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

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

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

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

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 475339
(220) 2017 08 16
(731) CE Black Trust HOLDING II B.V., Amsterdam, NL
(540) Apexim

(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 1 antydetonatory do silników spalinowych wewnętrznego spalania, chemikalia do odbarwiania olejów,
dodatki chemiczne do olejów, dodatki chemiczne do paliwa, dodatki detergentowe do benzyny, dyspersanty ropy
naftowej, emulgatory, gumy jako materiały do klejenia do celów przemysłowych, katalizatory, katalizatory biochemiczne,
kleje, mastyksy do opon, materiały filtracyjne, preparaty
chemiczne, materiały filtracyjne z substancji mineralnych,
materiały syntetyczne do absorpcji oleju, mieszanki do gaszenia ognia, mieszanki do naprawiania dętek, mieszanki
do naprawy opon, olej przekładniowy, płyn przeciw zamarzaniu, płyny do obwodów hydraulicznych, płyny do odsiarczania akumulatorów elektrycznych, płyny do układu
kierowniczego ze wspomaganiem, płyny hamulcowe, pochłaniacze gazów, substancje aktywne, preparaty chłodnicze, preparaty do klejenia, preparaty do konserwacji gumy,
preparaty do oczyszczania gazu, preparaty do odgumowywania, preparaty do odklejania i odłączania, preparaty
do odpuszczania metali, preparaty do oszczędzania paliwa,
preparaty do wulkanizacji, preparaty ognioodporne, preparaty zapobiegające tworzeniu się powłok osadowych,
preparaty zapobiegające zagotowaniu się chłodziwa silnikowego, rozpuszczalniki do lakierów, roztwory zapobiegające tworzeniu się piany w akumulatorach, silikony, spoiwa,
preparaty do impregnacji wodoodporne, z wyjątkiem farb,
szpachlówka do karoserii samochodowej, środki chemiczne
do oczyszczania oleju, środki chemiczne do usuwania osadu
węglowego z silników, środki chłodzące do silników pojazdów, środki dyspergujące olej, środki korozyjne, utleniacze
jako dodatki chemiczne do paliwa silnikowego, węgiel aktywny, węgiel do filtrów, woda destylowana, wzmacniacze
chemiczne do kauczuku, zakwaszona woda do ładowania
akumulatorów, 4 benzyna, alkohol etylowy jako paliwo, benzyna ciężka, benzyna lekka, ciecze chłodząco smarujące, olej
napędowy, oleje do smarowania, oleje silnikowe, paliwa mineralne, paliwa gazowe, paliwo na bazie alkoholu, ropa naftowa surowa lub rafinowana, rozpylane mieszanki paliwowe,
smary, zestalone gazy jako paliwo, 9 automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, awaryjne
trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, baterie do oświetlania,
baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, cewki, induktory, cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne,
czujniki, elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami
zdalnego sterowania, gaśnice, płyty do akumulatorów elektrycznych, przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, regula-

tory napięcia do pojazdów, rejestratory przebytej drogi dla
pojazdów, skrzynki akumulatorowe, tachometry, taksometry,
termostaty do pojazdów, urządzenia do automatycznego
kierowania do pojazdów, urządzenia do pomiaru ciśnienia,
urządzenia do wyważania, urządzenia systemu GPS, wskaźniki ciśnienia, rejestratory ciśnienia, wskaźniki nachylenia,
spadku, wskaźniki prędkości, znaki drogowe świecące lub
mechaniczne, 29 chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane,
galaretki, hot dogi w cieście kukurydzianym, jaja, kiełbaski
w cieście, masło, mięso i wędliny, mleczne produkty, owoce
gotowane, owoce konserwowane, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, produkty serowarskie, przekąski na bazie
owoców, sałatki warzywne, wywar, bulion, 30 cheeseburger, czekolada, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu,
guma do żucia, herbata, kanapki, kanapki z parówką, hot
dog, kawa, krakersy, kukurydza prażona, popcorn, lody, mięso zapiekane w cieście, musy czekoladowe, musy deserowe,
napoje: czekoladowe z mlekiem, ma bazie kawy, kakaowe
z mlekiem, kawowe z mlekiem, na bazie czekolady, na bazie
herbaty, na bazie kakao, na bazie kawy, owocowe galaretki
jako słodycze, pastylki jako wyroby cukiernicze, pizza, placki, pomadki jako cukierki, przekąski na bazie ryżu, przekąski
na bazie zbóż, ptifurki, ciasteczka, quiche, tabule - sałatka
z kuskus, tacos - danie meksykańskie, wyroby cukiernicze,
31 warzywa świeże, zboże w ziarnach nieprzetworzone,
ziemniaki, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa w sklepach
i hurtowniach także internetowych towarów jak: antydetonatory do silników spalinowych wewnętrznego spalania, chemikalia do odbarwiania olejów, dodatki chemiczne
do olejów, dodatki detergentowe do benzyny, dyspersanty
ropy naftowej, paliwa, dodatki detergentowe do benzyny,
dyspersanty ropy naftowej, emulgatory, gumy jako materiały do klejenia do celów przemysłowych, katalizatory, katalizatory biochemiczne, kleje, mastyksy do opon, materiały
filtracyjne, preparaty chemiczne, materiały filtracyjne z substancji mineralnych, materiały syntetyczne do absorpcji oleju, mieszanki do gaszenia ognia, mieszanki do naprawiania
dętek, mieszanki do naprawy opon, olej przekładniowy, płyn
przeciw zamarzaniu, płyny do obwodów hydraulicznych,
płyny do odsiarczania akumulatorów elektrycznych, płyny
do układu kierowniczego ze wspomaganiem, płyny hamulcowe, pochłaniacze gazów, substancje aktywne, preparaty
chłodnicze, preparaty do klejenia, preparaty do konserwacji
gumy, preparaty do oczyszczania gazu, preparaty do odgumowywania, preparaty do odklejania i odłączania, preparaty
do odpuszczania metali, preparaty do oszczędzania paliwa,
preparaty do wulkanizacji, preparaty ognioodporne, preparaty zapobiegające tworzeniu się powłok osadowych, preparaty zapobiegające zagotowaniu się chłodziwa silnikowego,
rozpuszczalniki do lakierów, roztwory zapobiegające tworzeniu się piany w akumulatorach, silikony, spoiwa, preparaty
do impregnacji wodoodporne, z wyjątkiem farb, szpachlówka do karoserii samochodowej, środki chemiczne do oczyszczania oleju, środki chemiczne do usuwania osadu węglowe-
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go z silników, środki chłodzące do silników pojazdów, środki
dyspergujące olej, środki korozyjne, utleniacze jako dodatki
chemiczne do paliwa silnikowego, węgiel aktywny, węgiel
do filtrów, woda destylowana, wzmacniacze chemiczne
do kauczuku, zakwaszona woda do ładowania akumulatorów, benzyna, alkohol etylowy jako paliwo, benzyna ciężka,
benzyna lekka, ciecze chłodząco smarujące, olej napędowy,
oleje do smarowania, oleje silnikowe, paliwa mineralne, paliwa gazowe, paliwo na bazie alkoholu, ropa naftowa surowa lub rafinowana, rozpylane mieszanki paliwowe, smary,
zestalone gazy jako paliwo automatyczne sygnalizatory
niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, awaryjne trójkąty
ostrzegawcze do pojazdów, baterie do oświetlania, baterie
elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, cewki, induktory, cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, czujniki,
elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego
sterowania, gaśnice, płyty do akumulatorów elektrycznych,
przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, regulatory napięcia do pojazdów, rejestratory przebytej drogi dla pojazdów,
skrzynki akumulatorowe, tachometry, taksometry, termostaty do pojazdów, urządzenia do automatycznego kierowania
do pojazdów, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia
do wyważania, urządzenia systemu GPS, wskaźniki ciśnienia,
rejestratory ciśnienia, wskaźniki nachylenia, spadku, wskaźniki
prędkości, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, chipsy
owocowe, chipsy ziemniaczane, galaretki, hot dogi w cieście
kukurydzianym, jaja, kiełbaski w cieście, masło, mięso i wędliny,
mleczne produkty, owoce gotowane, owoce konserwowane,
potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, produkty serowarskie,
przekąski na bazie owoców, sałatki warzywne, wywar, bulion,
cheeseburger, czekolada, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, guma do żucia, herbata, kanapki, kanapki z parówką,
hot dog, kawa, krakersy, kukurydza prażona, popcorn, lody,
mięso zapiekane w cieście, musy czekoladowe, musy deserowe, napoje, owocowe galaretki jako słodycze, pastylki jako
wyroby cukiernicze, pizza, placki, pomadki jako cukierki, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, ptifurki, ciasteczka,
quiche, tabule - sałatka z kuskus, tacos - danie meksykańskie,
wyroby cukiernicze, warzywa świeże, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziemniaki, 36 handel walutami i wymiana walut, 39 dostawa towarów, holowanie, usługi car-sharingu.
(210) 482521
(220) 2018 02 19
(731) SZURLEJ JAKUB JAKUB, Wrocław
(540) Choco Royal
(510), (511) 30 czekolada, produkty na bazie czekolady,
napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kawy, napoje
na bazie kakao.
(210) 486000
(220) 2018 05 16
(731) RADGOWSKA MONIKA, Magdalenka
(540) LUCKY HOME.PL

(531) 01.15.01, 27.05.01, 29.01.15, 07.01.08
(510), (511) 37 budownictwo, budowa budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz ich części, budowa budynków na zamówienie, prywatnych budynków mieszkalnych,
komercyjnych, budynków na zakwaterowanie wakacyjne.
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487836
(220) 2018 07 04
CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) LEŻAKOWANA JESION ŻUBRÓWKA CZARNA
LEŻAKOWANA W BECZKACH Z JESIONU

(210)
(731)

(531)

03.04.04, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 19.07.01,
05.01.20
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
488483
(220) 2018 07 20
The Stilton Cheese Makers Association,
Melton Mowbray, GB
(540) STILTON
(510), (511) 29 sery.
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny
(210)
(731)

488820
(220) 2018 07 30
GOOD FOOD CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) AQUA VITA
(510), (511) 41 organizowanie imprez edukacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych, artystycznych, muzycznych, organizowanie festiwali, organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych mających na celu przybliżanie tradycji gorzelniczo
- kulinarnych poprzez degustacje, degustacje napojów alkoholowych w celach rozrywkowych i edukacyjnych, degustacje żywności w celach rozrywkowych i edukacyjnych,
imprezy z degustacją napojów alkoholowych i żywności
w celach rozrywkowych i edukacyjnych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barów, pubów, restauracji,
kawiarni, lodziarni, gastronomia obwoźna, catering, obsługa
gastronomiczna imprez okolicznościowych, przyjęć, uroczystości towarzyskich, imprez służbowych, bankietów, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej, szklanej zastawy
stołowej i wyposażenia kuchni, doradztwo przy wyborze
menu, usługi kelnerskie.
(210)
(731)
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(210) 489477
(220) 2018 08 19
(731) PODKOWA MILENA MARIA, Słupsk
(540) KOCI KOCI... DRAPKI

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 03.06.03
(510), (511) 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów
nie ujęte w innych klasach.
489651
(220) 2018 08 22
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) SOLO
(210)
(731)

(531)

02.01.01, 04.05.03, 26.01.01, 26.01.14, 26.04.04, 26.04.10,
26.04.14, 26.15.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji,
przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia
do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu,
oprogramowanie do gier, czyste i zapisane magnetyczne
nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane płyty
kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo,
nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, 35 reklama, organizacja kampanii
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również
za pośrednictwem sieci teleinformatycznych - Internetu, pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji i ich przekazywaniu za pośrednictwem sieci
telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji,
tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych
wymagań odbiorcy, usługi świadczone w systemie on-line:
prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla sprzedaży towarów i usług rozrywkowych tj.: aparaty telefoniczne systemu
telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia
nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestra-
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cji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania
dźwięku i obrazu, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe,
uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty DVD
i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu,
publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej,
taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna
i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania
i rozdzielania sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne
i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym
dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji,
zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku
i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca
wybór zapisywanych programów (Personal Video Recorder
- osobisty rejestrator obrazu), anteny radiowe i telewizyjne,
telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe,
kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu
komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, transmisja strumieniowa, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego
i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń
elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych,
telewizja mobilna, telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja
internetowa, w tym telewizja naziemna, satelitarna, kablowa,
38 usługi telekomunikacyjne w zakresie: usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, usługi związane z portalami internetowymi, takie jak zapewnianie dostępu do portali internetowych,
usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem
portali internetowych, usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu do Internetu, usługi poczty
elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej,
tekstowej i obrazkowej w sieciach telekomunikacyjnych,
usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek
z wyżej wymienionych usług, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci
informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych,
głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi
przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie
urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej,
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udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu
telefonicznego.
489652
(220) 2018 08 22
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) DUET

(210)
(731)

(531)

02.01.01, 02.07.01, 02.07.23, 04.05.03, 26.01.01, 26.01.14,
26.04.04, 26.04.10, 26.04.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji,
przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia
do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu,
oprogramowanie do gier, czyste i zapisane magnetyczne
nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane płyty
kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo,
nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, 35 reklama, organizacja kampanii
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również
za pośrednictwem sieci teleinformatycznych - Internetu, pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji i ich przekazywaniu za pośrednictwem sieci
telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji,
tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych
wymagań odbiorcy, usługi świadczone w systemie on-line:
prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla sprzedaży towarów i usług rozrywkowych tj.: aparaty telefoniczne systemu
telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia
nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania
dźwięku i obrazu, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe,
uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty DVD
i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu,
publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej,
taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapi-
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su filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna
i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania
i rozdzielania sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne
i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym
dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji,
zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku
i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca
wybór zapisywanych programów (Personal Video Recorder
- osobisty rejestrator obrazu), anteny radiowe i telewizyjne,
telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe,
kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu
komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, transmisja strumieniowa, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego
i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń
elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych,
telewizja mobilna, telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja
internetowa, w tym telewizja naziemna, satelitarna, kablowa,
38 usługi telekomunikacyjne w zakresie: usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, usługi związane z portalami internetowymi, takie jak zapewnianie dostępu do portali internetowych,
usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem
portali internetowych, usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu do Internetu, usługi poczty
elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej,
tekstowej i obrazkowej w sieciach telekomunikacyjnych,
usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek
z wyżej wymienionych usług, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci
informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych,
głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi
przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie
urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej,
udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu
telefonicznego.
(210) 490495
(220) 2018 09 13
(731) Nippon Paint Holdings Co., Ltd., Osaka, JP
(540) NIPPON PAINT
(510), (511) 7 urządzenia polerujące i mieszające kolory
do naprawy uszkodzeń lakieru pojazdów, elektryczne urządzenia grzewcze przyspieszające schnięcie farby, urządzenia
do mieszania farb, mieszalniki do farb, urządzenia do mieszania farb kolorowych (maszyny i urządzenia do przetwarzania chemicznego), 9 kolorymetry spektroskopowe służące
do dobierania farb, 16 próbniki kolorów w formie kart, próbniki kolorów w formie arkuszy, próbniki kolorów w formie
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książkowej, materiały drukowane w postaci próbek kolorów,
40 mieszanie kolorów, barwienie i przetwarzanie farb na zamówienie, dostarczanie informacji związanych z mieszaniem
kolorów, barwieniem i przetwarzaniem farb na zamówienie,
barwienie farb dla osób trzecich, dostarczanie informacji
związanych z barwieniem farb dla osób trzecich, barwienie
farb dla osób trzecich oraz dostarczanie związanych z tym
informacji.
(210) 490578
(220) 2018 09 14
(731) BIJOK TOMASZ STUDIO IDEI, Simoradz
(540) Fotoryka
(510), (511) 41 fotografia, fotoreportaże, usługi w zakresie fotografowania i wykonywania zdjęć, usługi związane z prowadzeniem studia fotograficznego, atelier i pracowni fotograficznych, organizacja konkursów fotograficznych, organizacja
i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów fotograficznych.
(210) 491142
(220) 2018 10 01
(731) LUBOMIRSKI PIOTR LUBOMIRSKI-PL, Radom
(540) MAZZANTE comfort line
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 35 doradztwo gospodarcze, doradztwo przy
tworzeniu działalności gospodarczej, organizowanie, tworzenie spółek, wyszukiwanie informacji w komputerowych
bazach danych, pomoc w prowadzeniu lub zarządzaniu
przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, pozyskiwanie komputerowych baz danych, biadanie rynku w zakresie nieuczciwej konkurencji i praktyk monopolistycznych,
prowadzenie negocjacji i zawieranie umów licencyjnych,
know-how, leasingowych, jonit venture, franczyzy, wyszukiwanie projektów związanych ze strategią marketingową
i działalnością gospodarczą, wyszukiwanie partnerów na potrzeby realizacji projektów związanych ze strategią marketingową i działalnością gospodarczą, komercjalizowanie
i wdrażanie projektów w zakresie strategii marketingowych
i działalności gospodarczej, 36 pośrednictwo w realizacji projektów, występowanie jako broker, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, usługi związane z doradztwem finansowym lub bankowym, 42 tworzenie stron internetowych
i portali, usługi internetowe, 45 ochrona własności przemysłowej: wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, badanie naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych, usługi prawne, usługi w zakresie
zabezpieczenia ochrony prawnej, doradztwo prawne.
491306
(220) 2018 10 05
KOMPRANET.PL SEBASTIAN MRÓZ SPÓŁKA JAWNA,
Pruszcz Gdański
(540) WHeeL UP
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 02.09.19, 24.13.01
(510), (511) 25 antypoślizgowe akcesoria do obuwia, botki, buty narciarskie, buty sportowe, buty sznurowane, buty
za kostkę, cholewki do obuwia, espadryle, getry [ochraniacze] zakładane na buty, kalosze [wkładane na obuwie], korki
do butów piłkarskich, napiętki do obuwia, obuwie, obuwie
gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie wykonane z drewna, ogrzewacze stóp, nieelektryczne,
okucia metalowe do obuwia, pantofle domowe, pantofle
kąpielowe, pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką
[obuwie pasowe], podeszwy do butów, sandały, sandały kąpielowe, walonki [buty filcowe], 26 dziurki przy butach, haczyki do obuwia, ozdoby do obuwia, rzepy w postaci taśm,
sznurowadła do obuwia, zapięcia do obuwia.
(210) 491215
(220) 2018 10 02
(731) LEŚNIAK TOMASZ KANCELARIA LESTA, Opole
(540) POLINNOVATION

