe, gry
komputerowe w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe, terminale do zakładów, 28 gry i zabawki, w tym automaty do gier
hazardowych, automaty do gier wideo, gry elektroniczne,
gry automatyczne lub na żetony, przenośne [podręczne]
gry wideo i przenośne podręczne elektroniczne gry wideo,
w tym gry hazardowe, przenośne [podręczne] gry komputerowe, w tym gry hazardowe, 41 usługi w zakresie gier
on-line i aplikacji on-line związanych z grami, gier internetowych nie do pobrania i instalacji na komputerze, hazardowych gier on-line, gier komputerowych dostępnych on-line,
w tym gier hazardowych.
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494824
(220) 2019 01 15
GO4ROBOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) GO4Robot
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi
edukacyjne i instruktażowe w zakresie robotyki i programowania, usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie robotyki i programowania skierowane do dzieci, organizowanie
imprez w zakresie robotyki i programowania, organizowanie
wypoczynku w formie całodziennych zajęć edukacyjnych
bez zakwaterowania (półkolonie), organizowanie wypoczynku w formie całodziennych zajęć edukacyjnych bez
zakwaterowania związanych z robotyką i programowaniem
(półkolonie).
494829
(220) 2019 01 16
AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CHRAPOFF
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aromaty
[olejki aromatyczne], chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki perfumowane, ekstrakty ziołowe
do celów kosmetycznych, esencja mięty [olejek eteryczny],
esencje i olejki eteryczne, kosmetyki w postaci płynów, odświeżacze oddechu, odświeżacze oddechu nie do celów
medycznych, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne,
produkty lecznicze, witaminy i preparaty witaminowe, mineralne dodatki do żywności w postaci suplementów, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, suplementy
diety dla ludzi, dietetyczne środki spożywcze, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki
lecznicze, preparaty medyczne, materiały do leczenia zębów,
żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, medyczne preparaty do odchudzania, dietetyczne napary do celów
medycznych, kapsułki odchudzające, dodatki dietetyczne
w formie napojów, napoje stosowane w lecznictwie, napoje
witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, preparaty zmniejszające apetyt, suplementy diety do użytku dietetycznego,
suplementy diety do użytku medycznego, suplementy ziołowe w płynie, tabletki wspomagające odchudzanie, ziołowe suplementy diety dla osób i szczególnych wymaganiach
dietetycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla diabetyków wszystkie wyżej wymienione towary nie są przeznaczone dla zwierząt.
(210)
(731)

(210) 494839
(220) 2019 01 16
(731) TRZCIŃSKI TOMASZ IT CONSULTING, Warszawa
(540) Comixify
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe
nagrane, 42 aktualizacja oprogramowania komputerowego,
konserwacja oprogramowania komputerowego, instalacja
oprogramowania komputerowego, konserwacja progra-
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mów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna,
projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
494846
(220) 2019 01 16
MANIKOWSKI ŁUKASZ EUROAQUA-MANIKOWSKI,
Krajenka
(540) plytki-lazienki.pl
(210)
(731)

(531)

07.03.06, 07.03.25, 07.15.09, 07.15.22, 26.04.09, 24.17.01,
24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 armatury łazienkowe, pisuary, sanitarna armatura spustowa do wanien, sanitarna armatura spustowa do bidetów, armatura łazienkowa do kontroli wody, sanitarna armatura
spustowa do pryszniców, sanitarna armatura spustowa do umywalek, sanitarna armatura spustowa do rurociągów ściekowych,
instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, baterie kranowe, baterie prysznicowe, baterie do wanien,
baterie do umywalek, spryskiwacze do baterii, jednouchwytowe baterie umywalkowe, uchwyty do baterii kranu, baterie
sztorcowe do umywalek, baterie mieszające do umywalek, brodziki prysznicowe, wanny prysznicowe, drzwi prysznicowe, instalacje prysznicowe, zestawy prysznicowe, kabiny prysznicowe,
ścianki prysznicowe, urządzenia prysznicowe, panele prysznicowe, zawory prysznicowe, węże prysznicowe, podstawki prysznicowe, rączki do prysznica, akcesoria do pryszniców, szklane
kabiny prysznicowe, metalowe korki do pryszniców, metalowe
obudowy kabin prysznicowych, ściany do przegród prysznicowych, ścianki do kabin prysznicowych, słuchawki będące
akcesoriami do pryszniców, instalacje do wanien z prysznicem,
drzwi prysznicowe z ramą niemetalową, niemetalowe parawany do brodzików prysznicowych, niemetalowe ścianki do wanien z prysznicem, elektronicznie sterowane samowyłączające
się krany prysznicowe, sitka do użytku w brodzikach prysznicowych, osprzęt do natrysków, bidety, osprzęt do bidetów, krany
do bidetów, muszle klozetowe ze zintegrowanymi bidetowymi
dyszami wodnymi, muszle klozetowe, miski klozetowe, deski
do muszli klozetowych, klapy do desek klozetowych, wanny,
wanny spa, wanny łazienkowe, wanny z hydromasażem, wanny
z natryskiem, wanny z systemem hydromasażu, wanny z dyszami powietrznymi, wanny z wirami wodnymi, wanny dla osób
niepełnosprawnych fizycznie, brodziki, wylewki kranów, wylewki wannowe, montowane do ściany wylewki wannowe, montowane do ściany wylewki do zlewów, montowane do ściany
wylewki do umywalek, montowane do ściany wylewki do bidetów, osłony zabezpieczające przed dziećmi na wylewki wannowe, wodooszczędne perlatory, wodooszczędne słuchawki
natryskowe, kurki do mieszania wody będące elementami instalacji natryskowych, wielofunkcyjne natryski uprzednio złożone, natryski wysokociśnieniowe, wyposażenie natrysków,
uchwyty do spłuczek, uchwyty do sedesu, uchwyty ręczne
do pryszniców, akcesoria łazienkowe, akcesoria do umywalek,
19 płytki, płytki stiukowe, płytki szklane, płytki kamienne, płytki
ceramiczne, płytki porcelanowe, płytki z gliny, płytki ognioodporne, niemetalowe półprzezroczyste płytki, niemetalowe płytki sufitowe, płytki z marmuru, podłogowe płytki niemetalowe,
niemetalowe płytki kuchenne, ceramiczne płytki podłogowe,
niemetalowe płytki budowlane, niemetalowe płytki łazienkowe, ceramiczne płytki ścienne, glazurowane płytki ceramiczne,
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niemetalowe płytki ścienne, gliniane płytki ścienne, mozaikowe
płytki podłogowe, płytki mozaikowe ścienne, płytki z tworzyw
sztucznych, płytki do układania mozaiki, płytki podłogowe dla
budownictwa, glazurowane ceramiczne płytki podłogowe,
glazurowane ceramiczne płytki ścienne, płytki z kamienia naturalnego, ceramiczne płytki na ściany zewnętrzne, ceramiczne płytki na podłogi wewnętrzne, płytki ceramiczne na ściany
wewnętrzne, mozaikowe płytki ozdobne z marmuru, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa płytek, płytek stiukowych, płytek
szklanych, płytek kamiennych, płytek ceramicznych, płytek
porcelanowych, płytek z gliny, płytek ognioodpornych, niemetalowych półprzezroczystych płytek, niemetalowych płytek
sufitowych, płytek z marmuru, podłogowych płytek niemetalowych, niemetalowych płytek kuchennych, ceramicznych płytek
podłogowych, niemetalowych płytek budowlanych, niemetalowych płytek łazienkowych, ceramicznych płytek ściennych,
glazurowanych płytek ceramicznych, niemetalowych płytek
ściennych, glinianych płytek ściennych, mozaikowych płytek
podłogowych, płytek mozaikowych ściennych, płytek z tworzyw sztucznych, płytek do układania mozaiki, płytek podłogowych dla budownictwa, glazurowanych ceramicznych płytek
podłogowych, glazurowanych ceramicznych płytek ściennych,
płytek z kamienia naturalnego, ceramicznych płytek na ściany
zewnętrzne, ceramicznych płytek na podłogi wewnętrzne,
płytek ceramicznych na ściany wewnętrzne, mozaikowych
płytek ozdobnych z marmuru, armatury łazienkowej, pisuarów,
sanitarnej armatury spustowej do wanien, sanitarnej armatury
spustowej do bidetów, armatury łazienkowej do kontroli wody,
sanitarnej armatury spustowej do pryszniców, sanitarnej armatury spustowej do umywalek, sanitarnej armatury spustowej
do rurociągów ściekowych, instalacji sanitarnych i łazienkowych
oraz armatury wodno-kanalizacyjnej, baterii kranowych, baterii
prysznicowych, baterii do wanien, baterii do umywalek, spryskiwaczy do baterii, jednouchwytowych baterii umywalkowych,
uchwytów do baterii kranu, baterii sztorcowych do umywalek,
baterii mieszających do umywalek, brodzików prysznicowych,
wanien prysznicowych, drzwi prysznicowych, instalacji prysznicowych, zestawów prysznicowych, kabin prysznicowych,
ścianek prysznicowych, urządzeń prysznicowych, paneli prysznicowych, zaworów prysznicowych, węży prysznicowych,
podstawek prysznicowych, rączek do pryszniców, akcesoriów
do pryszniców, szklanych kabin prysznicowych, metalowych
korków do pryszniców, metalowych obudów kabin prysznicowych, ścian do przegród prysznicowych, ścianek do kabin
prysznicowych, słuchawek będących akcesoriami do pryszniców, instalacji do wanien z prysznicem, drzwi prysznicowych
z ramą niemetalową, niemetalowych parawanów do brodzików prysznicowych, niemetalowych ścianek do wanien
z prysznicem, elektronicznie sterowanych samo wyłączających
się kranów prysznicowych, sitek do użytku w brodzikach prysznicowych, osprzętu do natrysków, bidety, osprzętu do bidetów,
kranów do bidetów, muszli klozetowych ze zintegrowanymi
bidetowymi dyszami wodnymi, muszli klozetowych, misek
klozetowych, desek do muszli klozetowych, klap do desek klozetowych, wanien, wanien spa, wanien łazienkowych, wanien
z hydromasażem, wanien z natryskiem, wanien z systemem hydromasażu, wanien z dyszami powietrznymi, wanien z wirami
wodnymi, wanien dla osób niepełnosprawnych fizycznie, brodzików, wylewek kranów, wylewek wannowych, montowanych
do ściany wylewek wannowych, montowanych do ściany wylewek do zlewów, montowanych do ściany wylewek do umywalek, montowanych do ściany wylewek do bidetów, osłon
zabezpieczających przed dziećmi na wylewki wannowe, wodo
oszczędnych perlatorów, wodo oszczędnych słuchawek natryskowych, kurków do mieszania wody będących elementami
instalacji natryskowych, wielofunkcyjnych natrysków uprzednio
złożonych, natrysków wysokociśnieniowych, wyposażenia na-
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trysków, uchwytów do spłuczek, uchwytów do sedesu, uchwytów ręcznych do pryszniców, akcesoriów łazienkowych, akcesoriów do umywalek.
494865
(220) 2019 01 17
CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) ŻUBRÓWKA BISON GRASS DZIKA CZEREŚNIA DZIKIE
OWOCE
(210)
(731)