(531) 01.15.03, 27.05.01, 29.01.12, 24.01.05, 24.15.02, 24.17.20
(510), (511) 6 drobne artykuły metalowe, dzwonki, kłódki,
klucze metalowe, zamki metalowe, inne niż elektryczne, zamki
sprężynowe, śruby zamkowe, zamki metalowe do pojazdów,
zamki metalowe do toreb, zaciski metalowe, klamry metalowe
do butów, podpory metalowe, rury stalowe, łańcuchy metalowe, koła metalowe, inne niż do maszyn, dzwonki dla zwierząt, pierścienie z metali nieszlachetnych do kluczy, kajdanki,
sprężyny [metalowe], nosze do metalowych opasek [cięgna
naprężające], 11 lampy, elektryczne latarki kieszonkowe, reflektory kieszonkowe, aparaty i instalacje oświetleniowe, lampy
bezpieczeństwa, świetlówki do oświetlenia, latarki elektryczne,
reflektory, urządzenia do oświetlania diod [LED], oświetlacze
podczerwieni, światła do pojazdów, światła rowerowe, światła
motocyklowe, lampy do kierunkowych sygnałów samochodowych, światła samochodowe, podgrzewacze kieszonkowe,
latarnie do oświetlenia, reflektory samochodowe, lampy nocne
[inne niż świece], lampy tarasowe i uliczne, 12 rowery, błotniki,
uchwyty rowerowe, obręcze rowerowe, pedały do rowerów,
koła do rowerów, rowery, siodełka rowerowe, stojaki na rowery, dzwonki rowerowe, pompy rowerowe, 18 uniwersalne torby sportowe, uniwersalne torby do przenoszenia, uniwersalne
torby wielokrotnego użytku, nosidełka dla zwierząt, torby sportowe, nosidełka dla niemowląt noszone na ciele, plecaki, przywieszki - etykiety (identyfikatory) do oznaczania bagażu, torby
ze skóry, torby zakupowe, torby i torebki na odzież sportową,
torby dla wspinaczy w postaci uniwersalnych worków do noszenia, torby plażowe, torby na pasek i torby biodrowe, torby
na książki, brezentowe torby na zakupy, torby przenośne, torby
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podręczne, torby kosmetyczne, kosmetyczki, torby kurierskie,
torby na pieluchy, torby i worki marynarskie, torby i torebki
wieczorowe, dopasowane pokrowce ochronne do noszenia
toreb, plecaki, uniwersalne torby transportowe, torby na bagaż,
torby lotnicze, torby ogólnego przeznaczenia do przenoszenia
sprzętu, torby do jogi, torebki męskie, torby gimnastyczne, portmonetki i portfele, torby na zestawy, skórzane torby i portfele,
torby szkolne, torby na książki, torby na sprzęt komputerowy,
torby naramienne, torby zapinane w tali, torby na ramię, walizki i portfele, 35 sprzedaż internetowa i tradycyjna drobnych
artykułów metalowych, mianowicie : dzwonków, kłódek, kluczy metalowych, zamków metalowych, innych niż elektryczne,
zamków sprężynowych, śrub zamkowych, zamów metalowych
do pojazdów, zamków metalowych do toreb, zacisków do kół
[butów], podpór metalowych, rur stalowych, łańcuchów metalowych, kół metalowych, innych niż do maszyn, dzwonków dla
zwierząt, pierścieni z metali nieszlachetnych do kluczy, kajdanek,
sprężyn [metalowych], noszy do metalowych opasek [cięgien
naprężających], sprzedaż internetowa i tradycyjna lamp, elektrycznych latarek kieszonkowych, reflektorów kieszonkowych,
aparatów i instalacji oświetleniowych, lamp bezpieczeństwa,
świetlówek do oświetlenia, latarek elektrycznych, reflektorów,
urządzeń do oświetlania diod [LED], oświetlaczy podczerwieni, świateł do pojazdów, świateł rowerowych, świateł motocyklowych, lamp do kierunkowych sygnałów samochodowych,
świateł samochodowych, podgrzewaczy kieszonkowych, latarni do oświetlenia, reflektorów samochodowych, lamp nocnych,
lamp tarasowych i ulicznych, sprzedaż internetowa i tradycyjna
rowerów i części rowerowych, mianowicie błotników, uchwytów rowerowych, obręczy rowerowych, pedałów do rowerów,
kół do rowerów, siodełek, stojaków na rowery, dzwonków rowerowych, pomp rowerowych, sprzedaż internetowa i tradycyjna
toreb sportowych, torb donoszenia, przenoszenia, uniwersalnych toreb wielokrotnego użytku, nosidełek dla zwierząt, toreb
do noszenia niemowląt, plecaków, znaczników bagażu, toreb
ze skóry, toreb i torebek do pakowania, toreb i torebek na odzież
sportową, toreb dla wspinaczy w postaci uniwersalnych worków do noszenia, toreb plażowych, toreb na pasek i toreb
biodrowych, toreb na książki, brezentowych toreb na zakupy,
toreb przenośnych, toreb podręcznych, toreb kosmetycznych,
kosmetyczek, toreb kurierskich, toreb i worków marynarskich,
toreb pieluszkowych, toreb marynarskich, toreb i torebek wieczorowych, dopasowanych pokrowców ochronnych do noszenia toreb, plecaków, uniwersalnych toreb transportowych,
toreb na bagaż, toreb lotniczych, toreb ogólnego przeznaczenia do przenoszenia sprzętu, toreb do jogi, torebek męskich,
aktówek, toreb gimnastycznych, portmonetek i portfeli, toreb
na zestawy, skórzanych toreb i portfeli, toreb szkolnych, toreb
na książki, toreb na sprzęt komputerowy, toreb naramiennych,
toreb zapinanych w tali, toreb na ramię, walizek i portfeli.
491354
(220) 2018 10 06
KAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chośnica
(540) KAMO Sp. z o.o.
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 11 Instalacje i urządzenia do ogrzewania,
37 usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczych.
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492538
(220) 2018 11 09
SKOWRONEK WOJCIECH CITECH,
Wysiołek Luborzycki
(540) Domatiko
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.17, 27.01.25,
26.11.02, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.12
(510), (511) 35 sprzedaż materiałów budowlanych, elementów konstrukcji budowlanych, materiałów instalacyjnych,
materiałów służących do wykańczania wnętrz, sprzętu AGD,
wyposażenia wnętrz, dekoracji wnętrz, mebli, gotowych
projektów domów, usługi w zakresie reklamy, promocji
i marketingu, wydawanie i dystrybucja materiałów reklamowych, organizacja targów, wystaw i pokazów reklamowych,
reklama w prasie, radiu, telewizji, w kinach, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, dołączanie prospektów i próbek reklamowych, wynajem przestrzeni na cele reklamowe,
przygotowanie prospektów reklamowych, edycja tekstów,
sondaże opinii, badanie rynku, organizacja produkcji audycji
i filmów reklamowych dla radia, telewizji i filmu, uaktualnianie ulotek reklamowych, opracowywanie, organizacja i realizacja kampanii reklamowych, pośrednictwo w zakresie handlu, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
usługi handlowe w zakresie obrotu towarami przy pomocy
przekazu elektronicznego i usługi promocyjno-marketingowe świadczone przy pomocy przekazu elektronicznego, pośrednictwo w zawieraniu kontraktów przy pomocy przekazu
elektronicznego, usługi związane z inwentaryzacją, 36 usługi
związane z dzierżawą, zarządzaniem i administrowaniem
nieruchomościami oraz ich obrotem, doradztwo inwestycyjne,wydzierżawianie i wynajmowanie centrów handlowych,
obiektów handlowych, biurowych, usługowych, związanych z ochroną zdrowia, wynajem powierzchni handlowych
w centrach handlowo-rozrywkowych i ich administrowanie, wynajem biur do coworkingu, zbieranie czynszu, usługi wyceny powierzchni w centrach handlowo - usługowo
- biurowo - rozrywkowych, usługi ubezpieczeniowe, usługi
związane z kredytowaniem zakupu nieruchomości, wycena
nieruchomości, leasing nieruchomości, finansowanie inwestycji, usługi developerskie w zakresie: pośrednictwa w kredytowaniu związanym z pozyskaniem gruntu, budowaniem
oraz sprzedażą domów i lokali mieszkalnych lub obiektów
użytkowych, sporządzanie kosztorysów i analiz finansowych,
wyceny fiskalne, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, zarządzanie finansami, usługi pośrednictwa finansowego, usługi aktuarialne, sponsoring finansowy, informacje finansowe,
kosztorysowanie usług związanych ze wznoszeniem budynków, usługi finansowe świadczone przy pomocy przekazu
elektronicznego, 37 usługi w zakresie: budownictwa oraz
prowadzenia działalności developerskiej w dziedzinie budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad
przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usług remontowych, usług wykończeniowych,
usług instalacyjnych, naprawy obiektów budowlanych,
restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano mieszkaniowych, budowania lokali mieszkaniowych i osiedli
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, budowania obiektów
kubaturowych, roboty ziemne oraz wodno - inżynieryjne,
wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, prace budowlano - wykończeniowe w zakresie wystroju wnętrz, sprzątanie i czyszczenie obiektów, doradztwo w zakresie usług
budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych, doradz-
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two budowlane, 38 transmisja obrazu i dźwięku, utrzymywanie serwerów, obsługa portali internetowych, tworzenie
i wdrażanie usług telekomunikacyjnych, rozpowszechnianie
informacji za pośrednictwem terminali komputerowych
i Internetu, pośrednictwo w zakresie przesyłania informacji, udostępnianie czasu dostępu do komputerowych baz
danych, udostępnianie forów internetowych online, fora
[pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, agencje informacyjne, kanały telekomunikacyjne dla usług związanych z telezakupami, usługi w zakresie wideokonferencji,
42 projektowanie techniczne, projektowanie architektoniczne w zakresie budowli i ich otoczenia, projektowanie
instalacji budowlanych, infrastruktury, dróg dojazdowych
i placów, projektowanie ogólnobudowlane, projektowanie
i dekoracja wnętrz, projektowanie wstępne uwzględniające
studia krajoznawcze i historyczne w zakresie budownictwa
i architektury, wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy inżynieryjne, geologiczne, urbanistyczne, projektowanie warunków wstępnych budowli, obsługa inżynierska kontraktów
budowlanych, usługi w zakresie doradztwa technicznego,
w tym w zakresie konstrukcji i wyposażenia budynków, usługi programowania, w tym automatyki obiektów, tworzenie
programów komputerowych, zarządzanie stronami internetowymi [hosting], doradztwo w zakresie tworzenia, wdrażania i nadzoru systemów świadczenia usług internetowych,
projektowanie graficzne, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, opracowywanie serwisów
internetowych, web design, projektowanie stron korporacyjnych i wizerunkowych, doradztwo informatyczne, w tym
w zakresie integracji biznesowych za pomocą narzędzi informatycznych, projektowanie i tworzenie platform integracji
biznesowych, wdrażanie systemów zarządzania treścią działających w oparciu o autorskie oprogramowanie, testowanie
materiałów na zlecenie, prace badawczo - rozwojowe zakończone raportami.
492541
(220) 2018 11 09
NOIR DENTAL CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) NOIR dental clinic
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne i biznesowe, 42 badania naukowe, medyczne badania naukowe, 44 usługi stomatologiczne, doradztwo w zakresie stomatologii.
(210) 492588
(220) 2018 11 13
(731) Albaugh UK Ltd., Londyn, GB
(540) PALISADE
(510), (511) 1 chemikalia do ochrony roślin, dodatki chemiczne do fungicydów, pestycydów, herbicydów i insektycydów, podłoża hodowlane, nawozy i chemikalia do użytku
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, preparaty do regulacji wzrostu roślin, 5 preparaty i artykuły do tępienia szkodników, środki do tępienia szkodników, pestycydy, fungicydy,
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herbicydy, insektycydy, preparaty do niszczenia roślin szkodliwych, płyny tworzące barierę ochronna przed roślinami
trującymi.
492885
(220) 2018 11 21
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno
(540) ŚLIWOWICA POLSKA Polish Slivovitz EST 1884
TRADITIONAL PLUM VODKA DOJRZAŁA ŚLIWKA
TORUŃSKIE WÓDKI GATUNKOWE T 1884
BUTELKOWANA W NASZYM 130-LETNIM ZAKŁADZIE
(210)
(731)

(531)

03.03.01, 24.01.05, 24.03.07, 24.09.02, 25.01.15, 26.11.03,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210) 492904
(220) 2018 11 21
(310) 1376141
(320) 2018 06 04
(330) BX
(731) Unilever N. V., Rotterdam, NL
(540) YULA
(510), (511) 30 herbata, herbata ziołowa, napoje gazowane
i niegazowane na bazie herbaty, herbata mrożona, herbaty
i napary ziołowe nie do celów medycznych, 32 napoje energetyczne, napoje energetyczne zawierające kofeinę.
(210) 493022
(220) 2018 11 23
(731) KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE, Kraków
(540) KRAKÓW DLA WSZYSTKICH

(531) 26.01.01, 26.04.02, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.15, 17.02.25
(510), (511) 35 reklama billboardowa, rozpowszechnienie
ogłoszeń reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych takich
jak próbki, druki, prospekty, broszury, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych,
publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklamy radiowe, public relations, reklamy telewizyjne, agencje public
relations, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, edycja tekstów, reklamy
korespondencyjne, impresariat w działalności artystycznej,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, usługi przeglądu prasy, oferowanie w mediach produktów dla
celów handlu detalicznego, tworzenie tekstów reklamowych
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i sponsorowanych edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
poszukiwania w zakresie patronatu, 41 rozrywka w postaci
widowisk, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub
rozrywki, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, produkcja filmów
innych niż reklamowych, publikowanie książek, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, sale koncertowe,
usługi orkiestr, realizacja spektakli, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
informacje o rozrywce, organizowanie wystaw związanych
z kulturą lub edukacją, wystawianie spektakli na żywo, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjum, produkcja filmów na taśmach wideo,
rezerwacja miejsc na spektakle, organizowanie spektakli
jako impresariat, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, usługi kompozycji muzycznych, fotoreportaże,
fotografie, nagrywanie filmów na taśmach video w zakresie
filmowania, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, organizowanie i prowadzenie koncertów.
(210) 493023
(220) 2018 11 23
(731) KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE, Kraków
(540) KRAKÓW DLA WSZYSTKICH

(531) 29.01.15, 17.02.25, 27.05.01, 26.01.01, 01.15.15
(510), (511) 35 reklama billboardowa, rozpowszechnienie
ogłoszeń reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych takich
jak próbki, druki, prospekty, broszury, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych,
publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklamy radiowe, public relations, reklamy telewizyjne, agencje public
relations, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, edycja tekstów, reklamy
korespondencyjne, impresariat w działalności artystycznej,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, usługi przeglądu prasy, oferowanie w mediach produktów dla
celów handlu detalicznego, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
poszukiwania w zakresie patronatu, 41 rozrywka w postaci
widowisk, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub
rozrywki, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, produkcja filmów
innych niż reklamowych, publikowanie książek, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, sale koncertowe,
usługi orkiestr, realizacja spektakli, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
informacje o rozrywce, organizowanie wystaw związanych
z kulturą lub edukacją, wystawianie spektakli na żywo, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjum, produkcja filmów na taśmach wideo,
rezerwacja miejsc na spektakle, organizowanie spektakli
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jako impresariat, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, usługi kompozycji muzycznych, fotoreportaże,
fotografie, nagrywanie filmów na taśmach video w zakresie
filmowania, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, organizowanie i prowadzenie koncertów.
(210) 493025
(220) 2018 11 23
(731) KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE, Kraków
(540) KRAKÓW DLA WSZYSTKICH

(531) 29.01.15, 27.05.01, 17.02.25, 01.15.15, 26.01.01
(510), (511) 35 reklama billboardowa, rozpowszechnienie
ogłoszeń reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych takich
jak próbki, druki, prospekty, broszury, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych,
publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklamy radiowe, public relations, reklamy telewizyjne, agencje public
relations, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, edycja tekstów, reklamy
korespondencyjne, impresariat w działalności artystycznej,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, usługi przeglądu prasy, oferowanie w mediach produktów dla
celów handlu detalicznego, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
poszukiwania w zakresie patronatu, 41 rozrywka w postaci
widowisk, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub
rozrywki, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, produkcja filmów
innych niż reklamowych, publikowanie książek, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, sale koncertowe,
usługi orkiestr, realizacja spektakli, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
informacje o rozrywce, organizowanie wystaw związanych
z kulturą lub edukacją, wystawianie spektakli na żywo, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjum, produkcja filmów na taśmach wideo,
rezerwacja miejsc na spektakle, organizowanie spektakli
jako impresariat, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, usługi kompozycji muzycznych, fotoreportaże,
fotografie, nagrywanie filmów na taśmach video w zakresie
filmowania, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, organizowanie i prowadzenie koncertów.
493113
(220) 2018 11 26
CONSTRACT EXPORT-IMPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałdyki
(540) CONSTRACT
(510), (511) 20 meble biurowe, pokojowe, kuchenne, 40 stolarstwo meblowe.
(210)
(731)

(210)
(731)

493365
(220) 2018 12 03
AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub-Dobrzyń

12

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) STOWARZYSZENIE POLSKA SOJA

(531) 25.01.05, 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 wydawanie tekstów, broszur i ulotek reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek
i wzorów wyrobów, prowadzenie działalności marketingowej, prowadzenie działalności agencji reklamowej, produkcja
filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych reklamowych, organizowanie wystaw, targów, pokazów, doradztwo
i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi badania rynku, usługi badania opinii
publicznej, 41 usługi wydawnicze: wydawanie czasopism
i periodyków innych niż reklamowe, usługi produkcji filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych innych niż
reklamowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe w formie konferencji, warsztatów, szkoleń, sympozjów i kursów w zakresie
rolnictwa, wdrażanie nowoczesnych technologii produkcji
rolniczej, chowu i hodowli zwierząt, krzewienia wiedzy rolniczej i dobrej praktyki rolnej, 42 badania i analizy techniczne związane z jakością żywności, 44 usługi wspomagające
produkcję roślinną, uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin
oleistych, chów i hodowla zwierząt.
(210) 493394
(220) 2018 12 04
(731) PĘKACKA HANNA, Warszawa
(540) POD DOBRYMI ANIOŁAMI

(531) 29.01.07, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 07.01.08, 07.01.24
(510), (511) 41 doradztwo w zakresie planowania przyjęć,
obsługa sal tanecznych, organizacja przyjęć, prowadzenie
przyjęć rozrywkowych, udostępnianie obiektów i sprzętów
dla celów rozrywkowych, usługi rekreacyjne, 43 bary, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, organizacja przyjęć weselnych
(miejsca), organizacja przyjęć weselnych (żywność i napoje),
organizowanie bankietów, serwowanie jedzenia i napojów,
udostępnienie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy
i spotkania, usługi barów i restauracji, wynajem pomieszczeń
na przyjęcia towarzyskie.
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(210) 493403
(220) 2018 12 04
(731) NISZCZ MONIKA, Warszawa
(540) AromaYoga

(531)