(531) 03.04.05, 05.07.16, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210) 494870
(220) 2019 01 17
(731) GRABOWSKI ARKADIUSZ, Marki
(540) BITMAT
(510), (511) 17 maty izolacyjne i termiczne, artykuły i materiały dźwiękochłonne, takie jak maty i pianki, artykuły i materiały
elektroizolacyjne, takie jak maty i pianki, artykuły i materiały
ogniotrwałe i zabezpieczające przed ogniem, takie jak maty
i pianki, artykuły i materiały termoizolacyjne, takie jak maty
i pianki, izolacje akustyczne maszyn, akustyczne izolacje pojazdów, konstrukcje do wyciszania budynków, materiały tłumiące
dźwięk, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów i materiałów izolacyjnych, termicznych, dźwiękochłonnych, wyciszających i wygłuszających stosowanych do maszyn, pojazdów
i budynków za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, 37 instalacja materiałów izolacyjnych
i termicznych, instalacja systemów wyciszających i wygłuszających do maszyn, pojazdów i budynków.
494878
(220) 2019 01 17
CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) ŻUBRÓWKA BISON GRASS RAJSKIE JABŁKO DZIKIE
OWOCE
(210)
(731)
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(531) 03.04.05, 05.07.13, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
494880
(220) 2019 01 17
PURE FUELS PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PFP PURE FUELS PROJECT

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 węgiel, węgiel mineralny, biopaliwa, brykiety,
miał węglowy jako paliwo, paliwa na bazie węgla, węgiel
drzewny jako paliwo, torf jako paliwo, brykiety paliwowe,
pył węglowy jako paliwo, brykiety paliwowe do użytku domowego, węgiel drzewny do użytku jako paliwo, produkty
na bazie węgla drzewnego do użytku jako paliwo, produkty paliwowe ze sprasowanych wiórów drzewnych, brykiety
paliwowe do użytku domowego wykonane z koksu z domieszką kwarcu, brykiety paliwowe do użytku domowego
wykonane z węgla z domieszką kwarcu, brykiety paliwowe
do użytku domowego wykonane z mieszaniny węgla, koksu
oraz domieszki kwarcu.
(210) 494884
(220) 2019 01 17
(731) GRABOWSKI ARKADIUSZ, Marki
(540) bitmat.pl izolacja akustyczna i termiczna

(531) 26.02.07, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 17 maty izolacyjne i termiczne, artykuły i materiały dźwiękochłonne, takie jak maty i pianki, artykuły
i materiały elektroizolacyjne, takie jak maty i pianki, artykuły i materiały ogniotrwałe i zabezpieczające przed ogniem,
takie jak maty i pianki, artykuły i materiały termoizolacyjne,
takie jak maty i pianki, izolacje akustyczne maszyn, akustyczne izolacje pojazdów, konstrukcje do wyciszania budynków,
materiały tłumiące dźwięk, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
artykułów i materiałów izolacyjnych, termicznych, dźwiękochłonnych, wyciszających i wygłaszających stosowanych
do maszyn, pojazdów i budynków za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, 37 instalacja materiałów izolacyjnych i termicznych, instalacja systemów wyciszających i wygłuszających do maszyn, pojazdów
i budynków.
(210) 494886
(220) 2019 01 17
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) BAKADELIO
(510), (511) 29 bakalie i mieszanki bakaliowe, chipsy owocowe, orzechy, migdały i pistacje spreparowane, owoce suszone, kandyzowane, lukrowane, przekąski na bazie owoców,
rodzynki, skórki owocowe, warzywa suszone, wiórki kokosowe, masa makowa, pestki słonecznika przetworzone, ananas
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w syropie, morele w syropie, 31 migdały świeże, orzechy
w łupinach, orzechy, orzeszki arachidowe, orzechy laskowe,
orzechy łuskane, orzechy pistacjowe świeże, mak, pestki słonecznika świeże.
(210) 494888
(220) 2019 01 17
(731) TIMOFIEJEW LESZEK, Białobrzegi
(540) LECHTIM
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nicznych ze środowiskiem świata zewnętrznego za pomocą oprogramowania i aplikacji do wirtualnej i rozszerzonej
rzeczywistości.
494914
(220) 2019 01 17
SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) UP AND GO
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje do urządzeń mobilnych, 36 usługi bankowe, bankowość on-line,
doradztwo w sprawach finansowych.
(210)
(731)

494966
(220) 2019 01 18
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) OWOCUJE ZASKOCZENIEM
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, słodycze, wafle, wafelki, batony, czekolady, cukierki, czekoladki,
żelki, żelki z nadzieniem, gumy do żucia, galaretki, galaretki
nadziewane, ciastka, lody, desery.
(210)
(731)

(531) 07.01.06, 15.01.19, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 37 budownictwo, izolowanie budynków, murarstwo, usługi dekarskie.
494889
(220) 2019 01 17
SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) up and go

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje do urządzeń mobilnych, 36 usługi bankowe, bankowość on-line,
doradztwo w sprawach finansowych.
494891
(220) 2019 01 17
PIXEL LEGEND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) VIRTUALIST
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, aplikacje
komputerowe, oprogramowanie komputerowe do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, akcesoria do wirtualnej
i rozszerzonej rzeczywistości, symulatory ruchu wirtualnej
i rozszerzonej rzeczywistości, oprogramowanie wirtualnej
i rozszerzonej rzeczywistości do symulacji procesów, oprogramowanie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości dla
celów edukacyjnych, oprogramowanie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości dla branży architektonicznej, oprogramowanie wirtualnej rzeczywistości na urządzenia mobilne
integrujące informację, oprogramowanie do rzeczywistości
rozszerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych w celu
integracji danych elektronicznych ze środowiskiem świata
zewnętrznego, 41 usługi edukacyjne, prowadzenie serwisów o wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości za pośrednictwem sieci komputerowej, 42 projektowanie i rozwój
komputerowego sprzętu i oprogramowania, projektowanie
i rozwój oprogramowania związanego z wirtualną rzeczywistością, projektowanie i rozwój oprogramowania związanego z rozszerzoną rzeczywistością, usługi informatyczne
związane z wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością, usługi
informatyczne związane z integrowaniem danych elektro(210)
(731)

(210) 494969
(220) 2019 01 18
(731) PANEK KRYSTIAN ROBERT, Stargard
(540) DRONIARZ

(531) 03.07.19, 18.05.05, 26.05.01, 27.05.01
(510), (511) 12 drony cywilne, drony dostawcze, drony wojskowe, drony wyposażone w kamerę, poduszkowce, pojazdy
elektryczne, pojazdy lotnicze, pojazdy zdalnie sterowane,
inne niż zabawki, samochody autonomiczne, silniki elektryczne do pojazdów lądowych, statki kosmiczne, zdalnie
sterowane pojazdy do inspekcji podwodnych, alarmy antywłamaniowe do pojazdów, autonomiczne pojazdy podwodne do badania dna morskiego, balony na gorące powietrze,
helikoptery z kamerą, pojazdy opancerzone, spadochrony,
sterowce, 25 antypoślizgowe akcesoria do obuwia, apaszki
[chustki], bandany na szyję, berety, bielizna osobista, czapki
jako nakrycia głowy, daszki jako nakrycia głowy, kamizelki,
koszule, krawaty, koszulki z krótkim rękawem, kurtki [odzież],
kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, kombinezony [odzież], kapelusze papierowe [odzież], maski na oczy
do spania, nakrycia głowy, nauszniki [odzież], ocieplacze,
odzież haftowana, opaski na głowę, pelerynki, pikowane kurtki [odzież], piżamy, rękawiczki, rękawiczki bez palców, skarpetki, stroje przeciwdeszczowe, szaliki, majtki, okrycia wierzchnie
[odzież], paski [odzież], podkoszulki sportowe, pulowery,
stroje plażowe, 35 badania biznesowe, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich,
obsługa administracyjna firm na zlecenie, optymalizacja stron
internetowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, poszukiwania w zakresie patronatu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja
filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, projektowanie materiałów reklamowych, promowanie
towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu
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selekcji personelu, przygotowywanie zeznań podatkowych,
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie
reklam, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych
abonentów], usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie
muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, usługi w zakresie porównywania cen, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, administrowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, audyt działalności gospodarczej, 38 transfer
strumieniowy danych, transmisja programów telewizyjnych,
transmisja wideo na żądanie, udostępnianie forów internetowych on-line, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], usługi w zakresie
wideokonferencji, 41 dostarczanie filmów, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dystrybucja filmów, egzaminy edukacyjne dla użytkowników pilotażu
dronów, fotografia, nauczanie indywidualne, montaż taśm
wideo, nagrywanie na taśmach wideo, fotoreportaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie zawodów sportowych, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja
mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, reżyseria filmowa, inna
niż reżyseria filmów reklamowych, sporządzanie napisów [np.
do filmów], studia filmowe, telewizyjne usługi rozrywkowe,
udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi gier oferowane
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej,
usługi pokazów filmowych, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi studia
nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż
do celów reklamowych, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych,
wynajem urządzeń do gier, wypożyczanie zabawek.
(210) 494970
(220) 2019 01 18
(731) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SEGMENT

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, środki do czyszczenia i pielęgnacji mebli, preparaty do konserwacji mebli, preparaty do nadawania połysku, środki do polerowania podłóg i mebli, pasty do mebli.

61

494971
(220) 2019 01 18
HEAD ASSET SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) H Heritage Real Estate
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 35 analizy i badania dotyczące działalności
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
agencje informacji handlowej, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania rynkowe, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, informacja o działalności
gospodarczej, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, reklama, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, usługi aukcyjne, usługi
agencji importowo - eksportowych, usługi marketingowe,
usługi public relations, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wyceny handlowe, 36 gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe,
usługi depozytów sejfowych, usługi finansowe, pieniężne
i bankowe, usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wycen, wydawanie kart przedpłaconych i bonów, agencje kredytowe, agencje nieruchomości, agencje ściągania
wierzytelności, analizy finansowe, doradztwo w sprawach
finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
doradztwo w zakresie długów, emisja bonów wartościowych, faktoring, fundusze inwestycyjne wzajemne, handel
walutami i wymiana walut, informacja o ubezpieczeniach,
informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, maklerstwo, notowania giełdowe, organizowanie finansowania projektów budowlanych,
organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pożyczki [finansowanie], sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, usługi
finansowania, usługi gwarancyjne, usługi ubezpieczeniowe,
wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej,
zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomością, 37 wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, usługi budowlane,
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, budownictwo,
budownictwo podwodne, ciesielstwo, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, instalacja narzędzi na placach budowy, instalacja, konserwacja
i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa urządzeń elek-
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trycznych, izolowanie budynków, konsultacje budowlane,
montaż rusztowań, nadzór budowlany, rozbiórka budynków,
usługi doradztwa budowlanego, usługi elektryków, usługi
hydrauliczne.

(540) Tortilla latynoska
(510), (511) 29 produkty przetworzone z kurczaka, mięsa
drobiowego, wieprzowiny, wołowiny, mrożonki, 30 przekąski
na bazie tortilli.