29.01.15, 27.05.05, 27.05.17, 02.03.16, 02.03.23, 02.03.30,
25.01.25, 05.05.19
(510), (511) 4 świece zapachowe, świece perfumowane,
zapachowe świece aromaterapeutyczne, świece do oświetlenia, 28 przyrządy gimnastyczne do ćwiczeń jogi, fitness
i tańca, ochraniacze części strojów sportowych, przyrządy
do ćwiczeń fizycznych, bloczki do jogi, paski do jogi, chusty
do jogi, piłki gimnastyczne do jogi, 35 prowadzenie usług
w zakresie: pokazy towarów, reklama radiowa, telewizyjna,
prasowa i internetowa, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, sport i fitness, udostępnianie aktualności związanych ze sportem, edukacja w zakresie
świadomości ruchowej, zajęcia zorganizowane, usługi w zakresie nauczania i praktykowania jogi, trening jogi, usługi
edukacyjne związane z jogą.
(210) 493594
(220) 2018 12 09
(731) KORSZEWSKI JERZY, Częstochowa
(540) endermomasaż
(510), (511) 9 lasery do wykonywania wszelkiego typu zabiegów kosmetycznych., 10 analizatory do użytku medycznego, analizatory składu ciała i stanu skóry, aparatura diagnostyczna do celów medycznych i kosmetycznych, aparatura
do mikrodermabrazji, aparaty do masażu wibracyjnego, lasery do wykonywania wszelkiego typu zabiegów medycznych, intensywne źródła światła (IPL), przyrządy do masażu
estetycznego i medycznego, urządzenia do masażu, urządzenia do monitorowania tkanki tłuszczowej, urządzenia i instrumenty medyczne, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii,
aparaty do masażu, 44 usługi medyczne, usługi w zakresie
higieny i urody dla ludzi i zwierząt, chirurgia plastyczna, medycyna estetyczna, dermatologia estetyczna, depilacja, epilacja, fizjoterapia, implantacja (wszczepianie) włosów, masaż,
przekłuwanie ciała, salony piękności, tatuowanie, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi
kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej,
usługi terapeutyczne, masaż, odchudzanie.
(210) 493601
(220) 2018 12 10
(731) TRACZYK-NOWAKOWSKA ANNA ANMAR, Strzykuły
(540) ANMAR-HOUSE
(510), (511) 35 zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe,
36 usługi wynajmu nieruchomości takich jak domy, mieszkania lub podobne na stałe, usługi związane z administrowaniem nieruchomościami, tj. wynajmem, wyceną majątku
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nieruchomego lub finansowaniem, 37 usługi budowlane
związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, inne usługi budowlane, tynkowanie, usługi
wykonywania instalacji sanitarnych, hydraulicznych, elektrycznych. alarmowych, remonty.
493808
(220) 2018 12 13
UNILEVER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) AMINO
(510), (511) 29 mięso i produkty mięsne, ryby, drób, dziczyzna, zupy i buliony, w tym buliony w formie pasty i granulatu, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, gotowe
sałatki, zupy instant, w proszku i mrożone, buliony, w tym
kostki, pasty i granulki, puree, w tym puree pomidorowe,
pasty, w tym pasta pomidorowa i pasty ziołowe, pikle, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie warzyw, przekąski
na bazie owoców, gotowe posiłki składające się całkowicie
lub głównie z drobiu, dziczyzny, mięsa, zup i zup instant,
mrożone posiłki składające się głównie z warzyw, drobiu, ryb,
mięsa, zupy i zupy instant, gotowe posiłki zawierające drób,
dziczyznę, mięso, warzywa i/lub ryby, przeciery warzywne,
przeciery pomidorowe, 30 dodatki do zup a mianowicie
grzanki, krakersy, zioła i ich połączenia, środki aromatyzujące
i przyprawy, w tym w postaci proszku i pasty, marynaty, ryż,
makarony, w tym makarony nadziewane, sosy, w tym sosy
w postaci zamrożonej, mokrej i suchej, mieszanki sosów
w proszku, suche i płynne gotowe do spożycia posiłki, składające się głównie z makaronu lub ryżu, przekąski i przekąski
instant składające się głównie z makaronu lub ryżu, gotowe
do użycia mieszanki do przygotowania potraw i sosów.
(210)
(731)

(210) 493824
(220) 2018 12 13
(731) CHAAYA MARIO, Kraków
(540) le goût

(531) 03.07.10, 29.01.12, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17
(510), (511) 30 czekolada, kawa, herbata, kakao i namiastki
tych towarów, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, desery
czekoladowe, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe
desery [na bazie czekolady], mrożone wyroby cukiernicze
zawierające lody, wyroby cukiernicze czekoladowe o smaku
praliny, wyroby cukiernicze mrożone, lód, lody spożywcze,
mrożone jogurty i sorbety, wyroby cukiernicze na bazie
migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze na bazie pomarańczy, wyroby
cukiernicze o smaku czekoladowym, wyroby cukiernicze
płynne, wyroby cukiernicze o smaku miętowym (nielecznicze -), wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, wyroby
cukiernicze z płynnym nadzieniem owocowym, wyroby cukiernicze zawierające dżem, wyroby cukiernicze zawierające
galaretkę, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wyroby
piekarnicze, substytuty czekolady, smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, składniki na bazie kakao do produktów
cukierniczych, pływające wyspy [deser], puddingi, przekąski
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składające się głównie z wyrobów cukierniczych, produkty
na bazie czekolady, sól, przyprawy i dodatki smakowe, preparaty do produkcji słodyczy, praliny z waflem, posypka czekoladowa, polewy piankowe, sól, przyprawy i dodatki smakowe, polewa lub posypka czekoladowa, pasty z czekolady
i orzechów do smarowania kanapek, pasty na bazie czekolady, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy,
owocowe (galaretki -) [słodycze], owoce w polewie czekoladowej, nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające mleko,
nugat, orzechowe wyroby cukiernicze, orzechy macadamia
w polewie czekoladowej, orzechy w czekoladzie, orzechy
w polewie [wyroby cukiernicze], nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, nielecznicze wyroby cukiernicze z nadzieniem z toffi, nielecznicze wyroby cukiernicze
w formie galaretki, nielecznicze wyroby cukiernicze o smaku
mlecznym, nielecznicze wyroby cukiernicze, nielecznicze
mączne wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające imitację czekolady, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze w polewie
z imitacji czekolady, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze
w polewie czekoladowej, naleśniki, musy deserowe, musy
czekoladowe, musy (wyroby cukiernicze), mrożone wyroby
cukiernicze na patyku, mrożone torty jogurtowe, mrożone
mleczne wyroby cukiernicze, mleczne wyroby cukiernicze,
migdały w polewie czekoladowej, marcepan w czekoladzie,
mieszanki czekolady na gorąco, lodowe wyroby cukiernicze,
lodowe słodycze, kremy czekoladowe, kremy budyniowe custard [pieczone desery], gofry z polewą czekoladową, gofry
czekoladowe, desery z muesli, czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające praliny, dekoracje z czekolady do wyrobów
cukierniczych, czekoladowe fondue, czekoladowe dodatki
smakowe, sól, przyprawy i dodatki smakowe, czekoladki,
kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, czekolada
nielecznicza, czekolada na polewy lub posypki, czekolada
do wyrobów cukierniczych i chleba, crème caramel [karmelowy deser], cienkie płaty czekoladowe zawierające mielone
ziarna kawy, ciasto na biszkopty, wyroby cukiernicze, ciasta,
tarty i ciasteczka, cukierki, batony i guma do żucia, lody, lody
mleczne [lody], lody wielosmakowe, lody owocowe, owocowe lody, lody mleczne, spożywcze (lody -), lody spożywcze,
sorbety [lody], lody zawierające czekoladę, lody z owocami,
jadalne lody owocowe, sorbety [wodne lody], sorbety [lody
wodne], lody bez mleka, lody wodne [sorbety], lody na bazie
jogurtu [lody jako główny składnik], lody spożywcze i lód,
lody o smaku czekoladowym, napoje na bazie kawy zawierające lody (affogato), kawa, herbata, kakao i namiastki tych
towarów, lody wodne o smaku owocowym w postaci lizaków, jogurt mrożony [lody spożywcze], mieszanki na sorbety
[lody], słodycze lodowe, musy (słodycze), słodycze piankowe, słodycze czekoladowe, słodycze nielecznicze, słodycze
o smaku owocowym, słodycze o smaku lukrecji, słodycze
z oleju sezamowego, nielecznicze słodycze salmiakowo-lukrecjowe, nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], słodycze miętowe [inne niż do celów leczniczych], sól, przyprawy
i dodatki smakowe, nielecznicze słodycze w postaci cukrowych wyrobów cukierniczych, nielecznicze słodycze w postaci czekoladowych eklerek, nielecznicze słodycze zawierające aromaty ziołowe, słodycze o smaku mięty (nielecznicze
-), nielecznicze słodycze w postaci skondensowanej, nielecznicze słodycze w postaci nugatu, słodycze lodowe w postaci lizaków, piankowe słodycze na bazie cukru, nielecznicze
słodycze w postaci toffi, nielecznicze słodycze w postaci
karmelków, słodycze na bazie mięty [nielecznicze], słodycze (nielecznicze -) na bazie miodu, słodycze z gotowanego
cukru.
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Nr ZT12/2019

(210) 493865
(220) 2018 12 14
(731) NOWICKI ŁUKASZ, Warszawa
(540)	 TRANSFORMERSI

(210) 494020
(220) 2018 12 18
(731) BARNAT AGNIESZKA CERAMIQ.PL, Warszawa
(540) ARROKA
(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, wyroby garncarskie,
dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty i szkła,
ozdoby z porcelany, figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła.

(531) 29.01.15, 27.05.01, 04.05.03, 04.05.04
(510), (511) 41 zajęcia sportowe i kulturalne, zajęcia organizowane dla dzieci, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe, kulturalne, organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach
rekreacyjnych.

(210) 494084
(220) 2018 12 20
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) ProMultivitt
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody,
kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów,
bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych,
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle
perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła,
sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne
preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna,
zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty
z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy,
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu,
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny
zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych mleko
migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe,
olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, białkowe preparaty
do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty
farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata
lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów
leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, środki
przeciwbólowe, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt,
cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające,
wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku
farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, preparaty witaminowe, środki oczyszczające, pigułki do celów
farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka
hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki
do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające ból.

493950
(220) 2018 12 17
JAZZBOY STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Cisi dresi
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, obuwie, nakrycia głowy, spodnie, swetry, bluzy, bluzki, koszulki,
koszule, spódnice, sukienki, okrycia wierzchnie, akcesoria
na szyję, szale i chusty na głowę, marynarki, bielizna, 35 usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi reklamowe w zakresie odzieży, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych,
usługi sprzedaży hurtowej w odniesieniu do akcesoriów
odzieżowych.
(210)
(731)

493972
(220) 2018 12 17
BIO ACTIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawierzbie;
AKPIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilzno
(540) Bio Killer
(210)
(731)

(531) 01.15.23, 15.01.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia rolnicze, narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny, urządzenia rolnicze
i ogrodnicze do usuwania owadów.
(551) wspólne prawo ochronne
(210) 493974
(220) 2018 12 17
(731) Hochland SE, Heimenkirch, DE
(540) SIELSKI Z NATURY
(510), (511) 29 produkty nabiałowe, wyroby serowarskie,
sery żółte, biały ser, twarogi, ser topiony, sery do zapiekania,
ser miękki, ser twardy, starty ser, ser owczy, ser kozi, ser z mleka krowiego, ser mieszany, ser pleśniowy, ser wędzony, sery
dojrzewające, substytuty serów, dipy serowe, mieszanki serowe, paluszki serowe, ser z przyprawami, ser z ziołami, sery
świeże niedojrzewające, miękkie dojrzałe sery, pasty serowe
i twarożki do pieczywa z różnymi dodatkami, desery słodkie
na bazie sera, desery z produktów mlecznych, przekąski serowe z dodatkami niemlecznymi, gotowe dania na bazie sera
z różnymi dodatkami, tłuszcze jadalne i oleje jadalne.

Nr ZT12/2019
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(210) 494113
(220) 2018 12 20
(731) NOWAK MARGARET, Warszawa
(540) love skin food
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(540) SMAKI WARSZAWY Restauracja & Cukiernia 2005

(531) 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, 43 usługi restauracyjne.
(531)

29.01.13, 27.05.01, 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 26.11.01,
26.11.08
(510), (511) 3 środki toaletowe, preparaty do pielęgnacji
zwierząt, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz
lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły
higieniczne, 29 oleje i tłuszcze, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona
roślin strączkowych).
494118
(220) 2018 12 20
FRONERI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
(540) 1947 ZIELONA BUDKA

(210)
(731)

494157
(220) 2018 12 21
LECH CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) LECH CENTRUM
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie
podróży.
494161
(220) 2018 12 21
LABORATORIUM EE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) RODOpass
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, programy
komputerowe, software ładowalny, sterujące programy
komputerowe, 35 doradztwo informatyczne w zakresie organizacji i zarządzania, zarządzanie sieciami lokalnymi LAN
i sieciami rozległymi WAN, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi publikacji, usługi
w zakresie publikowania drogą elektroniczną i on-line, programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez
Internet, udostępnianie publikacji on-line, organizowanie
i prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi i administracji systemami informatycznymi, 42 naukowe i techniczne usługi
i badania oraz ich projektowanie: przemysłowa analiza i badanie usług, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją
użytkownika, tymczasowe udostępnianie niepobieralnych
programów komputerowych, udostępnianie zapasowych
programów i urządzeń komputerowych, usługi dostawców
aplikacji (ASP), usługi hurtowni danych i składowania danych,
usługi zdalnego tworzenia kopii zapasowych komputera,
wynajem komputerów i oprogramowania, wynajmowanie
serwerów www, zarządzanie zasobami cyfrowymi, zarządzanie danymi środków przekazu, doradztwo w zakresie sprzętu
i oprogramowania komputerowego, dostarczanie raportów
z zakresu informatyki, dostarczanie informacji o technologii
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(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)
(731)

494155
(220) 2018 12 21
ABK RESTAURANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
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internetowej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii
informacyjnej oraz dotyczące sprzętu i oprogramowania
komputerowego, monitoring systemów sieciowych, świadczenie usług zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych,
dostępu do komputerów i skomputeryzowanych transakcji,
szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji,
wiadomości i danych, kontrola jakości w zakresie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa (SaaS),
chmura obliczeniowa, hosting internetowych stron, hosting
serwerów, hosting stron internetowych, hosting treści cyfrowych w Internecie, infrastruktura jako usługa (laaS), platforma jako usługa (PaaS), analiza projektowania i wykonywania
oprogramowania użytkowego, opracowywanie projektów
zintegrowanych systemów informatycznych, opracowywanie oprogramowania użytkowego komputerów, wdrażanie
oprogramowania użytkowego przy wykonywaniu kompleksowych systemów informatycznych, elektroniczna archiwizacja i prowadzenie archiwów elektroniczno-informatycznych, projektowanie w zakresie: integrowania w spójne
systemy informatyczne różnorodnych technologii sprzętowych, programowych i telekomunikacyjnych, doradztwo
informatyczne.
494168
(220) 2018 12 21
CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Trępnowy
(540) CALDENA SMART ORGANIC FARMING
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), polepszacze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory
wzrostu [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], bakterie [inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], biostymulatory (środki oddziałujące na procesy
życiowe roślin w inny sposób niż składnik pokarmowy), środki
chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy,
insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki do ochrony nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory [środki chemiczne], naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające
wzrost roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku
w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, płyny wspomagające do użytku wraz
z dodatkami do fungicydów, środki nawilżające do użytku
jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin,
środki do wspomagania wzrostu roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki nawilżające
do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawilżające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, środki
ochrony roślin przeciw patogenom, produkty chemiczne
do hamowania rozwoju chwastów, 5 pestycydy, preparaty
chemiczne do zwalczania szkodników, środki grzybobójcze,
środki chwastobójcze, preparaty do niszczenia robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy, 31 nasiona, sadzonki, cebulki i rozsady do hodowli roślin, pasze.
(210)
(731)

494169
(220) 2018 12 21
CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Trępnowy
(540) AGRAVITA ORGANIC
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), polepszacze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory
wzrostu [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], bakterie [inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], biostymulatory (środki oddziałujące na procesy
życiowe roślin w inny sposób niż składnik pokarmowy), środki
(210)
(731)
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chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy,
insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki do ochrony nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory [środki chemiczne], naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające
wzrost roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku
w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, płyny wspomagające do użytku wraz
z dodatkami do fungicydów, środki nawilżające do użytku
jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin,
środki do wspomagania wzrostu roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki nawilżające
do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawilżające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, środki
ochrony roślin przeciw patogenom, produkty chemiczne
do hamowania rozwoju chwastów, 5 pestycydy, preparaty
chemiczne do zwalczania szkodników, środki grzybobójcze,
środki chwastobójcze, preparaty do niszczenia robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy, 31 nasiona, sadzonki, cebulki i rozsady do hodowli roślin, pasze.
494188
(220) 2018 12 21
FOLIAREX FOROOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) FOROOF
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 6 rury spustowe metalowe, rynny metalowe,
złączki rur spustowych metalowe, złączki rynien metalowe,
19 rury spustowe niemetalowe, rynny niemetalowe, 37 usługi dekarskie, budowa i konserwacja rynien i rur spustowych.
494193
(220) 2018 12 21
FOLIAREX FOROOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) FOROOF
(510), (511) 6 rury spustowe metalowe, rynny metalowe,
złączki rur spustowych metalowe, złączki rynien metalowe,
19 rury spustowe niemetalowe, rynny niemetalowe, 37 usługi dekarskie, budowa i konserwacja rynien i rur spustowych.
(210)
(731)

494221
(220) 2018 12 26
FOOD QUANTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BUDDHA BURGER
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce
i warzywa, 30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, ryż,
mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sosy przyprawy, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje.
(210)
(731)

494222
(220) 2018 12 26
FOOD QUANTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) COCO CURRY
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce
i warzywa, 30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, ryż,
mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sosy przyprawy, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje.
(210)
(731)
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494242
(220) 2018 12 27
SICO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) hanzafluo
(210)
(731)

(531) 26.03.04, 26.03.23, 27.05.01, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama (rozpowszechnianie materiałów),
ulotki, prospekty, druki, próbki, wzorniki, reklama za pośrednictwem Internetu, publikowanie tekstów reklamowych,
reklamy prasowe, reklamy korespondencyjne, promocja
sprzedaży dla osób trzecich.
494258
(220) 2018 12 27
TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) elotto
(510), (511) 28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne, gry
automatyczne inne niż na żetony oraz inne niż telewizyjne, gry towarzyskie, gry zręcznościowe, bilardowe, zabawki,
urządzenia do gier elektronicznych innych niż telewizyjne, urządzenia służące rozrywce nie zawarte w innych klasach, elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące
do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, videoloterii,
zakładów wzajemnych, lottomaty, automaty sprzedające
i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety lub żetonu, automaty do gier hazardowych, zdrapki
do gier loteryjnych, żetony do gier, urządzenia do gier hazardowych, 38 zapewnianie dostępu do witryn internetowych z grami hazardowymi i zwykłymi, udostępnianie forów
online do komunikacji w dziedzinie gier elektronicznych,
transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć,
gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio
i informacji za pośrednictwem Internetu, 41 organizowanie
i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa gier
w systemie on-line w sieci informatycznej, usługi związane
z organizowaniem i prowadzeniem salonów gier, kasyn, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych i rozrywkowych
nocnych klubów, usługi kasyn udostępnionych on-line, poprzez Internet i Intranet, obsługa komputerowych salonów
gier, usługi w zakresie edukacji i rozrywki, usługi rozrywkowe
w dziedzinie gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych, udostępnianie i obsługa gier komputerowych, gier
video, gier interaktywnych w trybie on-line, organizowanie
konkursów, zawodów i turniejów, w tym pomiędzy uczestnikami gier komputerowych, prowadzenie klubów gier komputerowych, hazardowych, gier video, gier interaktywnych,
usługi wydawnicze, publikacje elektroniczne on-line, działalność sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie wyścigów konnych,
obsługa urządzeń sportowych, nauka jazdy konnej, organizowanie imprez piknikowo-festynowych (wystawy, jarmarki,
konkursy), imprezy dla dzieci, jazda konna, współtworzenie
i tworzenie telewizyjnych programów, rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska),
organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez
kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych, organizowanie
loterii, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie konkursów, zjazdów, seminariów, kongresów, szkoleń,
(210)
(731)
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pokazy praktycznego kształcenia, nauczanie, organizowanie
obozów sportowych, organizowanie wydarzeń z dziedziny
kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie sportu i kultury, publikowanie, edycja
i dystrybucja książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków i elektronicznych mediów, obsługa publikacji elektronicznych online, dostarczanie publikacji elektronicznych
online, publikacja książek elektronicznych i czasopism online, usługi publikacji elektronicznej, publikacja i wydawanie
informacji o edukacji, imprezach, hazardzie, rozrywce, rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami
świadczonymi on-line.
494259
(220) 2018 12 27
LACH JAN PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PANJUST, Lubin
(540) E-D Lazur
(510), (511) 2 farby, akrylowa farba emulsyjna zewnętrzna,
akrylowa farba emulsyjna do wnętrz.
(210)
(731)