(210) 494986
(220) 2019 01 21
(731) PERLIK TOMASZ, Kraków
(540) LOFT real estate
(510), (511) 36 agencje mieszkaniowe, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
dzierżawa nieruchomości, wycena nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wynajmowanie nieruchomości, usługi finansowe, finansowanie nieruchomości.
doradztwo finansowe, zdolność kredytowa, kredyty ratalne,
kredyty hipoteczne, bankowość hipoteczna, pożyczki, inwestowanie w nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości,
pomoc w zakupie nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, 37 budownictwo, budowanie nieruchomości, remont nieruchomości, doradztwo inżynieryjne, 42 architektura, doradztwo budowlane, inżynieria techniczna,
projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz,
projektowanie wnętrz budynków, projektowanie przestrzenne wnętrz.

(210) 494996
(220) 2019 01 21
(731) AUTO-EURO SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) AE AUTO EURO S.A. CZĘŚCI SAMOCHODOWE

(210) 494988
(220) 2019 01 21
(731) MATYSIAK-SAMULSKA KATARZYNA, Opatówek
(540) KMS
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej części do maszyn
przemysłowych, łożysk, pasów, łańcuchów, pneumatyki
i automatyki, sprzęgieł, zamocowań, chemii technicznej,
narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, narzędzi pomiarowych
i laserowych, artykułów ściernych, artykułów BHP, drabin
i rusztowań.
(210) 494991
(220) 2019 01 21
(731) KOZAR MICHAŁ GLOBAL ESTATE SERVICE, Warszawa
(540) ges GLOBAL ESTATE SERVICE

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 budowa i naprawa magazynów, budowa
konstrukcji stalowych na budynki, budowa ścianek działowych, budowa fundamentów, budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, budowa biur, budowa stalowych
wyrobów, budowa stropów, burzenie konstrukcji, czyszczenie elewacji budynków, czyszczenie budynków od wewnątrz
i zewnątrz, impregnacja wodoodporna budynków podczas
budowy, betonowanie, budownictwo przemysłowe.
(210)
(731)

494994
(220) 2019 01 21
KONSPOL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz

(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 części zamienne do silników, części maszyn,
filtry jako części maszyn i silników, reduktory i regulatory ciśnienia jako części maszyn, regulatory [części maszyn], tłoki
do amortyzatorów [części maszyn], bębny [części maszyn],
filtry do maszyn filtrujących, filtry powietrza do silników,
hydrauliczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi,
części zamienne do maszyn rolniczych, wtryskiwacze paliwa do silników, okładziny hamulcowe inne niż do pojazdów,
chłodnice do silników, cylindry do maszyn i do silników,
formy [części maszyn], gwinciarki do nakrętek, do śrub, maszyny do gwintowania, silniki hydrauliczne, turbiny hydrauliczne, kota maszyn, pasy do kół pasowych, maszynowe
koła zamachowe, kompresory [maszyny], kondensatory pary
[części maszyn], korbowody do maszyn, motorów lub silników, korby [części maszyn], klocki hamulcowe do pojazdów,
złącza [części silników], szczęki hamulcowe inne niż do pojazdów, łożyska [części maszyn], łożyska do wałów transmisyjnych, łożyska kulkowe, łożyska do wałów transmisyjnych,
koszyczki do łożysk kulkowych, kozły łożyskowe do maszyn,
rozruszniki nożne do motocykli, narzędzia [części maszyn],
noże [części maszyn], nożyce elektryczne, łańcuchy do podnośników, pasy napędowe do podnośników, podnośniki
[urządzenia], urządzenia podnośników, instalacje do mycia pojazdów, pompy [części maszyn lub silników], pompy
[maszyny], prostownice, przekładnie do maszyn, regulatory
prędkości [obrotów] do maszyn i silników, rozruszniki silników, łożyska z automatycznym smarowaniem, pierścienie smarowe [części maszyn], smarownice [części maszyn],
pompy smarownicze, szlifierki, świece zapłonowe do silników spalinowych, świece żarowe do silników Diesla, sprzęgła
stałe wałów [maszyny], waty korbowe, wentylatory do silników, urządzenia zapłonowe do silników spalinowych, zawory
[części maszyn lub silników], 12 pojazdy mechaniczne, silniki,
przyczepy, naczepy, urządzenia elektroniczne chroniące pojazdy przed kradzieżą, pojazdy jednośladowe, skutery, motorowery, motocykle, quady, części zamienne do pojazdów
mechanicznych i silników, samochodów osobowych i ciężarowych, ciągników, naczep, przyczep, autobusów, skuterów-,
motorowerów, motocykli, quadów, mechanizmy napędowe
do pojazdów, części konstrukcyjne do pojazdów, części karoserii do pojazdów, akcesoria samochodowe ujęte w tej klasie, przyczepy bagażowe, samochody, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej dotyczącej pojazdów mechanicznych,
silników, części zamiennych do pojazdów mechanicznych
i silników, akcesoriów samochodowych, chemii samochodowej oraz olejów silnikowych, reklama i promocja towarów,
promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalających nabywcy
wygodnie je oglądać i kupować w sklepie detalicznym lub
hurtowym z artykułami motoryzacyjnymi i częściami samochodowymi, 37 usługi w zakresie obsługi, konserwacji i naprawy pojazdów mechanicznych, samochodów osobowych
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i ciężarowych, ciągników, przyczep, naczep, serwisowanie
urządzeń, regulacja pojazdów, usługi tuningu pojazdów, regeneracja części zamiennych do pojazdów mechanicznych,
silników pojazdów, usługi instalacyjne, czyszczenie, stacje
obsługi pojazdów, usługi warsztatów naprawy pojazdów.
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495004
(220) 2019 01 21
NA LATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NA LATO DAY & NIGHT
(210)
(731)

(210) 494998
(220) 2019 01 21
(731) WOŹNIAK KRYSTIAN WINYLOWNIA, Białystok
(540) Winylownia.pl

(531)

29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.11,
26.04.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów
w związku ze sprzętem elektronicznym do odtwarzania muzyki za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży
oraz sieci Internet, sprzedaż hurtowa i detaliczna plakatów
i afiszy za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży
oraz sieci Internet.
(210) 495003
(220) 2019 01 21
(731) CŁAPIŃSKA ANNA, Warszawa
(540) anoushka

(531) 03.01.08, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 41 imprezy kulturalne, imprezy taneczne, Imprezy rozrywkowe, muzyczne usługi wydawnicze, publikowanie
czasopism, publikowanie książek, 43 usługi restauracyjne,
usługi kateringowe.
495009
(220) 2019 01 21
NA LATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NA LATO
(510), (511) 41 imprezy kulturalne, imprezy taneczne, imprezy rozrywkowe, muzyczne usługi wydawnicze, publikowanie
czasopism, publikowanie książek, 43 usługi restauracyjne,
usługi kateringowe.
(210)
(731)

495035
(220) 2019 01 22
SENDVOLT TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) SendVolt

(210)
(731)

(531) 03.07.21, 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria, amulety, biżuteria damska, biżuteria
osobista, bransolety, diademy, fantazyjna biżuteria, kasetki
na biżuterię, klipsy, kolczyki, łańcuszki [biżuteria], medale,
medaliony, naszyjniki, odznaki pamiątkowe, osobiste ozdoby
z metali szlachetnych, ozdoby [biżuteria], pierścionki, spinki
do krawatów, spinki do mankietów, spinki do szali mające
charakter biżuterii, szkatułki na biżuterię, szpilki ozdobne, wisiorki, wisiorki biżuteryjne, wyroby jubilerskie, zapięcia do biżuterii, 35 reklama, marketing, usługi PR, badania marketingowe, badania konsumenckie, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom, informacja handlowa wspomagana komputerowo, reklama on-line za pośrednictwem
komputerowej sieci komunikacyjnej, usługi reklamowe
i usługi w zakresie informacji handlowej za pośrednictwem
Internetu, wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej
i/lub hurtowej, sprzedaż detaliczna i/lub hurtowa za pomocą sklepu internetowego, sprzedaż detaliczna i/lub hurtowa następujących towarów: biżuteria, amulety, biżuteria
damska, biżuteria osobista, bransolety, diademy, fantazyjna
biżuteria, kasetki na biżuterię, klipsy, kolczyki, łańcuszki [biżuteria], medale, medaliony, naszyjniki, odznaki pamiątkowe,
osobiste ozdoby z metali szlachetnych, ozdoby [biżuteria],
pierścionki, spinki do krawatów, spinki do mankietów, spinki do szali mające charakter biżuterii, szkatułki na biżuterię,
szpilki ozdobne, wisiorki, wisiorki biżuteryjne, wyroby jubilerskie, zapięcia do biżuterii.

(531) 15.09.10, 01.15.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 ładowarki do baterii, baterie elektryczne,
aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje mobilne
do pobrania, aplikacje mobilne, aplikacje mobilne do bezprzewodowego ładowania telefonów komórkowych, aplikacje mobilne do bezprzewodowego ładowania urządzeń
mobilnych, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, aplikacje
mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, ładowarki do telefonów komórkowych, szybkie ładowarki do urządzeń mobilnych, ładowarki baterii do użytku z telefonami, ładowarki bezprzewodowe,
ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki do telefonów komórkowych, do użytku w pojazdach, urządzenia do nieprzerywalnego zasilania elektrycznego [baterie], ogniwa i baterie
elektryczne, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie do aplikacji internetowych, oprogramowanie do telefonów komórkowych, oprogramowanie do pobrania z Internetu, oprogramowanie do bezprzewodowego ładowania
telefonów komórkowych, oprogramowanie do bezprzewodowego ładowania urządzeń mobilnych, oprogramowanie
i aplikacje do urządzeń przenośnych, aplikacje do łączności
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maszyna - maszyna [M2M], banki energii, kable elektryczne,
kable elektroniczne, kable i przewody elektryczne, baterie
litowo-jonowe, jednostki zasilania [baterie], wtyczki elektryczne, wtyczki, 37 ładowanie baterii telefonów komórkowych, 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie
i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji
mobilnych, opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, doradztwo i konsultacje dotyczące
sieciowych aplikacji komputerowych, instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji
opartych na wykorzystaniu sieci Web, obiekty i urządzenia
do współdzielenia czasowego sprzętu komputerowego,
urządzenia do współdzielenia czasowego obsługiwane
za pomocą aplikacji mobilnej.
495036
(220) 2019 01 22
DIDYK SEBASTIAN, SIWEK PIOTR SISCOM
SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk
(540) FUNFIT HOME & OFFICE
(210)
(731)
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elektryczne, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie do aplikacji Internetowych, oprogramowanie do telefonów komórkowych, oprogramowanie do pobrania z Internetu, oprogramowanie do bezprzewodowego ładowania
telefonów komórkowych, oprogramowanie do bezprzewodowego ładowania urządzeń mobilnych, oprogramowanie
i aplikacje do urządzeń przenośnych, aplikacje do łączności
maszyna-maszyna [M2M], banki energii, kable elektryczne,
kable elektroniczne, kable i przewody elektryczne, baterie
litowo-jonowe, jednostki zasilania [baterie], wtyczki elektryczne, wtyczki, 37 ładowanie baterii telefonów komórkowych, 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie
i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji
mobilnych, opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, doradztwo i konsultuje dotyczące
sieciowych aplikacji komputerowych, instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji
opartych na wykorzystaniu sieci Web, obiekty i urządzenia
do współdzielenia czasowego sprzętu komputerowego,
urządzenia do współdzielenia czasowego obsługiwane
za pomocą aplikacji mobilnej.
495063
(220) 2019 01 22
SENDVOLT TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) SV