494262
(220) 2018 12 27
LACH JAN PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PANJUST, Lubin
(540) Eko-deska
(510), (511) 19 panele z tworzyw sztucznych do użytku
w budownictwie.
(210)
(731)

494271
(220) 2018 12 27
LACH JAN PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PANJUST, Lubin
(540) Grandeko
(510), (511) 17 masa tynkarska zawierająca polimer akrylowo-styrenowo do pokrywania elewacji i ścian wewnątrz
budynków.
(210)
(731)

494273
(220) 2018 12 27
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) plastica
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 odzież ochronna, 10 folie i laminaty z tworzyw
sztucznych do celów medycznych, 16 opakowania z tworzyw sztucznych, torebki i rękawy do użytku przy sterylizacji
narzędzi medycznych, folie i włókniny z tworzyw sztucznych do produkcji wyrobów higienicznych, 17 folie i włókniny do stosowania w rolnictwie, folie i włókniny z tworzyw
sztucznych nie do pakowania, laminaty, folie z tworzyw
sztucznych stosowane w laminowaniu papieru, tworzywa
sztuczne z odzysku, tworzywa sztuczne półprzetworzone,
19 folie i włókniny z tworzyw sztucznych do stosowania
w budownictwie, 22 włókna z tworzyw sztucznych do celów włókienniczych, 24 włókniny, tkaniny i materiały tekstylne dla przemysłu tekstylnego, 25 odzież robocza, kombinezony, fartuchy, 37 sterylizacja narzędzi chirurgicznych,
sterylizacja narzędzi medycznych, sterylizacja wyrobów
medycznych, 40 wykonywanie nadruku na opakowaniach
z folii, przetwarzanie tworzyw sztucznych, przetwarzanie
odpadów, unieszkodliwianie odpadów.
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494275
(220) 2018 12 27
TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ilotto
(510), (511) 28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne, gry
automatyczne inne niż na żetony oraz inne niż telewizyjne, gry towarzyskie, gry zręcznościowe, bilardowe, zabawki,
urządzenia do gier elektronicznych innych niż telewizyjne, urządzenia służące rozrywce nie zawarte w innych klasach, elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące
do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, videoloterii,
zakładów wzajemnych, lottomaty, automaty sprzedające
i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety lub żetonu, automaty do gier hazardowych, zdrapki
do gier loteryjnych, żetony do gier, urządzenia do gier hazardowych, 38 zapewnianie dostępu do witryn internetowych z grami hazardowymi i zwykłymi, udostępnianie forów
online do komunikacji w dziedzinie gier elektronicznych,
transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć,
gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio
i informacji za pośrednictwem Internetu, 41 organizowanie
i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa gier
w systemie on-line w sieci informatycznej, usługi związane
z organizowaniem i prowadzeniem salonów gier, kasyn, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych i rozrywkowych
nocnych klubów, usługi kasyn udostępnionych on-line, poprzez Internet i Intranet, obsługa komputerowych salonów
gier, usługi w zakresie edukacji i rozrywki, usługi rozrywkowe
w dziedzinie gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych, udostępnianie i obsługa gier komputerowych, gier
video, gier interaktywnych w trybie on-line, organizowanie
konkursów, zawodów i turniejów, w tym pomiędzy uczestnikami gier komputerowych, prowadzenie klubów gier komputerowych, hazardowych, gier video, gier interaktywnych,
usługi wydawnicze, publikacje elektroniczne on-line, działalność sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie wyścigów konnych,
obsługa urządzeń sportowych, nauka jazdy konnej, organizowanie imprez piknikowo - festynowych (wystawy, jarmarki, konkursy), imprezy dla dzieci, jazda konna, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych programów, rozrywkowych,
filmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska),
organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez
kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych, organizowanie
loterii, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie konkursów, zjazdów, seminariów, kongresów, szkoleń,
pokazy praktycznego kształcenia, nauczanie, organizowanie obozów sportowych, organizowanie wydarzeń z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, usługi w zakresie sportu i kultury, publikowanie,
edycja i dystrybucja książek, wydawnictw, gazet, tekstów,
periodyków i elektronicznych mediów, obsługa publikacji
elektronicznych on-line, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, publikacja książek elektronicznych i czasopism
on-line, usługi publikacji elektronicznej, publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, hazardzie, rozrywce,
rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi on-line.
(210)
(731)

(210)
(731)

494287
(220) 2018 12 27
OGÓLNOPOLSKI PANEL BADAWCZY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

Nr ZT12/2019

(540) ariadna twoja opinia ma znaczenie

(531) 26.01.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy rynkowe, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku.
494288
(220) 2018 12 27
LACH JAN PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PANJUST, Lubin
(540) Tynk Inspiro
(510), (511) 19 masa tynkarska dla budownictwa, masa tynkarska szpachlowa zawierającą polimer akrylowo - styrenowy
na elewacje i ściany wewnętrzne i zewnętrzne budynków.
(210)
(731)

494289
(220) 2018 12 27
LACH JAN PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PANJUST, Lubin
(540) E-D Flex
(510), (511) 1 kleje i preparaty do klejenia przeznaczone dla
budownictwa.
(210)
(731)

494290
(220) 2018 12 27
LACH JAN PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PANJUST, Lubin
(540) PANJUST
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne dla budownictwa, kleje preparaty klejące przeznaczone
dla budownictwa, rozpuszczalniki, silikony, 2 farby, pokosty,
lakiery, farby gruntowe, farby akrylowe, farby zewnętrzne
i wewnętrzne, emalie, 19 elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
masy szpachlowe, pokrycia ścienne nie z metalu, płytki
ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty cementowe,
płytki wykładzinowe niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, pokrycia ścienne nie z metalu, ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa,spoiwa do murów, tynk,
zaprawy budowlane, 35 informacja handlowa o materiałach
budowlanych, dekoracyjnych oraz materiałach konstrukcyjnych niemetalowych, pośrednictwo w zawieraniu transakcji
handlowych, usługi dotyczące zaopatrywania osób trzecich
poprzez hurtownie, sklepy detaliczne i sklepy internetowe
za pośrednictwem strony internetowej w materiały budowlane, materiały instalacyjne, kamienie sztuczne i dekoracyjne oraz materiały konstrukcyjne niemetalowe, narzędzia
budowlane.
(210)
(731)

494293
(220) 2018 12 27
LACH JAN PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PANJUST, Lubin
(540) PANJUST
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne
dla budownictwa, kleje i preparaty klejące przeznaczone
dla budownictwa, rozpuszczalniki, silikony, 2 farby, pokosty,
lakiery, farby gruntowe, farby akrylowe, farby zewnętrzne
i wewnętrzne, emalie, 19 elementy wykończeniowe bu-
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dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
masy szpachlowe, pokrycia ścienne nie z metalu, płytki
ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty cementowe,
płytki wykładzinowe niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, pokrycia ścienne nie z metalu, ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa,spoiwa do murów, tynk,
zaprawy budowlane, 35 informacja handlowa o materiałach
budowlanych, dekoracyjnych oraz materiałach konstrukcyjnych niemetalowych, pośrednictwo w zawieraniu transakcji
handlowych, usługi dotyczące zaopatrywania osób trzecich
poprzez hurtownie, sklepy detaliczne i sklepy internetowe
za pośrednictwem strony internetowej w materiały budowlane, materiały instalacyjne, kamienie sztuczne i dekoracyjne oraz materiały konstrukcyjne niemetalowe, narzędzia
budowlane.
(210) 494331
(220) 2018 12 28
(731) MATUSZAK MICHAŁ VENUS, Kalisz
(540) POLDERMA
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do mycia, mydła, mydła
lecznicze, szampony, żele pod prysznic, żel oczyszczający,
mleczko oczyszczające, peeling do ciała, olejek do ciała,
olejki do celów kosmetycznych, preparaty do kąpieli, sole
do kąpieli, preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji twarzy, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji nóg, preparaty do pielęgnacji paznokci, balsamy do ciała, balsam do twarzy, balsam do masażu,
wosk do masażu, preparaty do pielęgnacji włosów, odżywka
do włosów, serum, toniki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne, ampułki kosmetyczne, krem, kremy kosmetyczne, krem
do ciała, krem do twarzy, krem do stóp, krem do rąk, olejki
eteryczne, aromaty [olejki aromatyczne], esencje eteryczne,
kadzidełka, antyperspiranty, perfumy, woda zapachowa, preparaty kosmetyczne do opalania, 10 aparaty i instrumenty
medyczne, urządzenia elektromedyczne, urządzenia do dermabrazji, urządzenia do elektroforezy, urządzenia do leczenia cellulitu, aparaty, urządzenia i przyrządy do celów
rehabilitacyjnych, aparaty i przyrządy do masażu, aparaty
wibracyjne do masażu, urządzenia do masażu wibracyjnego i estetycznego, przyrządy do masażu kosmetycznego,
elektryczne masażery kosmetyczne, urządzenia do masażu
ciała, przyrządy do leczniczych ćwiczeń fizycznych, aparaty
i przyrządy do fizjoterapii i fizykoterapii, urządzenia terapeutyczne, urządzenia do terapii cieplnych, urządzenia do leczenia obrzęku limfatycznego, lampy do celów leczniczych oraz
urządzenia do światłolecznictwa, ciepłolecznictwa i elektroterapii, pasy do celów leczniczych, pasy elektryczne do celów
leczniczych, przyrządy do hydroterapii, 44 usługi w zakresie
odnowy biologicznej, usługi w zakresie poprawy kondycji
fizycznej, SPA, usługi kosmetyczne, salony piękności, usługi
kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej, usługi
w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej twarzy i ciała, usługi
w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych i kosmetycznych włosów i skóry głowy, usługi pielęgnacji dłoni i stóp, pedicure
i manicure, epilacja, depilacja, usługi w zakresie dermatologii
estetycznej i leczniczej, udzielanie porad z zakresu kosmetyki, porady dietetyczne, usługi w zakresie masażu, okładów,
usługi rehabilitacyjne, fizykoterapii, usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie odnowy biologicznej, terapia, aromatoterapia, fizjoterapia, fizykoterapia, masaż, rehabilitacja, usługi
doradcze w zakresie sprzętu kosmetycznego, medycznego,
do odnowy biologicznej.
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(210) 494333
(220) 2018 12 28
(731) GONDRO KLAUDIUSZ ŚWIAT OGRODÓW, Lędziny
(540) ŚWIAT OGRODÓW
(510), (511) 31 materiał szkółkarski, ogrodniczy i sadowniczy
do rozmnożeń, rośliny i naturalne kwiaty, krzewy, krzewy róż,
sadzonki, bulwy, flance, grzybnia, drzewa, pnie drzew, choinki, cebulki, cebulki kwiatowe, nasiona, nasiona do celów
ogrodniczych, ziarna nasienne, produkty rolnicze, ogrodnicze i leśne, ściółka torfowa, nieprzerobione drewno, darń
naturalna, kora, słoma na ściółkę, szyszki pasze, otręby zbożowe, pokarm dla zwierząt, pożywienie dla zwierząt domowych, 42 usługi w zakresie projektowania i zakładania ogrodów, usługi projektowania nawodnień, ochrona środowiska
naturalnego usługi w zakresie opracowywania projektów
technicznych, budowlanych oraz usługi badawcze: biologiczne, geologiczne i techniczne dotyczące ogrodów, parków, zieleńców, cmentarzy, roślinności izolacyjnej i ochronnej, alei, innych terenów zieleni, krajobrazu kulturowego
i naturalnego, zabytków sztuki ogrodowej, środowiska naturalnego, 44 usługi ogrodnicze, usługi rolnicze, ogrodnictwo,
ogrodnictwo krajobrazowe, projektowanie krajobrazów, projektowanie ogrodów, usługi usuwania chwastów, tępienie
szkodników w rolnictwie ogrodnictwie i leśnictwie, rozpylanie ogrodniczych środków chemicznych, usługi z zakresu
szkółek roślinnych, pielęgnacja trawników, chirurgia drzew,
szkółki roślinne udostępnianie informacji o identyfikacji roślin i kwiatów do celów ogrodniczych.
494404
(220) 2019 01 03
KIDAWA PIOTR RYSZARD ALARMONT
SPÓŁKA CYWILNA, Jelenia Góra
(540) ALARMONT
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 instalowanie i
przeciwwłamaniowych.

naprawa

alarmów

494415
(220) 2019 01 02
KUŹNICKA DOROTA ELEGANCKI BUT D&R MISHELLE,
Bydgoszcz
(540) DK Dorota Kuźnicka
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry oraz wyroby z tych materiałów takie jak aktówki, torebki, torby podróżne, walizki,
portfele, etui, portmonetki, teczki, wykończenia i dekoracje
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ze skóry do mebli, paski inne niż odzież, pokrowce, wyroby
rymarskie ze skóry, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, paski, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w związku z elegancką
odzieżą, obuwiem, nakryciami głowy oraz akcesoriami dekoracyjnych do tych towarów za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
494446
(220) 2019 01 03
METROHOUSE FRANCHISE SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) metrohouse
(210)
(731)

(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej finansowej, usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą finansową, usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością
gospodarczą finansową, usługi doradztwa specjalistycznego
w sprawach działalności gospodarczej finansowej, usługi
agencji public relations, usługi marketingowe, usługi pozyskiwania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej finansowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania
personalnego, doradztwo podatkowe, usługi księgowości
i rachunkowości, ekspertyzy w działalności gospodarczej,
promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama
radiowa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw celach
handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych za pośrednictwem Internetu, badania rynku, badanie opinii publicznej, publikowanie tekstów
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
wynajmowanie miejsc na stronach internetowych przeznaczonych na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie
materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla
komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach
danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie
dokumentów, wycena działalności gospodarczej, audyt,
36 usługi agencji pośrednictwa w handlu i wynajmu nieruchomości, usługi obsługi wynajmu nieruchomości, usługi finansowe, usługi pośrednictwa finansowego i wyceny
nieruchomości, usługi doradztwa w sprawach finansowych
oraz ubezpieczeniowych, usługi inwestycyjne ze środków
własnych i powierzonych dotyczące nieruchomości, pozyskiwanie środków finansowych, wynajmowanie i dzierżawa
majątku nieruchomego i ruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie umów najmu,
usługi w zakresie wyceny nieruchomości, wynajmowanie
powierzchni biurowych, działalność finansowa, usługi w zakresie operacji finansowych, doradztwo finansowe, sprzedaż
hurtowa i detaliczna papierów wartościowych, nieruchomości z ryku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu papierów wartościowych, nieruchomości
z ryku wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo w kupnie
i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów, pośredniczenie
przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych
i hipotecznych, sprzedaż na raty, obsługa transakcji finansowych dotyczących kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym, prowadzenie rachunków
finansowych, prowadzenie rozliczeń pieniężnych, pośrednic-
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two w transakcjach finansowych inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usługi inwestycyjne ze środków
własnych i powierzonych, prowadzenie analiz finansowych,
ekspertyzy dla celów finansowych, informacja finansowa,
ekspertyzy i wyceny dla celów podatkowych, sporządzanie i publikowanie raportów i ocen ekonomiczno - finansowych przedsiębiorstw, opracowanie i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań finansowych osób fizycznych
i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji finansowych,
inwestycje kapitałowe, deponowanie walorów, zarządzanie
finansami, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, maklerstwo giełdowe, pośrednictwo giełdowe, agencje finansowe, agencje ściągania wierzytelności.
494448
(220) 2019 01 03
METROHOUSE FRANCHISE SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) metrohouse
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej finansowej, usługi dotyczące
zarządzania działalnością gospodarczą finansową, usługi
doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą finansową, usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej finansowej, usługi agencji public relations, usługi marketingowe,
usługi pozyskiwania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej finansowej, usługi doradztwa w zakresie
zarządzania personalnego, doradztwo podatkowe, usługi
księgowości i rachunkowości, ekspertyzy w działalności gospodarczej, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem Internetu, badania rynku, badanie opinii publicznej, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie
ogłoszeń lub reklam, wynajmowanie miejsc na stronach internetowych przeznaczonych na umieszczanie ogłoszeń lub
reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz danych, sortowanie
danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, wycena działalności gospodarczej, audyt, 36 usługi agencji pośrednictwa w handlu
i wynajmu nieruchomości, usługi obsługi wynajmu nieruchomości, usługi finansowe, usługi pośrednictwa finansowego i wyceny nieruchomości, usługi doradztwa w sprawach
finansowych oraz ubezpieczeniowych, usługi inwestycyjne
ze środków własnych i powierzonych dotyczące nieruchomości, pozyskiwanie środków finansowych, wynajmowanie
i dzierżawa majątku nieruchomego i ruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie
umów najmu, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowych, działalność finansowa,
usługi w zakresie operacji finansowych, doradztwo finansowe, sprzedaż hurtowa i detaliczna papierów wartościowych,
nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż
za pośrednictwem Internetu papierów wartościowych,
nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów,
pośredniczenie przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych,
konsumpcyjnych i hipotecznych, sprzedaż na raty, obsługa
transakcji finansowych dotyczących kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, zarządzanie finansa(210)
(731)
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mi, zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym, prowadzenie rachunków finansowych, prowadzenie rozliczeń
pieniężnych, pośrednictwo w transakcjach finansowych
inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych, prowadzenie analiz finansowych, ekspertyzy dla celów finansowych,
informacja finansowa, ekspertyzy i wyceny dla celów podatkowych, sporządzanie i publikowanie raportów i ocen ekonomiczno - finansowych przedsiębiorstw, opracowanie i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań finansowych
osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji
finansowych, inwestycje kapitałowe, deponowanie walorów,
zarządzanie finansami, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, maklerstwo giełdowe, pośrednictwo giełdowe, agencje finansowe, agencje ściągania
wierzytelności.
494480
(220) 2019 01 15
KANCELARIA GOSPODARCZA MEYER-MACHOWICZ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin
(540) M M Meyer-Machowicz Kancelaria Gospodarcza

(210)
(731)

niemetalowe, kapturki, śruby [wkręty] niemetalowe, niemetalowe elementy złączne, niemetalowe nakrętki, 35 sprzedaż
detaliczna i hurtowa, w tym sprzedaż on-line, towarów: produkty i urządzenia z branży metalowej, budowlanej i elektrycznej, 39 składowanie towarów, pakowanie towarów,
transport, 40 obróbka cieplna metali, obróbka cieplna i nakładanie powłok na stal, obróbka i powlekanie powierzchni
metalowych, powlekanie metalu, galwanizacja.
494620
(220) 2019 01 10
GSU SPÓŁKA UBEZPIECZENIOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) travelpolisa.pl