(210)
(731)
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 elektryczne mopy parowe, 11 lampy oświetleniowe, lampy stojące, 20 meble biurowe, krzesła, toaletki,
28 zabawki dla zwierząt domowych.
495058
(220) 2019 01 22
DIDYK SEBASTIAN, SIWEK PIOTR SISCOM
SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk
(540) FUNFIT GYM&FITNESS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, stacjonarne rowery treningowe, atlasy do ćwiczeń, orbitreki,
bieżnie, ławki do ćwiczeń, sprzęt fitness.
495061
(220) 2019 01 22
SENDVOLT TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) SENDVOLT
(510), (511) 9 ładowarki do baterii, baterie elektryczne,
aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje mobilne
do pobrania, aplikacje mobilne, aplikacje mobilne do bezprzewodowego ładowania telefonów komórkowych, aplikacje mobilne do bezprzewodowego ładowania urządzeń
mobilnych, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, aplikacje
mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, ładowarki do telefonów komórkowych, szybkie ładowarki do urządzeń mobilnych, ładowarki baterii do użytku z telefonami, ładowarki bezprzewodowe,
ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki do telefonów komórkowych, do użytku w pojazdach, urządzenia do nieprzerywalnego zasilania elektrycznego [baterie], ogniwa i baterie
(210)
(731)

(531) 01.15.03, 27.05.01, 26.02.03, 26.02.18, 29.01.04
(510), (511) 9 ładowarki do baterii, baterie elektryczne,
aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje mobilne
do pobrania, aplikacje mobilne, aplikacje mobilne do bezprzewodowego ładowania telefonów komórkowych, aplikacje mobilne do bezprzewodowego ładowania urządzeń
mobilnych, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, aplikacje
mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, ładowarki do telefonów komórkowych, szybkie ładowarki do urządzeń mobilnych, ładowarki baterii do użytku z telefonami, ładowarki bezprzewodowe,
ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki do telefonów komórkowych, do użytku w pojazdach, urządzenia do nieprzerywalnego zasilania elektrycznego [baterie], ogniwa i baterie
elektryczne, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie do aplikacji Internetowych, oprogramowanie do telefonów komórkowych, oprogramowanie do pobrania z Internetu, oprogramowanie do bezprzewodowego ładowania
telefonów komórkowych, oprogramowanie do bezprzewodowego ładowania urządzeń mobilnych, oprogramowanie
i aplikacje do urządzeń przenośnych, aplikacje do łączności
maszyna-maszyna [M2M], banki energii, kable elektryczne,
kable elektroniczne, kable i przewody elektryczne, baterie
litowo-jonowe, jednostki zasilania [baterie], wtyczki elektryczne, wtyczki, 37 ładowanie baterii telefonów komórko-
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wych, 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie
i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji
mobilnych, opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, doradztwo i konsultuje dotyczące
sieciowych aplikacji komputerowych, instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji
opartych na wykorzystaniu sieci Web, obiekty i urządzenia
do współdzielenia czasowego sprzętu komputerowego,
urządzenia do współdzielenia czasowego obsługiwane
za pomocą aplikacji mobilnej.
495096
(220) 2019 01 23
STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNI DLA
ŚRODOWISKA EKON, Warszawa
(540) Warszawska Agencja Zatrudnienia Osób
z Niepełnosprawnościami WAZON
(510), (511) 35 pośrednictwo pracy.
(210)
(731)

(210) 495103
(220) 2019 01 23
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) HALITIL
(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) 495105
(220) 2019 01 23
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) PELACLAR
(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) 495107
(220) 2019 01 23
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) PREVEMAX
(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) 495109
(220) 2019 01 23
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) PELAKUR
(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) 495110
(220) 2019 01 23
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) VISACLAR
(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) 495111
(220) 2019 01 23
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) ACNOXIN
(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) 495113
(220) 2019 01 23
(731) PIASECKI TADEUSZ P.P.U.H. KOS-POL, Trzebownisko
(540) P.P.U.H. KOS-POL FLAKI WOŁOWE KROJONE

(531) 03.04.01, 03.04.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 flaki, wyroby garmażeryjne na bazie flaków.
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(210) 495170
(220) 2019 01 24
(731) MICHALAK KRZYSZTOF, Witków
(540) OLIMP K. Michalak

(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 wieńce pogrzebowe, 44 wykonywanie wieńców, 45 usługi pogrzebowe:przewóz zwłok, prowadzenie
ceremonii pogrzebowych, ubieranie zwłok, kosmetyka pośmiertna, usługi prawne.
(210) 495171
(220) 2019 01 24
(731) ŚMIGIELSKI OLIVIER LASER TAG, Poznań
(540) LASER TAG POZNAŃ
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna.
(210) 495172
(220) 2019 01 24
(731) DEJA ZUZANNA MASTERPIECE PENCIL SKIRT, Łódź
(540) MASTERPIECE PENCIL SKIRT

(531) 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna wieszaków,
odzieży gotowej oraz odzieży szytej na indywidualne zamówienie klienta za pośrednictwem stacjonarnych punktów
sprzedaży oraz sieci Internet, 40 szycie (produkcja na zamówienie), usługi krawieckie [produkcja na zamówienie].
495173
(220) 2019 01 24
FUNDACJA WSPIERANIA TWÓRCZYCH INICJATYW
TEATRALNYCH ATUT, Warszawa
(540) KAMARTI

(210)
(731)
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(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, agencje informacji handlowej,
agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, fotokopiowanie, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług,
impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing
w ramach wydawania oprogramowania, maszynopisanie, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka
tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla
osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja
pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing
[doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych,
produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń
sportowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, statystyczne zestawienia, stenografia, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne
udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie
tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie
efektywności biznesowej, usługi handlu detalicznego on-line
w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki
i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki,
usługi marketingowe, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi fi-
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nansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], usługi public relations,
usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace biurowe],
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem
bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz
osób trzecich, zarządzanie programami refundacji w imieniu
osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, 36 organizacja zbiórek, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu,
sponsorowanie finansowe, udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wykorzystanie karty
członkowskiej, wynajem biur do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 38 agencje informacyjne, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, informacja
o telekomunikacji, komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telegraficzna, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, oferowanie połączeń
telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, poczta
elektroniczna, przesyłanie faksów, przesyłanie on-line kartek
z życzeniami, przesyłanie telegramów, przesyłanie wiadomości, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług
związanych z telezakupami, transfer strumieniowy danych,
transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie forów internetowych on-line, usługi poczty głosowej, usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej],
usługi telefoniczne, usługi telekonferencyjne, usługi teleksowe, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi związane
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości
i obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych,
zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu
do globalnych sieci komputerowych, 40 apreturowanie papieru, apreturowanie tkanin, barwienie futer, barwienie obuwia,
barwienie skór, barwienie szyb poprzez pokrywanie ich powierzchni, barwienie tkanin, chromowanie, cynowanie, dekatyzowanie tkanin, dezodoryzacja powietrza, dmuchanie szkła,
druk sitowy, drukowanie, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie szablonów, drukowanie zdjęć, polowanie tkanin, fotograwiura, frezowanie, garbarstwo, grawerowanie, hafciarstwo, heblowanie materiałów, impregnacja
ognioodporna tkanin, impregnowanie wodoodporne tkanin,
informacje o obróbce materiałów, introligatorstwo, konserwowanie napojów i żywności, kowalstwo, krawiectwo, krojenie
tkanin, laminowanie, lutowanie, magnesowanie, nabłyszczanie futer, niklowanie, niszczenie odpadów i śmieci, obrębianie
tkanin, obróbka [przetwarzanie] odpadów, obróbka drewna,
obróbka mająca na celu uzyskanie niegniotliwości odzieży,
obróbka metali, obróbka skór, obróbka taśm filmowych, ob-
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róbka wełny, oczyszczanie powietrza, oddzielania kolorów
[obróbka], odkażanie materiałów niebezpiecznych, odlewanie
metali, odpuszczanie metali, oprawianie dzieł sztuki, piaskowanie, pielęgnacja futer, pikowanie tkanin, piłowanie materiałów, pokrywanie kadmem, polerowanie materiałami ściernymi, powlekanie galwaniczne, powlekanie metalu, pozłacanie,
przeróbki odzieży, rymarstwo, satynowanie futer, składanie
materiałów na zamówienie dla osób trzecich, skórnictwo, snucie osnów [krosna], srebrzenie, szlifowanie, szlifowanie szkła
optycznego, szycie odzieży na miarę, ścieranie, ścinanie i obróbka drewna, trasowanie laserem, usługi w zakresie fotokompozycji, usługi w zakresie kriokonserwacji, usługi związane
z farbiarstwem, usuwanie warstw nawierzchniowych, wybielanie tkanin, wypalanie wyrobów ceramicznych, wypożyczanie maszyn dziewiarskich, wyrób futer na zamówienie, wywoływanie filmów fotograficznych, zabezpieczanie futer przed
molami, zabezpieczanie tkanin przed molami, zaprasowanie
na stałe tkanin, złocenie, 41 doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, dubbing, edukacja religijna, fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, montaż taśm w ideo, nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, organizacja pokazów
mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], pozowanie dla artystów,
produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, produkcja widowisk, przedstawienia teatralne
[produkcja], publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc
na pokazy, sporządzanie napisów [np. do filmów], sprawdziany
edukacyjne, studia filmowe, szkoły z internatem, telewizyjne
usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w internecie, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji
elektronicznych [nie do pobrania], usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi biblioteczne, usługi bibliotek objazdowych, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi gier oferowane w systemie on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi kaligrafii, usługi
klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi
muzeów [wystawy], usługi orkiestry, usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania
zawodowego, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi
studia nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy
symulatorów, usługi trenerskie, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka],
usługi w zakresie opracowania graficznego inne niż do celów
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reklamowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub
do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie dzieł sztuki, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie
sprzętu audio, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie zabawek, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli
rewiowych, wyższe uczelnie [edukacja], 42 badania naukowe,
badania techniczne, badania w dziedzinie kosmetyki, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, projektowanie
dekoracji wnętrz, projektowanie mody, stylizacja [wzornictwo
przemysłowe], usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi
doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi
graficzne, wzornictwo przemysłowe, 45 doradztwo w zakresie
własności intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania
komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie własności
intelektualnej, prawne administrowanie licencjami, udzielanie
licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania,
usługi doradztwa osobistego w zakresie stylizacji ubioru, usługi serwisów społecznościowych on-line, wypożyczanie strojów wieczorowych, zarządzanie prawami autorskimi.
495174
(220) 2019 01 24
OPTEGRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CLEARVU
(510), (511) 44 usługi medyczne.
(210)
(731)