(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 06.01.01, 06.01.04, 24.01.07, 24.01.13,
01.03.01, 01.03.12, 06.03.05, 24.17.02
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, usługi związane z majątkiem nieruchomym.
494628
(220) 2019 01 10
GT CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołobrzeg
(540) KALTMANN
(510), (511) 7 maszyny budowlane i części zamienne
do tych maszyn, maszyny sterowane mechanicznie, elektrycznie i pneumatycznie oraz części do nich, maszyny
służące do obróbki drewna, metalu, ceramiki, kamienia,
palniki gazowe do lutowania, palniki gazowe do cięcia, pistolety do malowania, pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, kompresory, kompresory olejowe,
kompresory gazowe, sprężarki, generatory prądotwórcze,
generatory elektryczne, części generatorów elektrycznych,
narzędzia ogrodowe, kosiarki, kosiarki spalinowe i elektryczne, kosy spalinowe i elektryczne, podkaszarki, narzędzia
budowlane, pilarki spalinowe i elektryczne, zagęszczarki
do ubijania gruntu, stopy wibracyjne, odkurzacze warsztatowe, odkurzacze przemysłowe do pracy na sucho i mokro,
giętarki, frezarki, obrabiarki, przecinarki, piły, pilarki taśmowe
i tarczowe, strugarko-wyrównarki, strugarki, szlifierki, wiertarki, dłutownice, czopiarki, prasy, gwinciarki, tokarki, automaty
tokarskie, przecinarki do drewna, metalu, betonu i kamienia,
przecinarki strumieniem wody, maszyny do cięcia plazmą,
wypalarki plazmowe, brzeszczoty pił jako części maszyn,
tarcze szlifierskie maszynowe, tarcze tnące, pneumatyczne
urządzenia do wbijania gwoździ, pneumatyczne urządzenia do spinania klamrami, piły jezdne do betonu i asfaltu,
zacieraczki do betonu, zagęszczarki, maszyny do formowania, formy jako części maszyn, urządzenia do spawania
za pomocą łuku elektrycznego, narzędzia ręczne sterowane
o napędzie elektrycznym, spawarki, spawarki laserowe, spawarki ultradźwiękowe, spawarki gazowe, spawarki łukowe,
spawarki plazmowe, spawarki gazowe, spawarki elektryczne,
lutownice elektryczne, betoniarki, łupaki do drewna, pompy,
pompy spalinowe, pompy elektryczne, pompy do szamba
i wody brudnej, 8 przyrządy i urządzenia ręczne, narzędzia
budowlane, przyrządy do cięcia, szlifowania, polerowania,
brzeszczoty, dłuta, dziurkacze, frezy, gwinty, gwintownice,
imadła, kielnie, kilofy, kleszcze do osadzania kołków, klucze,
krążki czepne, łomy, młotki, nożyce, nitownice, napinacze,
obcęgi, obcinacze, opryskiwacze, ostrzarki, pilniki, piły, pistolety do wyciskania masy, przecinaki, punktaki, przyrządy
ręczne do szlifowania i polerowania, rozwiertaki, sekatory,
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 35 doradztwo księgowe.
(210) 494516
(220) 2019 01 06
(731) KOWALSKA DOROTA CENTERMEDICAL, Gdynia
(540) CENTER MEDICAL

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 10 materace ortopedyczne, materace do celów
medycznych, 20 materace, materace piankowe, materace
łóżkowe, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa materaców,
materaców piankowych, materaców łóżkowych, materaców
ortopedycznych, materaców do celów medycznych.
494617
(220) 2019 01 10
MARCOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRODUCENT ŚRUB,
Chwaszczyno
(540) MARCOPOL marka która łączy

(210)
(731)

(531) 14.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, drobne wyroby żelazne i metalowe, przenośne konstrukcje metalowe,
metale nieszlachetne i ich stopy, metalowe elementy złączne, nakrętki metalowe, pierścienie dystansowe, podkładki,
blachowkręty, śruby metalowe, szpilki, wkręty metalowe,
kołki metalowe, 20 kołki niemetalowe, podkładki do śrub,
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siekiery, skrobaki, strugi, szczypce, śrubokręty, świdry, tarcze
szlifierskie, ściernice, topory, ubijaki, wiertarki, wiertła, wkrętaki, wyrzynarki, betoniarki ręczne, 11 urządzenia do chłodzenia, grzania i podtrzymywania ustalonej temperatury,
klimatyzatory, instalacje klimatyzacyjne, grzejniki, kaloryfery, elementy grzejne, grzejniki kieszonkowe, grzejniki elektryczne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż
za pośrednictwem Internetu narzędzi budowlanych, maszyn
budowlanych i części zamiennych do tych maszyn, narzędzi ręcznych sterowanych o napędzie elektrycznym a także
podzespołów i części zamiennych do tych urządzeń, urządzeń do chłodzenia, grzania i podtrzymywania ustalonej
temperatury, narzędzi ogrodowych, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących narzędzi budowlanych, maszyn
budowlanych i części zamiennych do tych maszyn, narzędzi ręcznych sterowanych o napędzie elektrycznym a także
podzespołów i części zamiennych do tych urządzeń, urządzeń do chłodzenia, grzania i podtrzymywania ustalonej
temperatury, narzędzi ogrodowych, informacje handlowe,
promocja sprzedaży narzędzi budowlanych, maszyn budowlanych i części zamiennych do tych maszyn, narzędzi
ręcznych sterowanych o napędzie elektrycznym a także
podzespołów i części zamiennych do tych urządzeń, urządzeń do chłodzenia, grzania i podtrzymywania ustalonej
temperatury, narzędzi ogrodowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów
reklamowych dotyczących narzędzi budowlanych, maszyn
budowlanych i części zamiennych do tych maszyn, narzędzi
ręcznych sterowanych o napędzie elektrycznym a także podzespołów i części zamiennych do tych urządzeń, urządzeń
do chłodzenia, grzania i podtrzymywania ustalonej temperatury, narzędzi ogrodowych, organizowanie i prowadzenie
kampanii reklamowych dotyczących narzędzi budowlanych,
maszyn budowlanych i części zamiennych do tych maszyn,
narzędzi ręcznych sterowanych o napędzie elektrycznym
a także podzespołów i części zamiennych do tych urządzeń,
urządzeń do chłodzenia, grzania i podtrzymywania ustalonej
temperatury, narzędzi ogrodowych.
494638
(220) 2019 01 10
NORIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zielona Góra
(540) 3+ idealny na imprezy dla dzieci NORIMPEX
MULTIBAŃKI WYTWARZA TYSIĄCE KOLOROWYCH
BANIEK MULTIBAŃKI
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.15.21, 21.01.25, 27.07.21
(510), (511) 28 zabawki, gry, zestawy zabawkowe.
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494655
(220) 2019 01 11
OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DĘBICA
(540) Zdrowie i kondycja na właściwych torach
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne, leki dla ludzi, leki wydawane bez recepty, suplementy
diety, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy ziołowe, witaminy i preparaty
witaminowe, mieszanki do picia będące suplementami diety, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczne
dodatki do żywności, proszki jako zamienniki posiłków, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, napoje witaminizowane, napoje lecznicze, żywność specjalnego
przeznaczenia medycznego, nutraceutyki do celów terapeutycznych, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety,
batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, liofilizowana żywność przystosowana do celów medycznych, 29 mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, napoje mleczne lub z przewagą
mleka, batoniki na bazie owoców i orzechów, batony na bazie orzechów i nasion, przekąski na bazie owoców, przekąski
na bazie orzechów, zamienniki posiłków na bazie orzechów
i owoców, przekąski na bazie mleka, masło z orzechów, masło kokosowe, masło migdałowe, pasty na bazie orzechów,
omlety, mieszanki do przygotowywania omletów, zupy
w proszku, dania gotowe na bazie mięsa lub warzyw, dania
liofilizowane na bazie mięsa lub warzyw, przekąski na bazie
mięsa, przekąski na bazie warzyw, 30 wyroby cukiernicze
i słodycze, mleczne wyroby cukiernicze, przekąski na bazie
ryżu, przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie mąki, batoniki, batony zbożowe i energetyczne, wysokoproteinowe
batoniki zbożowe, batony czekoladowe, naleśniki, gofry, mieszanki do przygotowywania naleśników, mieszanki do przygotowywania gofrów, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe,
owsianka, płatki owsiane, muesli, pasta migdałowa, ciasto
w proszku, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz
mieszanki do jego przygotowywania, mieszanki do przygotowywania ciasteczek, czekolada, czekoladki, substytuty
czekolady, czekolada w proszku, kremy czekoladowe, pasty
czekoladowe do smarowania, napoje czekoladowe i na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, czekolada pitna, czekolada do picia w proszku, produkty na bazie czekolady, sosy
w proszku, lody, proszki do sporządzania lodów, mąka i produkty zbożowe, wyroby piekarnicze, pieczywo, pieczywa
chrupkie, pieczywo wysokobiałkowe, przekąski z pieczywa
chrupkiego, wafle ryżowe, przekąski wieloziarniste, suchary, mieszanki do robienia pieczywa, dania gotowe na bazie
mąki, makaronu, ryżu lub kaszy, dania liofilizowane na bazie
makaronu, ryżu lub kaszy, 32 wody mineralne i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów,
soki warzywne, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, wyciągi do sporządzania napojów, proszki
do sporządzania napojów, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, napoje izotoniczne,
napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje energetyzujące, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie preparatów farmaceutycznych,
suplementów diety, produktów dietetycznych, napojów
i żywności, dostarczanie informacji za pośrednictwem internetu na temat sprzedaży preparatów farmaceutycznych,
suplementów diety, produktów dietetycznych, napojów
i żywności, prezentowanie towarów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, usługi reklamowe i marketingowe,
promocja sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych,
(210)
(731)
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marketingowych i promocyjnych, marketing bezpośredni,
organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych.
494673
(220) 2019 01 11
PRO-SBMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) HAPPY HOUSE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.07.01, 26.04.09
(510), (511) 41 świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci,
usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne
związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, usługi
edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej
dzieci, usługi przedszkoli, nauczanie przedszkolne, edukacja
przedszkolna, usługi przedszkoli (edukacja lub rozrywka),
kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym,
43 żłobki dla dzieci, żłobki i ośrodki opieki dziennej, żłobki,
ośrodki opieki dziennej i domy dla osób starszych, opieka
nad dziećmi w klubach malucha.
(210) 494677
(220) 2019 01 11
(731) SERAFIN WOJCIECH CONSULTING, Warszawa
(540) elements

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.03, 26.04.09
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej,
prace biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa,
bankowość, usługi związane z majątkiem nieruchomym,
38 telekomunikacja.
494725
(220) 2019 01 14
SEMPRE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków
(540) Warsaw Academy OF PASTRY ARTS by Sempre

(210)
(731)

(531) 29.01.04, 27.05.01, 11.01.25
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie piekarnictwa, cukiernictwa, czekoladziarstwa, produkcji
lodów i słodyczy, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakre-
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sie doboru gatunków kaw i obsługi barów, organizowanie
i prowadzenie edukacyjnych i szkoleniowych: konferencji,
kongresów, pokazów, seminariów, sympozjów, targów,
warsztatów, wystaw i zjazdów w zakresie piekarnictwa, cukiernictwa, czekoladziarstwa, produkcji lodów i słodyczy,
doboru gatunków kaw i obsługi barów, doradztwo zawodowe, usługi w zakresie edukacji, nauki i nauczania, usługi
edukacyjne świadczone przez szkoły, informacja o edukacji,
organizowanie imprez rozrywkowych: pikników, festynów,
widowisk, balów, przyjęć, uroczystości, spotkań okolicznościowych na zlecenie osób trzecich polegające na zapewnieniu edukacji i rozrywki, usługi wydawnicze, usługi w zakresie
publikacji elektronicznych on-line, publikowanie czasopism,
gazet, książek, materiałów dydaktycznych, treści video, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, wynajem
sal do celów edukacyjnych, szkoleniowych i rozrywkowych
wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny:
komputer, Internet.
(210) 494728
(220) 2019 01 14
(731) TRZEBIŃCZYK MARCIN OKNO-BEST, Jasło
(540) OKNO best

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04, 07.03.02
(510), (511) 19 drzwi niemetalowe, drzwi wahadłowe niemetalowe, drzwiowe (ościeżnice) niemetalowe, okiennice
niemetalowe, okna witrażowe, 37 montaż drzwi i okien.
494775
(220) 2019 01 15
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) STREFA ORZEŹWIENIA
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.15, 25.07.25, 24.17.07
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
494786
(220) 2019 01 15
GLOVEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) G GLOVEX

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.15
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów z zakresu artykułów i sprzętu BHP, sprzętu przeciwpożarowego i gaśniczego, w tym: pochłaniaczy, znaków
sygnalizacyjnych), ostrzegawczych i informacyjnych nieświecących niemechanicznych metalowych, odzieży i obuwia
chroniącego przed ogniem, wypadkami i napromieniowaniem, odzieży azbestowej do ochrony przed ogniem, odzie-
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ży i fartuchów roboczych, odzieży roboczej przeznaczonej
do użytku w laboratoriach, ochronnej odzieży jednorazowej,
odzieży przeciwdeszczowej, rękawic ochronnych i roboczych, kasków ochronnych, osłon twarzy przeciwodpryskowych, okularów i gogli ochronnych, masek ochronnych oraz
masek do oddychania innych niż do sztucznego oddychania, masek przeciwgazowych, zatyczek ochronnych do uszu
oraz ochronników i aparatów do ochrony uszu, ochraniaczy
na łokcie i kolana, pasów bezpieczeństwa, pasów monterskich, pasów narzędziowych, znaków sygnalizacyjnych,
ostrzegawczych i informacyjnych świecących lub mechanicznych, ochraniaczy na obuwie, masek stosowanych przez
personel medyczny, laboratoryjny i diagnostyczny, rękawic
do celów medycznych, laboratoryjnych i diagnostycznych,
ochraniaczy na palce do celów medycznych, laboratoryjnych i diagnostycznych, odzieży specjalnej używanej
w salach operacyjnych, odzieży jednorazowej do celów
medycznych, laboratoryjnych i diagnostycznych, śliniaków
papierowych i niepapierowych, śliniaków i serwet do celów
medycznych, znaków sygnalizacyjnych, ostrzegawczych i informacyjnych nieświecących niemechanicznych niemetalowych, rękawiczek ochronnych do prac domowych i ogrodniczych, pochłaniaczy dymu do użytku domowego, odzieży,
obuwia, nakryć głowy, rękawic, odzieży roboczej, fartuchów,
apteczek pierwszej pomocy, filtrów, filtr ów przeciwpyłowych, filtropochłaniaczy, środków gaśniczych, mieszanek
do gaśnic, gaśnic i agregatów gaśniczych, alarmów przeciwpożarowych, alarmów dźwiękowych, czujek przeciwpożarowych, instalacji przeciwpożarowych i odgromowych oraz
publikacji papierowych i na nośnikach z branży BHP i przeciwpożarowej w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz
drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych
towarów.
494787
(220) 2019 01 15
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) STREFA ORZEŹWIENIA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
494808
(220) 2019 01 15
OSTROWSKI PIOTR INTERNISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA, Warszawa
(540) SHENMED
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 44 akupunktura, tradycyjna medycyna chińska,
usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(210)
(731)

494976
(220) 2019 01 18
BABY BY ANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
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(540) baby by Ann

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, balsamy do celów kosmetycznych, kremy kosmetyczne, chusteczki dla niemowląt nasączone preparatami
do czyszczenia, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty toaletowe, preparaty do kąpieli, szampony,
zestawy kosmetyków, 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty witaminowe, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi,
lecznicze preparaty toaletowe, mineralne suplementy diety,
mleko w proszku dla niemowląt, mydła lecznicze, odżywcze suplementy diety, pieluchomajtki dziecięce, pieluszki
dla niemowląt, preparaty do kąpieli do celów medycznych,
żywność dla niemowląt, 8 łyżki, widelce i noże stołowe dla
dzieci, łyżki, widelce i noże stołowe z tworzyw sztucznych,
10 butelki do karmienia dla niemowląt, masażery do dziąseł
dla niemowląt, pojemniki na butelki do karmienia, smoczki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki do karmienia
niemowląt, zawieszki do smoczków, 11 abażury do lamp,
akcesoria łazienkowe, urządzenia i instalacje oświetleniowe,
elektryczne podgrzewacze do butelek do karmienia, lampy
elektryczne, lampy oświetleniowe, lampy stojące, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, sterylizatory
powietrza, sterylizatory, wanny, żyrandole, 20 łóżeczka dla
dzieci, łóżeczka dziecięce, materace, maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, meble, poduszki zapobiegające zsuwaniu się dla niemowląt, poduszki
utrzymujące pozycję głowy dla niemowląt, pościel, oprócz
bielizny pościelowej, przewijaki, 21 przybory toaletowe,
przybory kuchenne, przybory do użytku w gospodarstwie
domowym, pojemniki kuchenne, pojemniki termoizolacyjne, pudełka obiadowe, butelki, buteleczki, butelki na napoje dla podróżnych, dzbanki, figurki z porcelany, ceramiki,
gliny, terakoty lub szkła, filiżanki, garnki, garnki kuchenne,
miseczki, półmiski [tace], naczynia na napoje, spodeczki,
talerze, termosy, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa
domowego, zastawa stołowa, gąbki toaletowe, grzebienie,
kosmetyczki na przybory toaletowe, kubki, kubki z papieru
lub tworzyw sztucznych, nocniki, podgrzewacze do butelek dla niemowląt, nieelektryczne, szczoteczki do paznokci,
szczoteczki do zębów, wanienki dla niemowląt przenośne,
24 bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, bielizna pościelowa i koce, kołdry, narzuty na łóżka, osłony do łóżek dziecięcych [pościel], płótno do przewijania niemowląt, poszewki
na poduszki [poszwy na poduszki], prześcieradła na łóżka,
ręczniki, śpiworki dla niemowląt, zasłony, 25 odzież, obuwie, czapki jako nakrycia głowy, majtki dziecięce [odzież],
piżamy, wyprawki dziecięce [odzież], 28 zabawki, misie pluszowe, maty z zabawkami dla niemowląt, domki dla lalek,
figurki do zabawy, grzechotki, huśtawki, karuzele, ubranka
dla lalek, bąki [zabawki], 35 sprzedaż detaliczna obejmująca produkty dla niemowląt i dzieci w tym produkty kosmetyczne i pielęgnacyjne, żywnościowe, ubrania, meble,
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akcesoria dziecięce w sklepach stacjonarnych i w sklepach
internetowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży (dla
osób trzecich) i usługi reklamowe w dziedzinie promocji
i sprzedaży artykułów dla dzieci, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie [dystrybucja] próbek [promowanie towarów], dystrybucja materiałów reklamowych [ulotki, materiały drukowane, próbki], organizacja
wystaw i konkursów w celach komercyjnych lub reklamy,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, 38 usługi komunikacyjne, mianowicie transmisja zdjęć, treści wideo, treści audio, tekstu
i innych mediów cyfrowych przez sieci telekomunikacyjne,
bezprzewodowe sieci komunikacyjne, Internet, sieci serwisów informacyjnych i sieci danych, komunikacja za pośrednictwem blogów online, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych.
(210) 494978
(220) 2019 01 19
(731) KITALA BEATA ART. MET.-STYL, Częstochowa
(540) AMS
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badania opinii publicznej, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, prospektów i broszur o tematyce medycznej i farmaceutycznej), wykonywanie ekspertyz ekonomicznych i analiz kosztów w zakresie budowy, otwierania
i prowadzenia placówek medycznych i farmaceutycznych,
promocja sprzedaży artykułów medycznych i farmaceutycznych na rzecz osób trzecich, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich artykułów z dziedziny medycyny, farmacji,
kosmetyki i pielęgnacji i higieny pozwalające nabywcy
je oglądać i kupować w aptece, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich artykułów spożywczych pozwalające nabywcy
je oglądać i kupować w sklepie.
495042
(220) 2019 01 22
FUNDACJA OSTOYA IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC,
Opole
(540) AMICAR
(510), (511) 39 wynajmowanie garaży samochodowych,
pomoc drogowa w przypadku awarii samochodu [holowanie], prowadzenie parkingów samochodowych, transport, wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie
samochodów.
(210)
(731)