(210) 495178
(220) 2019 01 24
(731) ALBIN DAWID, Wola Krzysztoporska
(540) HIPNOMED
(510), (511) 9 nagrania audio, pobieralne nagrania dźwiękowe, nagrania audio i wideo, 41 kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy samoświadomości [szkolenia], usługi
edukacyjne dotyczące medytacji, trening medytacji, usługi
w zakresie nagrań, usługi rozrywkowe w zakresie dzielenia
się nagraniami audio i wideo, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, kursy szkoleniowe, 44 hipnoterapia,
psychoterapia, usługi medycyny alternatywnej, osteopatia,
fizjoterapia, usługi w zakresie medytacji.
495181
(220) 2019 01 24
FUNDACJA WSPIERANIA TWÓRCZYCH INICJATYW
TEATRALNYCH ATUT, Warszawa
(540) KAMARTI

(210)
(731)
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(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania
rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama
pocztowa, biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, fotokopiowanie,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), komputerowe zarządzanie plikami,
marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania
oprogramowania, maszynopisanie, negocjowanie umów
biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa
administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie cv dla
osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich,
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja pokazów
mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo
biznesowej, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów
związanych z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń
sportowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych,
reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam,
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub
reklamowych, statystyczne zestawienia, stenografia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów],
telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace biurowej,
tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie
przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów reklamowych,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie dzwonków telefonicznych
do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie
muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego
on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi marketingowe, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontakto-
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wania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi przypominania o spotkaniach
[prace biurowe], usługi public relations, usługi sekretarskie,
usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem bilbordów [tablic
reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk
handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz
osób trzecich, zarządzanie programami refundacji w imieniu
osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, 36 organizacja zbiórek,
organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, sponsorowanie finansowe, udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach innych osób poprzez, wykorzystanie
karty członkowskiej, wynajem biur do coworkingu, wynajem
mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością, zbiórki
funduszy na cele dobroczynne, 38 agencje informacyjne,
fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, informacja o telekomunikacji, komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowy cli, komunikacja
za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telegraficzna, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią
komputerową, poczta elektroniczna, przesyłanie faksów,
przesyłanie on-line kartek z życzeniami, przesyłanie telegramów, przesyłanie wiadomości, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie,
udostępnianie forów internetowych on-line, usługi poczty
głosowej, usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki
łączności elektronicznej], usługi telefoniczne, usługi telekonferencyjne, usługi teleksowe, usługi trasowania i podłączania
do sieci telekomunikacyjnej, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń
[usługi telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo
przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, zapewnianie dostępu do baz
danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 40 apreturowanie papieru, apreturowanie tkanin,
barwienie futer, barwienie obuwia, barwienie skór, barwienie
szyb poprzez pokrywanie ich powierzchni, barwienie tkanin,
chromowanie, cynowanie, dekatyzowanie tkanin, dezodoryzacja powietrza, dmuchanie szkła, druk sitowy, drukowanie,
drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie szablonów, drukowanie zdjęć, folowanie tkanin, fotograwiura, frezowanie, garbarstwo, grawerowanie, hafciarstwo,
heblowanie materiałów, impregnacja ognioodporna tkanin,
impregnowanie wodoodporne tkanin, informacje o obróbce materiałów, introligatorstwo, konserwowanie napojów
i żywności, kowalstwo, krawiectwo, krojenie tkanin, laminowanie, lutowanie, magnesowanie, nabłyszczanie futer, niklowanie, niszczenie odpadów i śmieci, obrębianie tkanin, ob-
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róbka [przetwarzanie] odpadów, obróbka drewna, obróbka
mająca na celu uzyskanie niegniotliwości odzieży, obróbka
metali, obróbka skór, obróbka taśm filmowych, obróbka wełny, oczyszczanie powietrza, oddzielania kolorów [obróbka],
odkażanie materiałów niebezpiecznych, odlewanie metali,
odpuszczanie metali, oprawianie dziel sztuki, piaskowanie,
pielęgnacja futer, pikowanie tkanin, piłowanie materiałów,
pokrywanie kadmem, polerowanie materiałami ściernymi,
powlekanie galwaniczne, powlekanie metalu, pozłacanie,
przeróbki odzieży, rymarstwo, satynowanie futer, składanie
materiałów na zamówienie dla osób trzecich, skórnictwo,
snucie osnów [krosna], srebrzenie, szlifowanie, szlifowanie
szkła optycznego, szycie odzieży na miarę, ścieranie, ścinanie
i obróbka drewna, trasowanie laserem, usługi w zakresie fotokompozycji, usługi w zakresie kriokonserwacji, usługi związane z farbiarstwem, usuwanie warstw nawierzchniowych,
wybielanie tkanin, wypalanie wyrobów ceramicznych, wypożyczanie maszyn dziewiarskich, wyrób futer na zamówienie, wywoływanie filmów fotograficznych, zabezpieczanie
futer przed molami, zabezpieczanie tkanin przed molami,
zaprasowanie na stałe tkanin, złocenie, 41 doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, dubbing, edukacja religijna, fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, montaż
taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie
widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe,
planowanie przyjęć [rozrywka], pozowanie dla artystów, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, przedstawienia
teatralne [produkcja], publikowanie książek, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy
rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, sporządzanie napisów [np. do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, szkoły z internatem, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie
muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi biblioteczne, usługi bibliotek objazdowych, usługi edukacyjne
świadczone przez szkoły, usługi gier oferowane w systemie
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi kaligrafii, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie
sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi orkiestry, usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi prze-
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kwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi trenerskie, usługi
w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie obozów
wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie
oświaty [nauczanie], wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych,
wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie dzieł
sztuki, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie zabawek, wystawianie
spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych, wyższe
uczelnie [edukacja], 42 badania naukowe, badania techniczne, badania w dziedzinie kosmetyki, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony
internetowej, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, projektowanie dekoracji
wnętrz, projektowanie mody, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi
doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, wzornictwo przemysłowe, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie
własności intelektualnej, prawne administrowanie licencjami, udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji,
oprogramowania, usługi doradztwa osobistego w zakresie
stylizacji ubioru, usługi serwisów społecznościowych
on-line, wypożyczanie strojów wieczorowych, zarządzanie
prawami autorskimi.
(210) 495183
(220) 2019 01 24
(731) FAULHABER EWA PAŁACYK POD JODŁAMI, Piaseczno
(540) PAŁACYK POD JODŁAMI RESTAURACJA

Nr ZT10/2019

495211
(220) 2019 01 25
FIRMA HANDLOWA MAX-FLIZ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) hydrowell
(210)
(731)

(531) 26.04.03, 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 6 baseny kąpielowe o konstrukcji metalowej,
11 urządzenia do celów sanitarnych, wanny łazienkowe,
umywalki będące częściami instalacji sanitarnych, kabiny
prysznicowe, bidety, sedesy, urządzenia do wanien z hydromasażem, urządzenia do hydromasażu, sauny, instalacje
do sauny, krany, baterie mieszające do rur wodociągowych,
muszle klozetowe, prysznice, podgrzewacze wody, instalacje
do sauny, urządzenia do chlorowania basenów, wanny SPA,
19 pływackie baseny o konstrukcji niemetalowej.
495216
(220) 2019 01 25
FIRMA HANDLOWA MAX-FLIZ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) serenus
(210)
(731)

(531) 03.07.19, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 20 materace do celów niemedycznych, materace dmuchane do celów niemedycznych, poduszki do celów
niemedycznych, pościel, poduszki dmuchane do celów niemedycznych, 24 pokrycie na materace, bielizna pościelowa,
bielizna stołowa, koce na łóżka, prześcieradła na łóżka, kołdry,
poszewki na poduszki, zasłony, wsypy na materace i poduszki, narzuty na łóżka.
495218
(220) 2019 01 25
EAST STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) E
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.11.15, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210) 495206
(220) 2019 01 25
(731) KAFARSKA AGNIESZKA RE-OCA, Teresin
(540) RE-OCA
(510), (511) 9 wyświetlacze, ochraniacze na ekran do smartfonów, komponenty do smartfonów, smartfony, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna w związku z elektroniką i sprzętami telekomunikacyjnymi, smartfonami, wyświetlaczami, ochraniaczami
na ekran do smartfonów i komponentami do smartfonów
za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz
sieci Internet, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu
komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, regeneracja sprzętu i urządzeń zużytych lub częściowo zniszczonych.

(531) 26.02.01, 26.02.18, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania opinii publicznej,
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo

Nr ZT10/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, dostarczanie
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, impresariat w działalności artystycznej,
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, kolportaż próbek, marketing ukierunkowany, obróbka tekstów, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych,
poszukiwania w zakresie patronatu, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów
reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja
programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama
korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam,
telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi public
relations, usługi relacji z mediami, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 41 dostarczanie filmów,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dubbing,
dystrybucja filmów, fotografia, fotoreportaże, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka), organizowanie widowisk
[impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, pozowanie dla artystów,
produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów,
produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, przedstawienia teatralne [produkcja], przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie książek,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, radiowe programy
rozrywkowe, redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, sporządzanie napisów [np. do filmów], studia filmowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania,
udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi
pokazów filmowych, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań,
wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo,
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie taśm wideo, wystawianie spektakli na żywo.
495219
(220) 2019 01 25
FIRMA HANDLOWA MAX-FLIZ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) dp design porte
(210)
(731)
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(531) 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 6 bramy metalowe, bramy garażowe metalowe,
drzwi metalowe, drzwi wahadłowe metalowe, 19 podłogi
niemetalowe, płytki podłogowe niemetalowe, drzwi niemetalowe, drzwi wahadłowe niemetalowe, parkiety, deski podłogowe drewniane, drewniane panele podłogowe, 27 pokrycia podłogowe winylowe.
495220
(220) 2019 01 25
EAST STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EAST STUDIO
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów
handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, kolportaż próbek, marketing ukierunkowany, obróbka tekstów,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy,
produkcja programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi public
relations, usługi relacji z mediami, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja
wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, dubbing, dystrybucja filmów, fotografia, fotoreportaże, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy
do celów innych niż reklamowe, pozowanie dla artystów,
produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, przedstawienia
teatralne |produkcja], przekazywanie know-how [szkolenia],
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie
tekstów (innych niż teksty reklamowe), reżyseria filmowa
inna niż reżyseria filmów reklamowych, sporządzanie napisów [np. do filmów], studia filmowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania,
udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania,
usługi pokazów filmowych, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie
(210)
(731)
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kamer wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie taśm wideo, wystawianie spektakli na żywo.
495229
(220) 2019 01 25
BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski
(540) MAGIC
(210)
(731)

Nr ZT10/2019

(531)