495082
(220) 2019 01 22
OFTALDENT TADEUSZ ŁABNO SPÓŁKA JAWNA,
Tarnów
(540) Oftaldent

(210)
(731)

(531) 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 okucia do łóżek metalowe, okucia metalowe
do mebli, wsporniki metalowe do łóżek, złącza metalowe
do mebli.
(210) 494981
(220) 2019 01 21
(731) SOBCZAK JERZY, Katowice
(540) Spartan Cleaner Prestige

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 preparaty do prania i czyszczenia, płyny i żele
do prania tkanin, płyny do płukania tkanin, proszki do prania, mydła, wybielacze stosowane w pralnictwie, szampony,
środki do szorowania, środki do zmiękczania tkanin, wyroby
perfumeryjne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kosmetyki.
495037
(220) 2019 01 22
FUNDACJA OSTOYA IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC,
Opole
(540) RASSPHARMA
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu lub zarządzaniu
przedsiębiorstwami specjalizującymi się w produkcji lub
handlu artykułami medycznymi lub farmaceutycznymi,
prowadzenie aptek, doradztwo w zakresie prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie
(210)
(731)

(531) 02.09.04, 26.01.06, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz
za pośrednictwem Internetu: okularów, soczewek kontaktowych, szkieł kontaktowych, oprawek okularowych, akcesoriów optycznych, artykułów optycznych, akcesoriów
do okularów, chemii optycznej, preparatów czyszczących
i dezynfekujących do okularów i soczewek kontaktowych,
kropli do oczu oraz pomocy optycznych dla osób niedowidzących, 40 produkcja na zamówienie protez stomatologicznych i sztucznych szczęk, produkcja protez dentystycznych na zamówienie, 44 usługi medyczne gabinetów
lekarskich, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi,
pomoc medyczna, usługi diagnostyki medycznej, diagnostyka obrazowa, usługi fizjoterapii, usługi rehabilitacyjne,
medyczna opieka pielęgniarska, usługi położnych, porady
psychologiczne, usługi terapeutyczne, usługi stomatologiczne, usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne,
usługi kliniki dentystycznej, usługi periodontologiczne,
usługi chirurgii stomatologicznej, usługi stomatologii kosmetycznej, pomoc stomatologiczna, doradztwo związane
ze stomatologią, usługi protetyczne, usługi ortodontyczne,
usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, diagnozowanie i badanie wzroku, usługi okulistyczne, usługi optyczne, optometria, dopasowywanie okularów, dopasowywanie soczewek kontaktowych.
(210)
(731)

495164
(220) 2019 01 24
POLSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
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(540) LIDER ROZWOJU REGIONALNEGO

01.17.11, 01.17.13, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania dotyczące
działalności gospodarczej, badania biznesowe, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, marketing ukierunkowany, obróbka tekstów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, telemarketing,
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, usługi marketingowe, usługi public relations,
usługi relacji z mediami, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 41 fotografia, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, przekazywanie know-how [szkolenia], redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe),
usługi reporterskie, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania.

Nr ZT12/2019

(540) EKOSTRATEG

(531)

495165
(220) 2019 01 24
SZCZEPANIAK MICHAŁ PRZYGODZKA-SZCZEPANIAK
ANNA MARIA MEDICAL CLINIC PODHALE
SPÓŁKA CYWILNA, Waksmund
(540) I Medical Clinic Podhale
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia
medycznego, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, marketing, 44 usługi medyczne, placówki opieki
medycznej/zdrowotnej, pomoc medyczna, stomatologia,
usługi wstawiania implantów, salony piękności, chiroplastyka, fizykoterapia, usługi implantacji, manicure, masaż, opieka
pielęgniarska i medyczna, porady w zakresie farmakologii,
rehabilitacja, szpitale, usługi sztucznego zapłodnienia, usługi
farmaceutyczne.
(210)
(731)

495169
(220) 2019 01 24
POLSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(531)

29.01.13, 27.05.01, 26.04.03, 15.07.01, 24.15.13, 05.03.11,
05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania dotyczące
działalności gospodarczej, badania biznesowe, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, marketing ukierunkowany, obróbka tekstów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, telemarketing,
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, usługi marketingowe, usługi public relations,
usługi relacji z mediami, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 41 fotografia, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, przekazywanie know-how [szkolenia], redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe),
usługi reporterskie, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania.
495175
(220) 2019 01 24
CZEKALSKI CEZARY INDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA, Siechnice
(540) h
(210)
(731)

(531)

26.01.03, 26.01.11, 26.01.18, 26.04.05, 26.04.12, 26.04.18,
27.05.21, 29.01.07
(510), (511) 44 usługi medyczne w zakresie różnych
specjalizacji.
(210)
(731)

495184
(220) 2019 01 24
MIELNICKI MIROSŁAW ZAKŁAD OSUSZANIA
I ZABEZPIECZENIA PRZECIWWILGOCIOWEGO
ELEKTROOSMOZA II, Rzeszów

Nr ZT12/2019
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(540) ElektroAqua
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wanie tekstów innych niż teksty reklamowe, studia filmowe,
udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, usługi
reporterskie.
495235
(220) 2019 01 25
BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski
(540) MASTER PIECE
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.03, 01.15.24, 25.05.02
(510), (511) 11 urządzenia elektroniczne do osuszania, odsalania i odgrzybiania metodą elektroosmozy bezprzewodowej zawilgoconych ścian budynków, 35 usługi sprzedaży
hurtowej, detalicznej, wysyłkowej oraz za pośrednictwem
Internetu (sprzedaż on-line) towarów obejmujących: urządzenia elektroniczne do osuszania, odsalania i odgrzybiania
metodą elektroosmozy bezprzewodowej zawilgoconych
ścian budynków, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów
obejmujących: urządzenia elektroniczne do osuszania, odsalania i odgrzybiania metodą elektroosmozy bezprzewodowej zawilgoconych ścian budynków oraz świadczonych
usług związanych z zabezpieczaniem budynków przed
wilgocią i izolowaniem ścian wewnętrznych i zewnętrznych
budynków, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, 37 usługi związane z zabezpieczeniem
budynków przed wilgocią polegające na osuszaniu i odsalaniu ich przegród budowlanych metodą elektroosmozy
bezprzewodowej, usługi odgrzybienia zawilgoconych ścian
budynków.
(210) 495194
(220) 2019 01 24
(731) ŚLEBODA RADOSŁAW, Kraków
(540) setu
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, badania biznesowe, badania rynkowe, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności
gospodarczej, pokazy towarów, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy telewizyjne, reklamy radiowe, usługi
aukcyjne, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi marketingowe, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub
promocji sprzedaży, usługi przeglądu prasy, usługi public relations, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi
w zakresie wywiadu rynkowego, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, 41 fotografia, fotoreportaże, 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, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja muzyczna,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, przedstawienia teatralne [produkcja], publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publiko-

(531) 08.01.21, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01
(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.
495241
(220) 2019 01 25
BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski
(540) Kremówka dekorowana
(210)
(731)
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(531) 08.01.10, 05.07.11, 27.05.01, 29.01.15
(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.
495242
(220) 2019 01 25
BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski
(540) KREMISIE

Nr ZT12/2019

(herbatniki), pierniczki, precelki, precle pokryte czekoladą,
wafelki, jadalne wafle, wafelki w polewie czekoladowej, rurki
waflowe [ciastka], wyroby ciastkarskie nadziewane owocami.
(210) 495244
(220) 2019 01 25
(731) ARTEMJEW PIOTR MARTIS GLOBAL TRADE, Warszawa
(540) zabawki z rysunków Imaginaki

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 zabawki.
495246
(220) 2019 01 25
HR QUALITY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) HRQUALITY
(210)
(731)

(531) 08.01.11, 03.01.14, 01.03.10, 27.05.01, 29.01.15
(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.
495243
(220) 2019 01 25
BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski
(540) Deli Grano
(210)
(731)

(531) 08.01.22, 27.05.01, 29.01.15
(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

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje pośrednictwa pracy, agencje zatrudnienia, agencje zatrudnienia tymczasowego, biura pośrednictwa pracy, dobór personelu [dla osób trzecich], doradztwo w odniesieniu do rekrutacji personelu, doradztwo
dotyczące zatrudnienia, doradztwo i konsultacje dotyczące
zatrudnienia, doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w sprawach zarządzania
personelem, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, doradztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo w zakresie zatrudnienia,
dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, dostarczanie informacji o zatrudnieniu, dostarczanie
informacji w zakresie rekrutacji pracowników, konsultacje
dotyczące wyboru personelu, konsultacje w zakresie rekrutacji personelu, konsultacje w zakresie zatrudnienia, leasing
pracowniczy, ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu, pomoc w zakresie rekrutacji personelu i obsadzania
stanowisk, pomoc w zarządzaniu personelem, pośrednictwo pracy (biura), profesjonalne usługi w zakresie rekrutacji,
przesłuchiwanie wykonawców [rekrutacja personelu], przydzielanie stanowisk dla pracowników tymczasowych, przydzielanie stanowisk, rekrutacja personelu, rekrutacja personelu tymczasowego, rekrutacja personelu wykonawczego,
rekrutacja tymczasowego personelu technicznego, selekcja
personelu, tymczasowe wyznaczenie pracowników, tymczasowy przydział personelu, usługi agencji pośrednictwa
pracy, usługi agencji pośrednictwa pracy w odniesieniu
do branży elektronicznej, usługi agencji pośrednictwa pracy
i rekrutacji pracowników, usługi agencji w zakresie rekrutacji
personelu, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy
tymczasowej, usługi biura pośrednictwa pracy, usługi doradcze dotyczące zatrudnienia, usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie rekrutacji personelu, usługi doradcze w zakresie zatrudnienia, usługi doradztwa w zakresie obsadzania
stanowisk, usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej,
usługi nawiązywania kontraktów zawodowych, usługi reje-
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strowania pracowników, usługi rekrutacyjne, usługi rekrutacji
personelu do sprzedaży i marketingu, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, usługi w zakresie pracowników tymczasowych, usługi w zakresie rejestrowania pracowników, usługi
w zakresie rekrutacji i przydzielania stanowisk pracy, usługi
w zakresie rekrutacji personelu, usługi w zakresie tymczasowego przydziału pracowników, usługi w zakresie zatrudnienia personelu na czas określony, usługi związane z personelem, wyszukiwanie miejsc pracy, zarządzanie personelem,
zarządzanie zasobami ludzkimi, znajdowanie posady dla
pracowników tymczasowych, znajdowanie zatrudnienia dla
personelu, spełnianie funkcji działu kadr dla osób trzecich,
przygotowanie listy płac, sporządzanie listy płac, komputerowe sporządzanie listy płac, przygotowywanie pakietów
płacowych, skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, doradztwo i informacja dotyczące rachunkowości, usługi
w zakresie księgowości i rachunkowości.
(210) 495252
(220) 2019 01 25
(731) JURASZ MACIEJ, Poznań
(540) STRUGARNIA WARIATÓW
(510), (511) 20 rzeźby drewniane, statuetki, figurki, dzieła
sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów jak
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej
klasie, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: rzeźby
drewniane, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów jak drewno, wosk, gips lub
z tworzyw sztucznych.
495273
(220) 2019 01 28
HANKUS-SZCZEPANIK EWELINA GTH POLSKA,
Bielsko-Biała
(540) gth
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja).
(210) 495274
(220) 2019 01 28
(731) WASIUKIEWICZ AGNIESZKA, Kamionki
(540) MYSIA ZAGŁADA
(510), (511) 44 hodowla zwierząt, hodowla psów rasowych.
495310
(220) 2019 01 28
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VC 261
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki
i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie
3), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek,
środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej,
antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konser(210)
(731)

29

wujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania
połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego,
preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych,
preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub
zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników,
preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze,
zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie
wyżej wymienione towary z dodatkiem lub bez składników
dezynfekujących.
495311
(220) 2019 01 28
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) MULTI PURPOSE CLEANER VC 950
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z dodatkiem lub bez składników dezynfekujących, 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek domowy, dla celów
higienicznych bądź sanitarnych, preparaty antybakteryjne,
antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki
odstraszające owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty
do celów medycznych, roztwory odkażające do wycierania
powierzchni, preparaty i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze zapachu do tkanin, dywanów
i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.
(210)
(731)
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495312
(220) 2019 01 28
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VC 262
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki
i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie
3), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek,
środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej,
antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów
domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania
połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego,
preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych,
preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub
zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych,
zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe,
preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty
czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione
towary z dodatkiem lub bez składników dezynfekujących.
(210)
(731)

495313
(220) 2019 01 28
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) TEPI-EX VC 260
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki
i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie
3), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek,
środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej,
antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty kon-
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serwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów
domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania
połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego,
preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych,
preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub
zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych,
zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe,
preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty
czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione
towary z dodatkiem lub bez składników dezynfekujących.
495315
(220) 2019 01 28
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) MAXAL VC 970
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z dodatkiem lub bez składników dezynfekujących, 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek domowy, dla celów
higienicznych bądź sanitarnych, preparaty antybakteryjne,
antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki
odstraszające owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty
do celów medycznych, roztwory odkażające do wycierania
powierzchni, preparaty i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze zapachu do tkanin, dywanów
i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.
(210)
(731)
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495317
(220) 2019 01 28
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) GASTRO-SEPT PLUS VC 621
(210)
(731)

(531) 15.03.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania,
preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, preparaty
do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny
do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania
pasty do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby,
preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa
domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych,
preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych
i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów
i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni,
preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania,
preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z dodatkiem lub
bez składników dezynfekujących, 5 środki odkażające, środki
dezynfekujące na użytek domowy, dla celów higienicznych
bądź sanitarnych, preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środki
bakteriobójcze, środki zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy,
insektycydy, pestycydy, środki odstraszające owady, toaletowe
środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory
odkażające do wycierania powierzchni, preparaty i substancje
do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.
(210)
(731)

495318
(220) 2019 01 28
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
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(540) GASTRO-ACID VC 630

(531) 12.01.19, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki
i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie
3), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek,
środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej,
antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów
domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty
do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy,
preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia,
rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów
kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty
do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania
do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty
toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z dodatkiem lub bez składników dezynfekujących, 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek domowy, dla celów higienicznych bądź
sanitarnych, preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środki
bakteriobójcze, środki zwalczające pasożyty, preparaty
do niszczenia robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy,
algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory odkażające do wycierania powierzchni,
preparaty i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.
(210)
(731)

495319
(220) 2019 01 28
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
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(540) GASTRO-INOX VC 651

(531) 12.01.17, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki
i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie
3), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek,
środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej,
antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów
domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania
połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego,
preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych,
preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub
zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych,
zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe,
preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty
czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione
towary z dodatkiem lub bez składników dezynfekujących.
495320
(220) 2019 01 28
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VOIGT VC 971 MAXID X-LINE
(210)
(731)