27.05.01, 29.01.15, 01.03.10, 01.15.24, 03.01.14, 03.01.24,
08.01.12, 19.03.05
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka,
wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, artykuły spożywcze ze zbóż, przekąski na bazie zbóż, batoniki, biszkopty,
ciastka, ciastka z kremem, ciastka zbożowe do spożycia przez
ludzi, herbatniki [słodkie lub słone], krakersy, kruche ciastka
(herbatniki), pierniczki, precelki, precle pokryte czekoladą,
wafelki, jadalne wafle, wafelki w polewie czekoladowej, rurki
waflowe [ciastka], wyroby ciastkarskie nadziewane owocami.
495231
(220) 2019 01 25
BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski
(540) PRYNCY PAŁKI
(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 08.01.09, 08.01.12, 05.07.11, 05.03.11,
19.03.05
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka,
wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, artykuły spożywcze ze zbóż, przekąski na bazie zbóż, batoniki, biszkopty,
ciastka, ciastka z kremem, ciastka zbożowe do spożycia przez
ludzi, herbatniki [słodkie lub słone], krakersy, kruche ciastka
(herbatniki), pierniczki, precelki, precle pokryte czekoladą,
wafelki, jadalne wafle, wafelki w polewie czekoladowej, rurki
waflowe [ciastka], wyroby ciastkarskie nadziewane owocami.
495230
(220) 2019 01 25
BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski
(540) CHOCOBEARS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 08.01.09, 08.01.11, 08.01.19, 19.03.05
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka,
wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, artykuły spożywcze ze zbóż, przekąski na bazie zbóż, batoniki, biszkopty,
ciastka, ciastka z kremem, ciastka zbożowe do spożycia przez
ludzi, herbatniki [słodkie lub słone], krakersy, kruche ciastka
(herbatniki), pierniczki, precelki, precle pokryte czekoladą,
wafelki, jadalne wafle, wafelki w polewie czekoladowej, rurki
waflowe [ciastka], wyroby ciastkarskie nadziewane owocami.
495232
(220) 2019 01 25
BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski
(540) MAFIJNE
(210)
(731)
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(531)

27.05.01, 29.01.15, 05.03.11, 08.01.09, 08.01.12, 05.07.11,
19.03.05
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka,
wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, artykuły spożywcze ze zbóż, przekąski na bazie zbóż, batoniki, biszkopty,
ciastka, ciastka z kremem, ciastka zbożowe do spożycia przez
ludzi, herbatniki [słodkie lub słone], krakersy, kruche ciastka
(herbatniki), pierniczki, precelki, precle pokryte czekoladą,
wafelki, jadalne wafle, wafelki w polewie czekoladowej, rurki
waflowe [ciastka], wyroby ciastkarskie nadziewane owocami.
495234
(220) 2019 01 25
BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski
(540) Pasja DR. GERARD
(210)
(731)
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wania, moduły układów scalonych, moduły z obwodami
scalonymi, oprogramowanie edukacyjne z zakresu elektroniki i programowania, roboty edukacyjne, bierne obwody
elektroniczne, płyty rozszerzeń do obwodów drukowanych,
układy elektroniczne, urządzenia do nauczania, zestawy
naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych,
elektroniczne obwody drukowane, płytki drukowane, płytki z układami elektronicznymi, zintegrowane obwody elektroniczne, 16 drukowane materiały edukacyjne, szkoleniowe
i instruktażowe w związku z elektroniką i programowaniem,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w związku z modułami
i komponentami elektronicznymi za pomocą stacjonarnych
punktów sprzedaży oraz sieci Internet, 41 kursy szkoleniowe i instruktażowe z zakresu elektroniki i programowania,
skomputeryzowane szkolenia z zakresu elektroniki i programowania, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów z zakresu elektroniki i programowania, opracowywanie i udostępnianie materiałów edukacyjnych i instruktażowych z zakresu elektroniki i programowania, publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe
w formie elektronicznej.
(210) 495275
(220) 2019 01 28
(731) PHARMAPOINT SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) RECONVIA
(510), (511) 5 maści do celów farmaceutycznych, balsamiczne preparaty do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
mazidła, preparaty farmaceutyczne.

(531)

05.07.06, 05.07.22, 08.01.09, 08.01.12, 19.03.05, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka,
wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, artykuły spożywcze ze zbóż, przekąski na bazie zbóż, batoniki, biszkopty,
ciastka, ciastka z kremem, ciastka zbożowe do spożycia przez
ludzi, herbatniki [słodkie lub słone], krakersy, kruche ciastka
(herbatniki), pierniczki, precelki, precle pokryte czekoladą,
wafelki, jadalne wafle, wafelki w polewie czekoladowej, rurki
waflowe [ciastka], wyroby ciastkarskie nadziewane owocami.
(210) 495270
(220) 2019 01 28
(731) SZYMAŃSKI DAMIAN FORBOT, Gdynia
(540) FORBOT

(531) 29.01.12, 27.05.01, 15.01.25, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.16
(510), (511) 9 edukacyjne materiały na zajęcia z zakresu
elektroniki i programowania, do pobrania, oprogramowanie
szkoleniowe i symulacyjne z zakresu elektroniki i programo-

(210) 495289
(220) 2019 01 28
(731) SZYMAŃSKI DAMIAN FORBOT, Gdynia
(540) FORBOT
(510), (511) 9 edukacyjne materiały na zajęcia z zakresu
elektroniki i programowania, do pobrania, oprogramowanie
szkoleniowe i symulacyjne z zakresu elektroniki i programowania, moduły układów scalonych, moduły z obwodami
scalonymi, oprogramowanie edukacyjne z zakresu elektroniki i programowania, roboty edukacyjne, bierne obwody
elektroniczne, płyty rozszerzeń do obwodów drukowanych,
układy elektroniczne, urządzenia do nauczania, zestawy
naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych,
elektroniczne obwody drukowane, płytki drukowane, płytki z układami elektronicznymi, zintegrowane obwody elektroniczne, 16 drukowane materiały edukacyjne, szkoleniowe
i instruktażowe w związku z elektroniką i programowaniem,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w związku z modułami
i komponentami elektronicznymi za pomocą stacjonarnych
punktów sprzedaży oraz sieci Internet, 41 kursy szkoleniowe i instruktażowe z zakresu elektroniki i programowania,
skomputeryzowane szkolenia z zakresu elektroniki i programowania, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów z zakresu elektroniki i programowania, opracowywanie i udostępnianie materiałów edukacyjnych i instruktażowych z zakresu elektroniki i programowania, publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe,
w formie elektronicznej.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

493037, 493270, 493271, 494233, 494674

2

493575, 494672, 494815

3

491263, 492584, 492635, 493246, 493325, 493820, 494233, 494427, 494428, 494429, 494672, 494829, 494970

4

494429, 494674, 494880

5

491794, 492584, 492635, 492697, 492718, 493246, 493325, 493472, 493522, 493607, 493645, 493791, 493792,
493795, 493820, 493882, 494009, 494233, 494265, 494334, 494627, 494629, 494829, 495103, 495105, 495107,
495109, 495110, 495111, 495275

6

491668, 492574, 492964, 493167, 493264, 493312, 493323, 493914, 494429, 494674, 494758, 495211, 495219

7

491668, 493143, 493232, 493557, 493634, 494498, 494632, 494672, 494674, 494757, 494996, 495036

8

493143, 493634, 494429, 494672

9

463816, 491735, 491736, 493232, 493358, 493557, 493664, 493666, 493681, 493689, 493848, 493888, 494016,
494364, 494377, 494532, 494604, 494794, 494820, 494822, 494839, 494889, 494891, 494914, 495035, 495061,
495063, 495178, 495206, 495270, 495289

10

492635, 493820

11

492574, 492635, 493143, 493232, 493264, 493323, 493557, 494377, 494380, 494429, 494439, 494604, 494672,
494794, 494846, 495036, 495211

12

493634, 493979, 494073, 494079, 494445, 494498, 494632, 494969, 494996

14

494439, 495003

16

487509, 490230, 492215, 492635, 493270, 493271, 493358, 493664, 493666, 493681, 493689, 494427, 494429,
494672, 495270, 495289

17

492972, 492974, 492976, 493270, 493271, 493854, 494870, 494884

18

492635, 494073, 494427, 494658, 494672

19

492574, 492964, 493167, 493264, 493312, 493323, 493914, 494674, 494758, 494846, 495211, 495219

20

492635, 492964, 493264, 493270, 493271, 493323, 493925, 494073, 494079, 494427, 494439, 494672, 495036,
495216

21

493264, 493323, 494427, 494429, 494672

22

492635, 492972, 492974, 492976

23

493844

24

492635, 492964, 493844, 494672, 495216

25

487509, 491972, 492635, 493268, 493585, 493607, 493844, 494418, 494425, 494429, 494646, 494658, 494665,
494672, 494811, 494969

26

492635, 493844

27

488685, 495219

28

487509, 492595, 492635, 493922, 494016, 494079, 494427, 494605, 494646, 494820, 494822, 495036, 495058

29

491917, 492120, 492635, 492970, 492975, 492977, 493190, 493191, 493192, 493342, 493701, 493705, 493708,
494369, 494429, 494672, 494886, 494994, 495113

30

491917, 492635, 492740, 492741, 493342, 493356, 493474, 493477, 493479, 493485, 493486, 493558, 493560,
493884, 493885, 494114, 494425, 494672, 494966, 494994, 495229, 495230, 495231, 495232, 495234

31

489243, 493342, 494368, 494427, 494429, 494672, 494886, 495170

32

492635, 493342, 493657, 493660, 493913, 494117, 494431, 494672

33

492270, 492635, 492693, 493513, 493514, 493516, 493558, 493560, 493868, 493871, 493872, 494672, 494865,
494878
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2

1

34

494672

35

463816, 488874, 489124, 489243, 490230, 491735, 491736, 492210, 492211, 492218, 492220, 492222, 492635,
492886, 492964, 493050, 493167, 493232, 493243, 493267, 493270, 493271, 493312, 493344, 493358, 493495,
493511, 493557, 493558, 493560, 493634, 493797, 493848, 493861, 493888, 493922, 493925, 494016, 494052,
494117, 494369, 494383, 494418, 494425, 494426, 494430, 494445, 494590, 494592, 494594, 494611, 494613,
494622, 494646, 494672, 494757, 494779, 494794, 494811, 494846, 494870, 494884, 494969, 494971, 494988,
494996, 494998, 495003, 495096, 495172, 495173, 495181, 495206, 495218, 495220, 495270, 495289

36

489124, 490230, 492023, 492598, 492819, 492886, 493050, 493167, 493470, 493495, 494052, 494364, 494371,
494426, 494430, 494458, 494622, 494799, 494803, 494889, 494914, 494971, 494986, 495173, 495181

37

489124, 490230, 491535, 491668, 492210, 492401, 493167, 493312, 493470, 493557, 493634, 493914, 494674,
494756, 494803, 494870, 494884, 494888, 494971, 494986, 494991, 494996, 495035, 495061, 495063, 495206

38

493557, 493797, 493888, 494594, 494613, 494969, 495173, 495181

39

487509, 489124, 490230, 494016, 494234, 494235, 494425, 494426, 494430, 494445, 494613

40

491668, 492970, 492975, 492977, 493270, 493271, 494114, 494377, 494487, 495172, 495173, 495181

41

487509, 489124, 490230, 492215, 492635, 492674, 492678, 492683, 493020, 493358, 493373, 493511, 493607,
493664, 493666, 493681, 493689, 493791, 493797, 493888, 493981, 494016, 494028, 494371, 494376, 494425,
494426, 494430, 494504, 494537, 494592, 494646, 494672, 494820, 494822, 494824, 494891, 494969, 495004,
495009, 495171, 495173, 495178, 495181, 495218, 495220, 495270, 495289