(531) 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 29.01.13, 27.07.01
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szoro-
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wania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z dodatkiem lub bez składników dezynfekujących, 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek domowy, dla celów
higienicznych bądź sanitarnych, preparaty antybakteryjne,
antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki
odstraszające owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty
do celów medycznych, roztwory odkażające do wycierania
powierzchni, preparaty i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze zapachu do tkanin, dywanów
i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.
(210) 495328
(220) 2019 01 28
(731) GROUPE CANAL+ SA, Issy-Les-Moulineaux, FR
(540) myCANAL
(510), (511) 9 dekodery, urządzenia i przyrządy do nauczania, urządzenia i przyrządy do nagrywania, przesyłania, rozpowszechniania, odczytywania, dystrybucji, odtwarzania,
przechowywania, szyfrowania, deszyfrowania, przekształcania i przetwarzania dźwięku, obrazów lub danych, utrwalone
na nośnikach informacje i dane, urządzenia komunikacyjne
i telekomunikacyjne, urządzenia i przyrządy audiowizualne,
telekomunikacyjne i telematyczne, telewizory i urządzenia
zdalnego sterowania, futerały do telefonów komórkowych,
anteny paraboliczne, kodery, przyrządy i urządzenia
do udzielania i kontroli dostępu do urządzeń przetwarzających dane, urządzenia do uwierzytelniania przeznaczone
do stosowania w sieciach telekomunikacyjnych, urządzenia
do randomizacji i dekodowania sygnałów oraz do ich retransmisji, pamięci zewnętrzne USB, huby (koncentratory sieciowe), złącza HDMI umożliwiające transmisję na telewizory
lub na monitory przenośne treści audio, wideo lub multimedialnych z urządzenia mobilnego, smartfonu, komputera, tabletu, interfejsy [komputerowe], filmy wideo, płyty CD-ROM,
płyty do nagrywania dźwięku, płyty DVD, dyski audio i wideo, dyski cyfrowe, taśmy wideo, odtwarzacze CD-ROM, cyfrowych dysków wideo, dysków magnetycznych, dysków
audio i wideo, dysków cyfrowych, dysków i płyt do nagrywania dźwięku, kartridże z grami wideo, oprogramowanie
do gier wideo, magnetyczne nośniki do nagrywania, magnetyczne nośniki danych, karty magnetyczne, identyfikacyjne
karty magnetyczne, karty inteligentne, elektroniczne karty
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inteligentne, sprzęt do odczytywania kart, monitory do wyświetlenia danych otrzymanych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, karty z układem scalonym [karty inteligentne ], nadajniki [telekomunikacja], elektroniczne przewodniki po programach telewizyjnych i radiowych, urządzenia i przyrządy do programowania i wyboru programów telewizyjnych, urządzenia i przyrządy do telewizji interaktywnej, ekrany telewizyjne, oprogramowanie w postaci zapisanych programów, oprogramowanie wyszukujące umożliwiające dostęp do rekomendacji i wyboru spersonalizowanych
programów, oprogramowanie do analizy zachowań odbiorców treści audiowizualnych i telewizyjnych, światłowody
i kable optyczne, ogniwa elektryczne i baterie, aplikacje
komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania na urządzenia przenośne, pliki muzyczne lub obrazy do pobrania,
programy komputerowe do telewizji interaktywnej, programy komputerowe zintegrowane z odbiornikami telewizyjnymi, konsolami do gier lub innymi urządzeniami przenośnymi
umożliwiającymi dostęp do pakietu kanałów telewizyjnych
i/Iub treści audiowizualnych dostępnych na żywo lub na żądanie, oprogramowanie komputerowe do pobrania umożliwiające dostęp do pakietu kanałów telewizyjnych i/lub treści
audiowizualnych dostępnych na żywo lub na żądanie, oprogramowanie i aplikacje umożliwiające użytkownikom programowanie, rozpowszechnianie, przesyłanie i odbieranie
treści audio, treści wideo, obrazów, tekstów oraz innych treści multimedialnych za pomocą sieci komunikacyjnych,
16 plakaty, albumy, almanachy [roczniki], nalepki, naklejki
[materiały piśmienne], litograficzne dzieła sztuki, bilety,
bloczki do pisania, bloki [artykuły papiernicze], podpórki
do książek, pudełka z tektury lub papieru, kupony drukowane, sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, zeszyty do pisania lub
rysowania, kalendarze, notesy, kartki pocztowe, kartki z życzeniami, katalogi, skoroszyty na dokumenty, segregatory
[artykuły biurowe], matryce do druku ręcznego, kasetki
na papeterię [artykuły biurowe], tacki na dokumenty, noże
do papieru [artykuły biurowe], ołówki, suche kalkomanie,
podkładki pod szklanki z tektury lub papieru, skoroszyty
do dokumentów, materiały piśmienne, opłatki do pieczętowania, przybory do wycierania tablic do pisania, taśmy elastyczne do użytku biurowego, kałamarze, koperty [artykuły
piśmienne], przybory do rysowania i/lub pisania, przybory
szkolne, gumki do ścierania, materiały drukowane, odbitki,
druki, gazety, drukowane przewodniki po programach telewizyjnych i radiowych, litografie, książki, książeczki, zakreślacze, chusteczki papierowe, papier do zawijania, papier do pisania [listowy], perforatory biurowe, periodyki [czasopisma],
fotografie [wydrukowane], spinacze do papieru, spinacze
do pieniędzy, etui na pióra i długopisy, okładki na paszporty,
aktówki [artykuły biurowe], tablice ogłoszeniowe z papieru
lub tektury, okładki na książeczki czekowe, obsadki do piór,
prospekty, publikacje drukowane, indeksy [skorowidze], czasopisma [periodyki], małe torby [kopertki, sakiewki] z papieru lub plastiku przeznaczone do pakowania, serwetki stołowe lub ręczniki do twarzy z papieru, wieczne pióra, pióra
i długopisy, ramki i stojaki do fotografii, podstawki do długopisów i ołówków, elektryczne lub nieelektryczne temperówki do ołówków, 35 reklama, wynajem powierzchni reklamowej, rozpowszechnianie reklam, organizacja, przeprowadzanie i kontrola programów lojalnościowych dla klientów, doradztwo handlowe dla konsumentów oraz informacje konsumenckie w zakresie doboru sprzętu audiowizualnego, telekomunikacyjnego i komputerowego, korespondencja reklamowa, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek,
prospektów, druków, próbek), usługi abonenckie w zakresie
programów audiowizualnych, programów audio, programów radiowych, gazet, usługi abonenckie w zakresie trans-
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misji strumieniowej treści wideo, multimedialnych i audio,
usługi abonenckie w zakresie dostępu do treści wideo
na żywo lub na żądanie za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji, usługi abonenckie w zakresie usług telewizyjnych, usługi abonenckie w zakresie nagrań wideo, nagrań
fonograficznych oraz wszelkich nośników audio i audiowizualnych, usługi abonenckie w zakresie środków przekazu informacji, tekstu, dźwięku i/lub obrazu, w szczególności
w postaci publikacji elektronicznych, nieelektronicznych,
cyfrowych, oraz produktów multimedialnych, usługi abonenckie w zakresie kanałów telewizyjnych, usługi abonenckie w zakresie usług telekomunikacyjnych, usługi abonenckie
w zakresie dostępu do Internetu, komputerowe zarządzanie
plikami, usługi wprowadzania i przetwarzania danych, mianowicie wprowadzanie, kompilacja i systematyzowanie danych, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
usługi zarządzania bazami danych, promocja na odległość
z ofertą sprzedaży (usługi promocji sprzedaży dla osób trzecich), wynajem czasu reklamowego (we wszelkich środkach
przekazu), usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie
odzieży, artykułów skórzanych, biżuterii, piór i długopisów,
artykułów piśmiennych, gier, zabawek, artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie produktów audiowizualnych, komputerowych i telekomunikacyjnych, kaset wideo, telewizorów, magnetowidów, osobistych urządzeń stereo, magnetofonów, radioodbiorników,
sprzętu Hi- Fi, dekoderów, telefonów komórkowych, komputerów, taśm magnetycznych, zmieniarek dysków (sprzęt
przetwarzający dane), obwodów drukowanych, obwodów
scalonych, klawiatur komputerowych, płyt kompaktowych
(audio-wideo), optycznych dysków kompaktowych, złączy
(sprzęt przetwarzający dane), dyskietek, magnetycznych nośników danych, ekranów wideo, interfejsów (sprzęt przetwarzający dane), czytników (sprzęt przetwarzający dane), oprogramowania (nagrane programy), mikroprocesorów, modemów, monitorów (sprzęt), monitorów (programy komputerowe), komputerów, pamięci do komputerów, komputerowych narzędzi peryferyjnych, nagranych programów komputerowych, procesorów (CPU), nagranych systemów operacyjnych (dla komputerów), chipów (obwody scalone), usługi
przeglądu prasy, usługi przetwarzania administracyjnego
zamówień zakupu, usługi kompilowania statystyk, usługi informacji handlowej za pośrednictwem stron internetowych,
38 usługi telekomunikacyjne, usługi informacyjne dotyczące
telekomunikacji, usługi w zakresie komunikacji radiowej, telegraficznej, telefonicznej, wideofonicznej, cyfrowej i elektronicznej, usługi komunikacji za pośrednictwem terminali
komputerowych, sieci światłowodowych, telewizji, transmisji
telewizyjnej, transmisja programów telewizyjnych, transmisja programów radiowych, transmisja programów za pośrednictwem satelity, kabla, sieci komputerowych (w szczególności Internetu), sieci radiowych, sieci radiotelefonicznych,
oraz poprzez kanały przekaźników radiowych, transmisja
programów audio, audiowizualnych i kinematograficznych,
multimediów, tekstu i obrazów (nieruchomych i ruchomych),
dźwięków muzycznych i niemuzycznych, dzwonków na telefon, do użytku interaktywnego i nieinteraktywnego, usługi
w zakresie elektronicznych tablic ogłoszeniowych (usługi telekomunikacyjne), wynajem sprzętu telekomunikacyjnego,
wynajem urządzeń i przyrządów telematycznych, mianowicie telefonów, faksów, sprzętu do przesyłania wiadomości,
modemów, wynajem anten i talerzy satelitarnych, wynajem
dekoderów i koderów, wynajem urządzeń (sprzętu) umożliwiających dostęp do interaktywnych programów audiowizualnych, wynajem czasu dostępu do sieci telekomunikacyjnych, wynajem wszelkich urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych i telematycznych, usługi udzielania dostępu
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do pobierania gier wideo i danych cyfrowych, komunikacja
(nadawanie) za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, zarówno otwartej (Internet) jak i zamkniętej (intranety),
usługi pobierania z sieci filmów oraz innych programów audio i audiowizualnych, usługi w zakresie transmisji programów telewizyjnych i wyboru kanałów telewizyjnych, usługi
udzielania dostępu do sieci komputerowej, usługi udzielania
dostępu użytkownikom do globalnej sieci komputerowej,
usługi zapewniania połączenia z usługami telekomunikacyjnymi, usługami internetowymi i z bazami danych, usługi
udzielania dostępu do wyszukiwarek, które umożliwiają dostęp do rekomendacji i wyboru spersonalizowanych programów, usługi w zakresie trasowania i interfejsów dla telekomunikacji, usługi łączności telekomunikacyjnej z siecią komputerową, usługi nadawania i odbioru obrazów wideo przez
Internet za pomocą komputera, telewizora, tabletu, telefonu
komórkowego lub innego urządzenia mobilnego, usługi
przekazywania treści wideo, multimedialnych i audio z telefonu komórkowego, tabletu lub innego urządzenia mobilnego na ekran telewizora lub innego urządzenia mobilnego
poprzez usługę łączności bezprzewodowej, bezpośrednia
reklama pocztowa za pomocą telekomunikacji, przekazywanie wiadomości, obrazów, e-maili, plików cyfrowych, publikacji elektronicznych online, dyspozycji, dokumentów, podcastów, strumieniowa transmisja danych, transmisja nagrań
wideo-na-życzenie, transmisja materiałów wideo na żywo
lub na życzenie, na komputerze, odbiorniku telewizyjnym
lub jakimkolwiek urządzeniu mobilnym, transmisja programów audio lub wideo, 41 edukacja, rozrywka, rozrywka telewizyjna we wszelkich środkach przekazu, mianowicie za pośrednictwem telewizorów, komputerów, osobistych urządzeń stereo, przenośnych odtwarzaczy wideo, komputerów
kieszonkowych, telefonów komórkowych, sieci komputerowych, Internetu, usługi w zakresie rekreacji, działalność kulturalna, produkcja programów o charakterze artystyczno-rozrywkowym, filmów, filmów telewizyjnych, emisji telewizyjnych, reportaży, dyskusji, debat, nagrań wideo, nagrań fonograficznych, wypożyczanie nagrań wideo, filmów, nagrań
dźwiękowych, kaset wideo, wypożyczanie filmów kinowych,
wypożyczanie sprzętu i urządzeń audiowizualnych, telewizorów, sprzętu audio i wideo, prezentowanie filmów, koncertów muzycznych, programów telewizyjnych, nagrań wideo,
wraz ze spersonalizowaną rekomendacją, produkcja programów artystyczno-rozrywkowych, filmów, programów audiowizualnych, radiowych i multimedialnych, studia filmowe,
organizowanie konkursów, wydarzeń o charakterze artystyczno-rozrywkowym, loterii, gier, dla celów edukacyjnych
lub rozrywkowych, usługi rezerwacji miejsc na pokazy i wydarzenia o charakterze artystyczno-rozrywkowym, nagrywanie na wideo, redagowanie i publikacja tekstów (innych niż
teksty reklamowe), nośników audio i wideo oraz treści multimedialnych (dyski interaktywne, płyty kompaktowe, pamięci
dyskowe), usługi w zakresie gier świadczone online z sieci
komputerowej, dostarczanie muzyki, wideo, publikacji elektronicznych online, dostarczanie informacji w zakresie rozrywki, filmów, muzyki, występów na żywo oraz imprez
o charakterze rozrywkowym, usługi w zakresie rozrywki interaktywnej, przygotowywanie napisów do filmów, 42 administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, administrowanie serwerami, audyty jakości, tworzenie
(rozwój) systemów kodujących, dekodujących i kontroli dostępu dla celów programów telewizyjnych i radiowych,
w szczególności mobilnych, oraz wszelkich systemów przekazywania informacji, tworzenie (rozwój) systemów komputerowych, oprogramowania, tworzenie (rozwój) programów
i urządzeń interaktywnych, usługi konsultacyjne w zakresie
technologii telekomunikacyjnej, usługi odzyskiwania danych
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komputerowych, usługi tworzenia zapasowych kopii danych
poza terenem obiektu, projektowanie i rozwój systemów
operacyjnych dla celów dostępu do sieci komputerowej
w chmurze [chmura obliczeniowa] oraz jej użytkowania, rozwój (projektowanie) przestrzeni wirtualnych umożliwiających wymianę danych online, usługi dostarczania wyszukiwarek umożliwiających dostęp do rekomendacji i wyboru
spersonalizowanych programów, tworzenie (rozwój) oprogramowania i aplikacji umożliwiających konsultowanie
i przekazywanie danych i treści na elektronicznych urządzeniach i ekranach.
495333
(220) 2019 01 29
SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) S SKARBIEC
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 zarządzanie funduszem, usługi finansowe,
zarządzanie finansami, doradztwo finansowe.
(210) 495338
(220) 2019 01 29
(731) KNIAT PATRYK FABRYKA PIŁKARZY, Poznań
(540) FABRYKA PIŁKARZY TRENINGI INDYWIDUALNE

(531) 01.01.01, 01.01.05, 02.07.11, 02.07.13, 27.05.01
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna.
(210) 495350
(220) 2019 01 29
(731) HUT-PUS SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) HP

(531) 27.05.01, 27.05.19, 29.01.04, 26.11.25
(510), (511) 37 czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, czyszczenie odzieży, czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów, mycie pojazdów, mycie
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samochodów, pranie, 39 usługi transportowe autobusowe,
informacja o transporcie, usługi kierowców, transport kierowców, organizowanie wycieczek, rezerwowanie miejsc na podróże, transport podróżnych, przenoszenie, przewóz bagaży,
przewożenie ładunków, rezerwacja miejsc na podróż, transport samochodowy, pośrednictwo w transporcie, turystyka
[zwiedzanie], 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura
[agencje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne, hotele, kafeterie [bufety], kawiarnie, motele, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty rezerwacja miejsc w pensjonatach, restauracje, restauracje samoobsługowe, rezerwacje miejsc
w hotelach, stołówki, wypożyczanie urządzeń do gotowania,
usługi barowe, organizowanie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej.
(210) 495353
(220) 2019 01 29
(731) HUT-PUS SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) HP HUT-PUS S.A.

(531) 26.11.25, 27.05.01, 27.05.19, 29.01.04
(510), (511) 37 czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, czyszczenie odzieży, czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów, mycie pojazdów, mycie
samochodów, pranie, 39 usługi transportowe autobusowe,
informacja o transporcie, usługi kierowców, transport kierowców, organizowanie wycieczek, rezerwowanie miejsc na podróże, transport podróżnych, przenoszenie, przewóz bagaży,
przewożenie ładunków, rezerwacja miejsc na podróż, transport samochodowy, pośrednictwo w transporcie, turystyka
[zwiedzanie], 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura
[agencje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne, hotele, kafeterie [bufety], kawiarnie, motele, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty rezerwacja miejsc w pensjonatach, restauracje, restauracje samoobsługowe, rezerwacje miejsc
w hotelach, stołówki, wypożyczanie urządzeń do gotowania,
usługi barowe, organizowanie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej.
495363
(220) 2019 01 30
IWAŃCZUK KATARZYNA AKADEMIA PSORBONA,
Warszawa
(540) Psylwester
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, organizacja wyjazdów rekreacyjnych
z psami dla właścicieli psów w okresie pomiędzy Świętami
Bożego Narodzenia a sylwestrem i początkiem nowego roku,
organizacja wyjazdów z psami i bez psów ze szkoleniami dla
właścicieli psów w okresie pomiędzy Świętami Bożego Narodzenia a sylwestrem i początkiem nowego roku, organizacja
imprez sylwestrowych i noworocznych dla właścicieli psów,
organizacja wyjazdów szkoleniowych o tematyce kynologicz(210)
(731)
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nej w okresie pomiędzy Świętami Bożego Narodzenia a sylwestrem i początkiem nowego roku, organizacja szkoleń psów
i szkoleń dla właścicieli psów w okresie pomiędzy Świętami
Bożego Narodzenia a sylwestrem i początkiem nowego roku.
495368
(220) 2019 01 30
IWAŃCZUK KATARZYNA AKADEMIA PSORBONA,
Warszawa
(540) Psiakacje
(510), (511) 41 organizacja wyjazdów rekreacyjnych dla właścicieli psów z psami, organizacja wyjazdów dla właścicieli
psów ze szkoleniem psów, organizacja wyjazdów szkoleniowych o tematyce kynologicznej, organizacja szkoleń wyjazdowych dla właścicieli psów.
(210)
(731)

(210) 495394
(220) 2019 01 30
(731) Cyber Power Systems, Inc., Taipei, CN
(540) CyberPower

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 42 programowanie komputerów, projektowanie
oprogramowania komputerowego, wynajem oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych,
projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, usługi doradcze
w dziedzinie technologii komputerowej, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego.
495400
(220) 2019 01 30
CORBINE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) D48
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości i majątku, wycena
i zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych.
(210)
(731)

(210) 495423
(220) 2019 01 31
(731) MORENO-SZYPOWSKA KATARZYNA, Konin
(540) KLINIKA MORENO
(510), (511) 44 usługi dentystyczne, usługi ortodontyczne,
usługi klinik medycznych, usługi medyczne, ośrodki zdrowia,
salony piękności, usługi kuracji uzdrowiskowych.
495425
(220) 2019 01 31
TOCZKOWSKI PRZEMYSŁAW TOP,
Ostrów Wielkopolski
(540) PREMOMOTORS Krajowe. Udokumentowane. Pewne
(210)
(731)
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(531)

17.02.01, 18.01.07, 18.01.09, 26.11.03, 26.11.06, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 35 sprzedaż samochodów osobowych
i furgonetek.
(210) 495431
(220) 2019 01 31
(731) ZBROŻEK MICHAŁ ZBRO-TRANS, Warszawa
(540) PLANETA ZDROWIA

(531)

27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 01.05.01, 01.05.09, 01.05.23,
05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 35 sprzedaż produktów z surowców naturalnych w postaci suplementów diety.
(210) 495437
(220) 2019 01 31
(731) Zentiva Group, a.s., Praga, CZ
(540) ZYMELA
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
495447
(220) 2019 01 31
SCANVET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skiereszewo
(540) RELAXER
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i leki weterynaryjne.