42

463816, 490230, 491668, 492211, 492218, 492220, 492222, 492886, 493020, 493312, 493358, 493511, 493557,
493797, 493848, 493888, 494016, 494364, 494377, 494383, 494425, 494426, 494430, 494594, 494622, 494803,
494839, 494891, 494986, 495035, 495061, 495063, 495173, 495181

43

489124, 490230, 491917, 492023, 492635, 493243, 494332, 494425, 494426, 494430, 494672, 495004, 495009,
495183

44

489124, 489243, 490230, 492635, 492964, 493325, 493333, 493784, 493791, 495170, 495174, 495178

45

492225, 493557, 494622, 495170, 495173, 495181

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

1 grosik TAXI
1947 ZIELONA BUDKA
Acard
Acard
ACNOXIN
AE AUTO EURO S.A. CZĘŚCI SAMOCHODOWE
AGRAVES
AHEAD OF TIME B TRANS
ALFA PVC
ALUFIRE Office Line
alzo.pl
anoushka
antyszczepionkowcy.biz
ARIANNA
Artémis Calcium
ATLANTIS
B X-BALOG
Bajkolandia
BAKADELIO
Ballnet
BALTICUS APARTAMENTY
BARDZO DOBRY SERWIS CERTYFIKAT
OPONIARSKI POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU
OPONIARSKIEGO
BDO
BESKIDZKA KARAFKA
BIAŁY SŁOŃ
BIOTEBAXIN
BITMAT
bitmat.pl izolacja akustyczna i termiczna
black friday
BOBO GUMI
BOCZEK SUROWY WĘDZONY BEZ DODATKU
GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO
NIE ZAWIERA FOSFORANÓW
DODANYCH 98% BOCZKU WIEPRZOWEGO
BOROWA SPIŻARNIA
BUZZY COLA
CALIFORNIA SKATESHOP
CanAgri Wyhoduj większy zysk
CannabiNeff
CARL VERSSEN COLLECTION
CARPASJA
CARQ
CERTYFIKAT OPONIARSKI POLSKI ZWIĄZEK
PRZEMYSŁU OPONIARSKIEGO

494613
494114
494627
494629
495111
494996
494622
494445
493270
494758
492819
495003
494605
494427
493037
489124
494794
492595
494886
492976
492023

Chermex
CHOCOBEARS
CHORS
CHRAPOFF
Circo3System
CLEARVU
Clothing Factory & Shop ŁUBU-DUBU
Cogiteon
COLD BREW PUNCH GORILLA COFFEE
COLFARM
COLORAT
COLOSTOP
Comixify
Cover4you
Cracow Shooting Academy - Szkolenia
Strzeleckie Zakrzewski & Żuchowicz
CROWN POLLO
CROWN
CROWNPOL
CZAPLA SIWA
DECO COLOR ANTICORROSIVE PRIMER
ANTYKOROZYJNY PODKŁAD ZWIĘKSZAJĄCY
PRZYCZEPNOŚĆ SZYBKOSCHNĄCY
KOMPATYBILNY ZE WSZYSTKIMI SYSTEMAMI
LAKIERNICZYMI DOSKONALE KRYJĄCY
STOSOWANY W MOTORYZACJI, PRZEMYŚLE
DOMU I OGRODZIE PROFESSIONAL
PRODUCT ANTICORROSIVE PRIMER
IMPROVES TOP COAT ADHESION FAST
DRYING COATABLE WITH ALL PAINT SYSTEMS
PERFECT COVERAGE CAN BE USED
IN AUTOMOTIVE INDUSTRY
HOME & GARDEN CHEMMOT
DEDE NEGRA
DeKORAMA
DICOINTRADING
DOBRY SERWIS CERTYFIKAT OPONIARSKI
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU
OPONIARSKIEGO
docusoft
Doflex
dp design porte
DRONIARZ
DUTAMSOL
DWÓR BIELICE
Dziki
E
EAST STUDIO

492972
495230
491972
494829
493472
495174
494665
493981
492740
491794
493268
493795
494839
494073

492218
492215
492270
492401
492584
494870
494884
494594
493356

493192
493701
494431
493267
494779
493645
494811
493979
493848
492222

493373
492977
492975
492970
493871

494815
494504
492964
494364

492220
463816
492974
495219
494969
494009
493872
493607
495218
495220
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1

2

1

2

eatPoint
eberg
efarmer.pl
eKlepsydra
ERAZABAN
estella
EUROFRYZ
EXPLOITS
FAREL
FARELKA
FIESTA GRILLIESTA
Filtrowent
FITMENTOR
FITSHAKE
fixo
FORBOT
FORBOT
FORMEL
FORUM FLEKSOGRAFICZNE
FUNDACJA OCHRONA POLSKICH LASÓW
FUNFIT GYM&FITNESS
FUNFIT HOME & OFFICE
Future Capital
GAZELA
ges GLOBAL ESTATE SERVICE
GŁODniaKi
GO4Robot
GORILLA COFFEE
greenflex
H Heritage Real Estate
HALITIL
HIPNOMED
HURACLEAN
HUSARIA
HYBRID DOORS
hydrowell
INDIAN STEAK
INDYKPOL Samo dobro PASZTET Z INDYKA
GWARANCJA 100% jakości
JAN POŻYCZKI
JAWOR MINERAL
JAWOR MINERAL
JB INTERNATIONAL
Jumping Fruits
KAMARTI
KAMARTI
KARO Karlicki Sp. z o.o.
karuzela
KAWALERKOWO
KMS
Kompass Team

494383
493232
494611
492225
493325
494079
494590
493664
493264
493323
494429
494674
493791
493792
493143
495270
495289
494371
494376
493020
495058
495036
492886
491735
494991
493342
494824
492741
492574
494971
495103
495178
494233
494822
493312
495211
494332

KUJAWSKIE SPECJAŁY
La Medica
LASER TAG POZNAŃ
LECHTIM
LED’s Run
LIFE INTIMA
Lima Sensor
LOFT real estate
LUXURY cream FUDGE MADE IN POLAND
LUXURY cream FUDGE Made in Poland
ŁOWIECKA
m MIFAMA OPA CARBO
m2 BROKER
MADE IN FOREST
MAFIJNE
MAGIC
Makłowicz
MAPA PASJI
MASTERPIECE PENCIL SKIRT
MeKo
MENDELSON WÓDKA
MENDELSSOHN VODKA
METYL FOLIC-B12 ACTIVE complex
MM PRIME TFI
mobi WATER CREATIONS
MONSTER POWER
MOON in the room
Mr BET zakłady bukmacherskie
mr bet
MTZ MTZ PARTS ORIGINAL EQUIPMENT
NA LATO DAY & NIGHT
NA LATO
NA SZLAKU SMAKU
NOM NOM
NOWY LEPSZY SMAK
O!TWÓRZ MIESZKANIE
Oddi y
OLIMP K. Michalak
ONCOLOUR
OPTISKAN
OUTSIDE WEAR
OWOCUJE ZASKOCZENIEM
P.P.U.H. KOS-POL FLAKI WOŁOWE KROJONE
PALIFREN
PAŁACYK POD JODŁAMI RESTAURACJA
Pasja DR. GERARD
PCD POLSKIE CENTRUM DEWELOPERSKIE
PELACLAR
PELAKUR
PF PATER FAMILIAE
PFP PURE FUELS PROJECT

494487
493784
495171
494888
494592
493246
494377
494986
493884
493885
493868
491668
492598
489243
495232
495229
494672
494016
495172
494368
493516
493514
493522
493495
494380
493922
494439
492674
492683
494498
495004
495009
494430
494369
493913
493797
493585
495170
491263
494532
494658
494966
495113
492697
495183
495234
493050
495105
495109
492693
494880

492120
494052
493657
493660
492210
494820
495173
495181
491535
490230
493470
494988
493666

78
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1

PIANOFORMA
plytki-lazienki.pl
PODUSZKOWNIA
Pogotowie Okienne
POLE DANCE INSTITUTE Art & Fitness!
POLĘDWICA ŁOSOSIOWA 95% MIĘSA
BEZ DODATKU GLUTAMINIANU
MONOSODOWEGO
POLIMEX
POLSKI SQUASH
POLSKIE MŁYNY od 1904 roku Fideo
POLSKIE MŁYNY od 1904 roku Fusilli
POLSKIE MŁYNY od 1904 roku Spaghetti
POLSKIE MŁYNY od 1904 roku Tagliatelle
POLSKIE MŁYNY od 1904 roku Tubetti
POLSKIE SUPERMARKETY
PREVEMAX
provema
PRYNCY PAŁKI
Publico24 NEWSSTAND
PVC
pyszna zupka BISTRO
Pyszne zdrowie
RASS
RECONVIA
RE-OCA
RODZINA ZDROWIA Beta Glucasine
ROLNY MARKET
ROSUTROX
SEGMENT
SELECTED AND PRODUCED IN ITALY
B BUON ESPRESSO
SELEKCJA MAKŁOWICZ
SELEKCJA MAKŁOWICZ
SendVolt
SENDVOLT
serenus
SERVAL
SISKIASI
SMART wodkan
STHORM
STOMO CLINIC MAKES YOU SMILE
Structu Dose
sulovas

2

494537
494846
493925
493914
494646

493191
493844
492678
493486
493485
493479
493477
493474
494426
495107
494458
495231
493358
493271
491917
488874
494799
495275
495206
492718
493634
494265
494970
493344
493558
493560
495035
495061
495216
491736
492635
493557
494418
493333
493882
494334
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1

SV
SYNTONINA
Ślubu nie będzie
Świętokrzyski scyzoryk
termPIR płyty izolacyjne
TIARA
TOPHUNT
Tortilla latynoska
TranSfer Deutsch
TUTAJ SIĘ TAŃCZY
und so weiter neu
up and go
UP AND GO
VIRTUALIST
VISACLAR
VISARIO CARE
VOGO
W
WALMAR
Warszawska Agencja Zatrudnienia Osób
z Niepełnosprawnościami WAZON
WCIĄŻ ZMIENIAMY
WĘDLINY Z BORÓW. BOROWA SPIŻARNIA
WĘDZONKA KROTOSZYŃSKA 95% MIĘSA
BEZ DODATKU GLUTAMINIANU
MONOSODOWEGO
Winylownia.pl
WOKULSKI
www.bogart.info.pl B BOGART
Maszyny Rolnicze
WYPIEKARNIA I CIACHOWNIA
WZOROWY SERWIS CERTYFIKAT
OPONIARSKI POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU
OPONIARSKIEGO
X KARDAN
Z MIŁOŚCI DO LOKALNOŚCI.
WSZYSTKO CO NAJLEPSZE DLA CIEBIE.
zakochani po uszy
zebra TAKE A CAR
ZGARNIACZE WRÓBLEWSKI
ŻUBRÓWKA BISON GRASS
DZIKA CZEREŚNIA DZIKIE OWOCE
ŻUBRÓWKA BISON GRASS
RAJSKIE JABŁKO DZIKIE OWOCE

2

495063
493820
493511
487509
493854
494803
494604
494994
493681
494028
493689
494889
494914
494891
495110
494428
488685
493243
494756
495096
494117
493708

493190
494998
493513
493861
494425

492211
494632
493705
493888
494235
494757
494865
494878

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.
488975
497209
1010770
1323666
1370809
1430006
1449148
1449161
1449168
1449178
1449181
1449188
1449189
1449196
1449200
1449207
1449226
1449244
1449248
1449251
1449253
1449258
1449264
1449272
1449277
1449289
1449290
1449292
1449340
1449342
1449353
1449388

DALFAZ (2019 01 28)
5
INDAL (2019 01 24)
1, 3, 5
TOPWET (2019 01 29)
6, 17, 19, 37
SALUT (2019 01 25)
CFE: 25.05.03, 27.05.24
33
STONE BREWING (2018 12 12)
CFE: 04.01.05, 26.04.24, 27.05.24
25, 32
SPOTSCAN (2019 01 30)
3, 44
(2018 08 10)
CFE: 26.13.25
2
ANODYNAL (2018 10 22)
5
LVM (2018 11 02, 2018 05 18)
9, 14, 18, 25
DROSDION (2018 11 19, 2018 10 26)
5
FANOVERYN (2018 11 19, 2018 10 26)
5
MELANEX (2018 12 11)
3, 5
FEMFETYN (2018 11 19, 2018 10 26)
5
KLIMDA (2018 11 19, 2018 10 26)
5
GENERATRIX (2018 11 19, 2018 10 26)
5
BORINTON (2018 11 19, 2018 10 26)
5
DELANCE SWISS WATCHES (2018 11 26)
CFE: 26.13.25, 27.05.10
9, 14, 16, 18, 20, 25
CORDOLLA (2018 11 19, 2018 10 26)
5
LACARAN (2018 11 19, 2018 10 26)
5
AMVENON (2018 11 19, 2018 10 26)
5
FERENTIN (2018 11 19, 2018 10 26)
5
COLINDA (2018 11 19, 2018 10 26)
5
DOWN UNDER (2018 11 22)
CFE: 01.01.02, 01.17.06, 26.04.01, 26.11.03,
33
27.05.01, 29.01.12
AMTENSON (2018 11 19, 2018 10 26)
5
DARDANELL (2018 11 19, 2018 10 26)
5
LV (2018 07 11, 2018 01 18)
CFE: 27.05.22
3, 9, 14, 18, 25, 35,
38, 41
KEMOCID (2018 01 17,
2, 19, 35
2018 01 17)
SHIMMY (2018 06 14, 2017 12 19)
CFE: 27.05.17
33
N Nordeplast (2018 07 18, 2018 07 18)
CFE: 26.11.12, 27.05.09, 29.01.13
5
TERMOSTAL (2018 01 17,
2, 19, 35
2018 01 17)
HERMES IN THE LOOP
9, 18
(2018 11 21, 2018 06 20)
DANDALO (2018 11 19, 2018 10 26)
5

1449393
1449394
1449397
1449399
1449413
1449440
1449451
1449492
1449497
1449500
1449528
1449529
1449530
1449538
1449562
1449565
1449566
1449613
1449667
1449672
1449679
1449713
1449749
1449753

1449767

VENT (2019 01 11, 2018 08 29)
CFE: 26.11.02, 27.05.01
22, 24, 25, 35
ERANTUM (2018 11 19, 2018 10 26)
5
EPIX (2018 11 26, 2018 09 27)
CFE: 26.03.01, 26.15.25,
1, 2, 16
27.05.01, 29.01.12
KLIMELLA (2018 11 19, 2018 10 26)
5
LES HAYTIRES
33
(2019 01 16, 2018 12 20)
HAN SI QUAN (2018 10 05)
CFE: 25.01.25, 28.03.00
32
TAFT CASUAL CHIC (2018 11 12, 2018 05 18)
CFE: 27.05.01
3
YT EXPRESS (2018 10 03)
CFE: 26.01.18, 27.03.01, 28.03.00
39
(2018 07 12)
CFE: 11.03.18, 28.03.00
30
YT international (2018 10 03)
CFE: 26.01.22, 27.03.01, 28.03.00
39
YAOU (2018 07 02)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
29
SHACMAN (2018 07 26)
CFE: 27.05.01
4, 7, 9, 42
S (2018 08 07, 2018 02 07)
CFE: 26.03.01, 27.05.21
6, 7
RAISINETS (2018 12 20, 2018 06 29)
30
ComfortMax (2018 12 25)
12
PracticalMax (2018 12 25)
12
DurableMax (2018 12 25)
12
BUTTERFINGER (2018 12 20, 2018 06 29) 30
I-BOOST (2018 12 17,
1, 17, 42
2018 06 18)
(2019 01 04)
CFE: 28.03.00
29
(2018 11 23)
CFE: 28.03.00
12
SPS IN GROUPE (2018 08 14, 2018 02 21)
CFE: 04.03.03, 26.01.16,
9, 16, 42
27.05.10, 29.01.13
CARTIFORT (2019 01 03)
5
INFLEX’ON business booster (2018 10 30,
2018 06 27)
CFE: 26.07.04, 27.03.15,
35, 36, 41, 42
27.05.09
BABY RUTH (2018 12 20, 2018 06 29)
30

80
1449804

1449821
1449854
1449904
1449914
1449933
1450034
1450036
1450038
1450043
1450047
1450052
1450058

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
FORTNITE BATTLE ROYALE (2018 07 26,
2018 04 02)
CFE: 14.09.05, 17.02.13, 23.03.01,
14, 16, 25,
25.01.06, 27.05.10
28, 41, 42
ESTARS (2019 01 11, 2018 10 05)
38
hejilibo (2018 11 23)
CFE: 27.05.01
12
enerlytics (2018 04 19,
9, 35, 38, 42
2018 02 23)
KF Stabifiber (2018 10 02)
1, 29, 30
MSER (2018 09 14, 2018 03 29)
CFE: 27.05.01
8, 21
CARNITONIC (2019 01 04)
5
BB COVER (2018 11 13, 2018 05 24)
CFE: 26.04.18, 27.05.10
3
MP LABO (2019 01 04)
5
METABAX (2019 01 04)
5
Lacry protect (2019 01 04)
5
ULTRADIAR (2019 01 04)
5
Lacryal (2019 01 04)
5

1450063
1450078
1450086
1450087
1450166
1450192
1450196
1450278
1450303
1450310
1450333
1450339

Nr ZT10/2019

FIBERACT (2019 01 03)
5
K for cat (2019 01 04)
5
DENG’S KNIFE (2018 12 18)
CFE: 02.01.15, 24.03.01, 28.03.00
8
SGS (2018 11 23)
CFE: 26.11.07, 27.05.11
11
(2018 10 30)
CFE: 26.13.25, 29.01.12
28
VETBENDAN (2018 12 11, 2018 06 11)
5
TUXEVID (2018 11 19, 2018 10 26)
5
PromoTron (2018 07 24, 2018 07 23)
35, 42
Dugladze wines & spirits (2018 11 01)
CFE: 03.07.16, 05.07, 27.01.12, 27.05.10,
33
29.01.12
JOINUS (2018 11 23)
CFE: 27.05.01
9
bawell (2018 11 23)
CFE: 27.05.01
11
THREEGUN (2018 11 23)
CFE: 27.05.01
24

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

497209,

1449397,

1449667,

1449914

2

1449148,

1449290,

1449342,

1449397

3

497209,

1430006,

1449188,

1449289,

1449451,

1450036

4

1449529

5

488975,
1449196,
1449258,
1449749,
1450063,

497209,
1449200,
1449272,
1450034,
1450078,

1449161,
1449207,
1449277,
1450038,
1450192,

1449178,
1449244,
1449340,
1450043,
1450196

1449181,
1449248,
1449388,
1450047,

1449188,
1449251,
1449394,
1450052,

1449189,
1449253,
1449399,
1450058,

6

1010770,

1449530

7

1449529,

1449530

8

1449933,

1450086

9

1449168,
1450310

1449226,

1449289,

1449353,

1449529,

1449713,

1449904,

11

1450087,

1450333

12

1449562,

1449565,

1449566,

1449679,

1449854

14

1449168,

1449226,

1449289,

1449804

1449713,

1449804
1449353

16

1449226,

1449397,

17

1010770,

1449667

18

1449168,

1449226,

1449289,

19

1010770,

1449290,

1449342

20

1449226

21

1449933

22

1449393

24

1449393,

1450339

25

1370809,

1449168,

28

1449804,

1450166

29

1449528,

1449672,

1449914

30

1449497,

1449538,

32

1370809,

1449440

33

1323666,

35

1449289,

36

1449753

37

1010770

38

1449226,

1449289,

1449393,

1449804

1449613,

1449767,

1449914

1449264,

1449292,

1449413,

1450303

1449290,

1449342,

1449393,

1449753,

1449904,

1450278

1449289,

1449821,

1449904

39

1449492,

1449500

41

1449289,

1449753,

1449804

42

1449529,

1449667,

1449713,

1449753,

1449804,

1449904,

1450278

44

1430006

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.
489714

489944
486399
490927
490921

ANIMEX-ANIMPOL SF SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019 01 15
29, 35
CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 02 11
18, 25, 35
MLEKOVITA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
2019 02 06
29
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 02 05
5
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 02 05
5

490928
490941
491014
491014
487845
490357

AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 02 05
5
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 02 05
5
CAPITAL SAFETY GROUP EMEA
2019 02 12
6, 9, 22
BIG Arbeitsschutz GmbH
2019 02 12
9
GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA
2019 02 12
36, 37, 42
Atomic Austria GmbH
2019 02 14
9, 25, 28, 41

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

4

Wykaz klasowy znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r. ........................ 74
Wykaz alfabetyczny znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r. .............. 76

INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R. MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH ............................. 79
Wykaz klasowy wyznaczonych po dniu 14 kwietnia 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
międzynarodowych znaków towarowych ................................................................................................................................................. 81

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO
na podstawie art. 15217 ustawy – Prawo własności przemysłowej ................................................................................... 82

SPROSTOWANIA
Nr BUP

48/2018

Strona

13

Nr zgłoszenia

Jest

486043

(210) 486043
(220) 2017 06 20
(310) 87338937 (320) 2017 02 16 (330) US
(731) Apple Inc., Cupertino, US
(540) FACE ID
(510), (511) 42 usługi konsultacyjne
w dziedzinie technologii informacyjnej,
doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, doradztwo techniczne
oraz udzielanie informacji z zakresu
rozwiązań biometrycznych, projektowanie
i rozwój sprzętu i oprogramowania
komputerowego.

48/2018

82

486043

486043

48/2018

84

486043

FACE ID 486043

486044

(210) 486044
(220) 2017 06 20
(310) 87/338,924 (320) 2017 02 16 (330) US
(731) Apple Inc., Cupertino, US
(540) FACE ID
(510), (511) 9 oprogramowanie, sprzęt
i urządzenia komputerowe do użytku
w zakresie rozwiązań biometrycznych,
weryfikacji oraz kontroli dostępu.

48/2018

13

48/2018

81

486044

486044

48/2018

84

486044

FACE ID 486044

07/2019

24

491808

Powinno być

Informacja ta
nie powinna zostać
opublikowana

Informacja ta
nie powinna zostać
opublikowana