(210)
(731)

(210) 495458
(220) 2019 01 31
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, DE
(540) Poczuj się PRO

(531)

27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.12, 26.11.14
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych,
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku
leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy.
(210) 495459
(220) 2019 01 31
(731) ZIOBRO PAWEŁ DARIUSZ, Wrocław
(540) MAZURALIA
(510), (511) 16 afisze, plakaty, aktówki [artykuły biurowe], albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, albumy fotograficzne,
arkusze informacyjne, artykuły biurowe, artykuły papiernicze
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do pisania, artykuły piśmiennicze, bilety, bilety pasażerskie,
bilety wstępu, bony upominkowe, bony wartościowe, broszury, czasopisma fachowe, drukowane ankiety, drukowane
arkusze informacyjne, druki, drukowane bilety, drukowane
arkusze muzyczne, drukowane bilety wstępu na imprezy,
drukowane czasopisma poświęcone turystyce, drukowane
dyplomy [nagrody], drukowane książki z nutami, drukowane
materiały edukacyjne, drukowane nagrody, drukowane rozkłady, drukowane zaproszenia, dyplomy drukowane, dzienniki pokładowe, formularze [blankiety, druki], fotografie, gazety, kalendarze, katalogi, koperty, kupony, mapy, mapy tras,
materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
nadruki, naklejki, nalepki, notatniki, notesy, papier i karton,
papierowe artykuły piśmienne, papierowe materiały biurowe, papierowe podstawki pod kufle do piwa, plakaty reklamowe, plakaty wykonane z papieru, plakaty z kartonu, plakaty z papieru, plany, pocztówki, podkładki pod kufle do piwa,
podręczniki edukacyjne, podręczniki instruktażowe do celów nauczania, podręczniki instruktażowe, podręczniki
[książki], podstawki papierowe, poradniki [podręczniki], programy imprez, przewodniki, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, rejestry okrętowe [materiały drukowane], reklamowe szyldy papierowe, reklamowe znaki papierowe, reklamowe znaki z tektury, reklamy drukowane, rozkłady, słowniki, śpiewniki, spisy, stemple do pieczętowania, tablice nawigacyjne do użytku na żeglarskich jednostkach pływających,
tablice reklamowe z kartonu, tablice reklamowe z tektury,
tablice ogłoszeniowe z papieru, tacki biurkowe, teczki [artykuły biurowe], tektura, ulotki, ulotki drukowane, ulotki instrukcyjne, ulotki reklamowe, wizytówki, zakładki, zapisy nutowe, publikacje reklamowe, drukowane kartonowe tablice
reklamowe, drukowane papierowe tablice reklamowe, szyldy
reklamowe z papieru lub z kartonu, 18 aktówki, teczki, artykuły podróżne [walizki, torby], bagaż, elastyczne torby
na odzież, kosmetyczki, kufry bagażowe, małe plecaki, małe
walizki, niewielkie torby podróżne, plecaki, plecaki [małe],
plecaki sportowe, plecaki turystyczne, plecaki wycieczkowe,
kufry podróżne, sportowe torby, teczki, teczki na nuty, teczki
na dokumenty, teczki i aktówki, torby, torby alpinistyczne,
torby biwakowe, torby gimnastyczne, torby na nuty, torby
na odzież sportową, torby na piesze wycieczki, torby [pokrowce] na ubrania do podróży, torby przenośne, torby sportowe, torby turystyczne, torby uniwersalne, torebki, walizki
podróżne, walizki podróżne [podręczne], walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, zestawy podróżne, plecaki dla wędrowników, 25 artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bielizna, bluzki, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem,
bluzy sportowe z kapturem, boa, bokserki, buty do wody,
chustki [apaszki], chustki na głowę, chusty na głowę, chusty
[odzież], chusty plażowe, czapki bejsbolówki, czapki baseballowe, czapki sportowe, czapki z daszkiem, daszki [odzież],
dzianina [odzież], golfy [odzież], kamizelki [bezrękawniki], kąpielówki, kombinezony do nart wodnych, kombinezony jednoczęściowe, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule,
koszule do spania, koszule eleganckie, koszule hawajskie,
koszule nocne, koszule sportowe, koszule z dzianiny, koszule
z ochraniaczami do użytku sportowego, koszule z krótkimi
rękawami, koszule zapinane, koszulki bez rękawów, koszulki
dla dzieci, koszulki polo, koszulki sportowe i bryczesy
do uprawiania sportów, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, krótkie
spodnie, kurtki bluzy, kurtki dresowe, kurtki jako odzież sportowa, kurtki [odzież], kurtki sportowe, majtki, nakrycia głowy,
obuwie, obuwie do uprawiania sportów, obuwie do celów
rekreacji, obuwie męskie i damskie, obuwie rekreacyjne, obuwie sportowe, ocieplacze, odzież, odzież męska, damska
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i dziecięca, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież
wierzchnia na złe warunki pogodowe, odzież wodoodporna,
odzież żeglarska nieprzemakalna, okrycia głowy z daszkiem,
rękawiczki, skarpetki, spódnice, spodnie, spodnie sportowe,
stroje sportowe, swetry [odzież], swetry polo, szale, szorty
[odzież], szorty sportowe, T-shirty z krótkim rękawem, sztormiaki [odzież], skarpety do sportów wodnych, kombinezony
piankowe dla narciarzy wodnych, kombinezony piankowe
do sportów wodnych powierzchniowych, stroje do jazdy
na nartach wodnych, kombinezony piankowe do nart wodnych i sportów podwodnych, koszulki typu rashguard
do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem
UV, 32 aromatyzowane napoje gazowane, barley wine
[piwo], bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków
owocowych, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje na bazie miodu, czarne piwo [piwo ze słodu
palonego], drinki na bazie piwa, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, mieszane soki owocowe, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, napoje bezalkoholowe
o smaku piwa, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców, napoje na bazie soku z czerwonego żeń-szenia, napoje orzeźwiające, napoje owocowe,
napoje owocowe i soki owocowe, napoje proteinowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje z guaraną, napoje z soku pomarańczowego, napoje zawierające głównie
soki owocowe, napoje zawierające witaminy, oczyszczona
woda pitna, piwa o małej zawartości alkoholu, piwo, piwo
i produkty piwowarskie, poncz bezalkoholowy, smakowa
woda mineralna, soki, woda z lodowca, woda źródlana, wody
gazowane, wody mineralne, wody o smaku owocowym,
woda [napoje], napoje bezalkoholowe na bazie miodu,
35 administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie
i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie
programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, administrowanie programami lojalności konsumenta, administrowanie
sprawami przedsiębiorstwa, administrowanie sprzedażą, adresowanie kopert, agencja public relations, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, agencje zatrudnienia
tymczasowego, aktualizacja informacji dotyczących działalności gospodarczej w komputerowej bazie danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach,
analiza rynku, analiza w zakresie marketingu, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, analizy w zakresie
reklamy, badania rynkowe, badania konsumenckie, badania
rynku do celów reklamowych, badanie rynku, bezpośrednia
reklama pocztowa, doradztwo biznesowe, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące reklamy,
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, doradztwo w zakresie marketingu,
doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych,
dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen pokoi hotelowych,
dostarczanie powierzchni reklamowych w globalnej sieci
komputerowej, dostarczanie skomputeryzowanych danych
w zakresie działalności gospodarczej, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów,
materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybu-
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cja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja
ogłoszeń reklamowych, działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych,
elektroniczne przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie zamówień, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, gromadzenie danych, gromadzenie informacji handlowej, gromadzenie statystyk w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień
w handlu, informacja handlowa, informacja i badania w zakresie działalności gospodarczej, informacja marketingowa,
kompilacja reklam, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, marketing afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing dotyczący promocji,
marketing imprez i wydarzeń, marketing internetowy, marketing ukierunkowany, nadzór nad działalnością gospodarczą, obróbka tekstów, obsługa programów lojalnościowych,
ogłoszenia drobne, opracowywanie informacji gospodarczych, opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie,
opracowywanie katalogów [spisów] w celu ich publikacji
w globalnej sieci komputerowej lub Internecie, opracowywanie pomysłów dla ekonomii biznesu, opracowywanie
sprawozdań i badań rynkowych, opracowywanie statystyk
biznesowych, optymalizacja stron internetowych, organizacja działalności gospodarczej, organizacja i przeprowadzanie
imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja konkursów w celach reklamowych, organizacja subskrypcji mediów informacyjnych, organizowanie aukcji internetowych, organizowanie
działań reklamowych w kinach, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem Internetu, organizowanie
i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi,
organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, organizowanie,
prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych
dla klientów, organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych planów motywacyjnych, organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, pisanie
scenariuszy do celów reklamowych, pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, planowanie strategii marketingowych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, pomoc w zakresie marketingu, porady w zakresie marketingu, porównywarki cen
zakwaterowania, pośrednictwo w zakresie reklamy, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością
gospodarczą, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, prezentacje towarów i usług, produkcja filmów reklamowych, produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja materiałów reklamowych, produkcja nagrań wideo
do celów reklamowych, produkcja reklam, produkcja reklam
kinowych, produkcja reklam radiowych, produkcja reklam
telewizyjnych, projektowanie badań marketingowych, projektowanie materiałów reklamowych, projektowanie ulotek
reklamowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promocja [reklama] koncertów, promocja
[reklama] podróży, promocja sprzedaży, promocja online sieci komputerowych i stron internetowych, promowanie dzia-
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łalności gospodarczej, promowanie koncertów muzycznych,
promowanie [reklama] działalności gospodarczej, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez
przygotowywanie reklam, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów
za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci
komputerowych, promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościowych, promowanie towarów i usług
osób trzecich poprzez reportaże reklamowe, promowanie
wydarzeń specjalnych, promowanie zawodów i wydarzeń
sportowych, prowadzenie badań marketingowych, prowadzenie rejestrów [dla osób trzecich], przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, przetwarzanie danych, przygotowanie i rozmieszczanie reklam, przygotowanie materiałów reklamowych, przygotowywanie dokumentów reklamowych, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach
reklamowych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam,
przygotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych
na rzecz osób trzecich, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie planów marketingowych, przygotowywanie publikacji reklamowych, przygotowywanie reklam, przygotowywanie ulotek reklamowych, publikacja reklam, publikacja
treści reklamowych, publikowanie druków do celów reklamowych, publikowanie druków do celów reklamowych
w postaci elektronicznej, publikowanie materiałów i tekstów
reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych online, publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie
tekstów reklamowych, reklama, reklama banerowa, reklama
i marketing, reklama i usługi reklamowe, reklama korespondencyjna, reklama na billboardach elektronicznych, reklama
online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama
poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama radiowa, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem telefonu, reklama
zewnętrzna, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych
i komercyjnych, reklamy online, przygotowywanie reklam
prasowych, reklamy radiowe i telewizyjne, reprodukcja materiału reklamowego, rozlepianie plakatów reklamowych, rozpowszechnianie broszur reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie
reklam, sondowanie rynku, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, statystyczne badania rynkowe, stenografia, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, tworzenie reportaży reklamowych,
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej
w Internecie, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, umieszczanie
reklam, usługi administracyjne w zakresie kart lojalnościowych, usługi agencji marketingowych, usługi agencji reklamowych, usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu,
usługi badawcze związane z reklamą, usługi biurowe, usługi
doradcze w zakresie marketingu afiliacyjnego, usługi dorad-
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cze w zakresie marketingu, usługi doradztwa w zakresie public relations, usługi doradztwa w zakresie marketingu, usługi
edycji tekstów, usługi informacji biznesowej, usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi konsultingowe dotyczące
reklamy, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi
marketingowe, usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi marketingowe za pośrednictwem
wyszukiwarek internetowych, usługi marketingu bezpośredniego, usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi promocyjne
i reklamowe, usługi public relations, usługi reklamowe, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe,
promocyjne i public relations, usługi reklamowe w zakresie
branży podróżniczej, usługi reklamowe w zakresie turystyki
i podróży, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu,
usługi reklamy graficznej, usługi reklamy prasowej, usługi reklamy zewnętrznej, usługi w zakresie badania rynku, usługi
w zakresie marketingu gospodarczego, usługi w zakresie
marketingu baz danych, usługi w zakresie promocji, usługi
w zakresie reklamy, wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, usługi w zakresie programów lojalnościowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, administrowanie programów lojalnościowych
obejmujących zniżki lub zachęty, doradztwo organizacyjne
dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, usługi
w zakresie przeprowadzania badań rynkowych dotyczących
lojalności klientów, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów
motywacyjnych, kampanie marketingowe, marketing telefoniczny, marketing finansowy, dostarczanie informacji marketingowej, analizy w zakresie marketingu, doradztwo reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe,
marketing handlowy [inny niż sprzedaż], doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, usługi w zakresie marketingu
produktów, usługi marketingowe w dziedzinie podróży,
usługi reklamowe i marketingowe online, badania w dziedzinie strategii marketingowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, informacja lub badania w zakresie działalności gospodarczej i marketingu, 38 agencje informacyjne,
dostarczanie dokumentów online za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, dostarczanie powiadomień pocztą
elektroniczną za pośrednictwem Internetu, dostarczanie
wiadomości drogą elektroniczną, dostarczanie wiadomości
i danych w drodze transmisji elektronicznej, dostarczanie
wiadomości za pośrednictwem mediów audiowizualnych,
dostęp do treści, stron internetowych i portali, elektroniczna
transmisja wiadomości, danych i dokumentów, elektroniczna
transmisja poczty i wiadomości, elektroniczne przesyłanie
wiadomości, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego,
interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe,
interaktywne usługi telekomunikacyjne, komórkowe usługi
radiotelefoniczne, komputerowe przesyłanie danych, komunikacja przez telefony komórkowe, komunikacja za pomocą
systemów poczty elektronicznej, komunikacja za pośrednictwem blogów online, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez sieci komputerowe
i dostęp do Internetu, łączność przez telefony komórkowe,
łączność za pomocą telefonii komórkowej, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie i transmisja programów telewizyjnych,
nadawanie muzyki, nadawanie programów drogą radiową,
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nadawanie programów w telewizji, nadawanie wiadomości
[środkami elektronicznymi], obsługa chat roomów, odbieranie i przesyłanie elektronicznych wiadomości, odbieranie
i transmisja wiadomości, odbieranie i dostarczanie wiadomości za pomocą poczty elektronicznej, poczta elektroniczna, poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, podcasting, przekazywanie
danych przez telefon, przekazywanie danych za pomocą telekomunikacji, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz
Internetu, przekazywanie informacji za pośrednictwem telefonu, przekazywanie informacji za pomocą komputera, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, przesyłanie danych za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłanie informacji cyfrowych, przesyłanie informacji drogą online, przesyłanie informacji przez sieci komputerowe, przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych, przesyłanie informacji
za pomocą poczty elektronicznej, przesyłanie poczty elektronicznej [usługi w zakresie danych związanych z pocztą
elektroniczną], przesyłanie [transmisja] wiadomości, przesyłanie webcastów, przesyłanie wiadomości, świadczenie
usług komunikacji głosowej przez Internet, świadczenie
usług poczty elektronicznej [email], transfer cyfrowy danych,
transmisja danych audio za pośrednictwem Internetu, transmisja danych, transmisja danych przez Internet, transmisja
danych przez komputery, transmisja danych, wiadomości
i informacji, transmisja dźwięku, wideo i informacji, transmisja
imprez w zakresie sportów elektronicznych, transmisja krótkich wiadomości [sms], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki
i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, transmisja krótkich wiadomości,
transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych,
transmisja podkastów, transmisja sieciowa dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, transmisja strumieniowa danych,
transmisja treści multimedialnych przez Internet, transmisja
wiadomości, danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, transmisja wiadomości za pośrednictwem mediów elektronicznych, transmisje na żywo
dostępne przez strony główne w Internecie [kamery internetowe], udostępnianie forów internetowych online, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie
on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, udostępnianie
on-line list listserv do przesyłania wiadomości między użytkownikami komputerów, udostępnianie online elektronicznych tablic informacyjnych w celu przesyłania wiadomości
pomiędzy użytkownikami komputerów, udostępnianie online forów do przesyłania wiadomości między użytkownikami
komputerów, udostępnianie pokojów rozmów [chatroomów] online do przesyłania wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy użytkownikami, udostępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line w celu przesyłania
wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, udostępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line dla serwisów społecznościowych, usługi chatroomów, usługi elektronicznej transmisji danych, usługi gromadzenia i przesyłania
wiadomości, usługi komputerowych tablic ogłoszeń, usługi
komunikacji internetowej, usługi komunikacyjne w zakresie
dostępu do baz danych, usługi komunikacyjne za pośrednictwem sieci komputerowych, usługi komunikacyjne za pośrednictwem telefonii komórkowej, usługi konferencji sieciowych, usługi krótkich wiadomości tekstowych [sms], usługi
łączności, usługi łączności świadczone w Internecie, usługi
łączności telefonii komórkowej, usługi łączności umożliwiające przesyłanie informacji, usługi nadawcze, usługi pocztowe
przy wykorzystaniu Internetu i innych sieci przesyłu danych,
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usługi poczty elektronicznej, usługi pokojów rozmów [chatroom] dla serwisów społecznościowych, usługi przesyłania
danych dostępne za pomocą hasła, usługi przesyłania i odbioru wiadomości, usługi telekomunikacyjne świadczone
za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych
mediach, usługi telekomunikacyjne świadczone przez Internet, intranet i extranet, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, usługi telekomunikacyjne świadczone w oparciu o Internet, usługi telematyczne dostępne poprzez hasło, usługi transmisji
wideo, usługi transmisyjne, usługi w zakresie elektronicznej
transmisji wiadomości, usługi w zakresie elektronicznej transmisji informacji, usługi w zakresie przekazywania wiadomości, usługi w zakresie przekierowywania do stron internetowych, usługi w zakresie wysyłania, odbierania i przekierowania wiadomości elektronicznych, usługi wiadomości tekstowych, usługi wysyłania wiadomości multimedialnych [MMS],
usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, usługi
związane z portalami telekomunikacyjnymi, usługi związane
z przesyłaniem poczty elektronicznej, wiadomości elektroniczne, wirtualne pokoje rozmów [chatroom] zakładane poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych, wspomagane
komputerowo przesyłanie wiadomości, wymiana danych
elektronicznych, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do baz danych online, zapewnianie dostępu do blogów internetowych, zapewnianie dostępu
do danych lub dokumentów przechowywanych elektronicznie w plikach centralnych do zdalnego wglądu, zapewnianie
dostępu do danych w sieciach komputerowych, zapewnianie dostępu do danych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu do elektronicznych systemów przesyłania
wiadomości, zapewnianie dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej, zapewnianie dostępu do elektronicznego rynku [portalu] w sieciach komputerowych, zapewnianie dostępu do elektronicznej sieci on-line w celu wyszukiwania danych, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, zapewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie dostępu do internetowych linii czatowych, zapewnianie dostępu do informacji w Internecie, zapewnianie
dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów]
i forów internetowych, zapewnianie dostępu do informacji
za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu do stron
internetowych, zapewnianie dostępu do stron internetowych lub wszelkich innych sieci komunikacyjnych, zapewnianie dostępu do stron w Internecie, zapewnianie dostępu
do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu
do witryn elektronicznych, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do baz danych i do Internetu, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści wideo i audio udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie online,
zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do centrów serwerowych, zapewnianie dostępu użytkownikom do programów komputerowych w sieciach danych, zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie, zapewnianie
użytkownikom dostępu do informacji w Internecie, zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, zapewnianie wielu użytkownikom wdzwanianego i wydzielonego
dostępu do Internetu, 39 czarterowanie łodzi, agencje rezerwacji podróży, czarterowanie jachtów, czarterowanie jednostek pływających, czarterowanie jednostek pływających,
jachtów, statków, łodzi i pojazdów wodnych, czarterowanie
statków, czarterowanie statków powietrznych, dostarczanie
informacji dotyczących transportu, dostarczanie korespondencji pocztą i/lub kurierem, dostarczanie wody [dystrybucja], dostawa produktów spożywczych, dostawa żywności,
informacja turystyczna, maklerstwo okrętowe, nawigacja
[ustalanie położenia, wytyczanie trasy], odbiór, transport
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i dostawa towarów, oprowadzanie wycieczek, organizacja
i rezerwacja wypraw, organizacja i rezerwacja rejsów, organizacja i rezerwacja podróży, organizacja i rezerwowanie wycieczek, organizacja wycieczek, organizacja wycieczek turystycznych, organizacja wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie i prowadzenie wycieczek, organizowanie i przeprowadzanie wypraw do dżungli i na safari, organizowanie i przeprowadzanie wycieczek i zwiedzania, organizowanie i rezerwacja wycieczek ze zwiedzaniem miasta, organizowanie
i rezerwowanie wycieczek jednodniowych, organizowanie
i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie
i rezerwowanie podróży w ramach wakacji zorganizowanych, organizowanie i rezerwowanie wypraw i wycieczek
ze zwiedzaniem, organizowanie podróży, organizowanie podróży i rejsów, organizowanie podróży i wycieczek statkami,
organizowanie przewozu pasażerów drogą lądową, morską,
powietrzną i koleją, organizowanie rejsów, organizowanie
transportu wakacyjnego, organizowanie transportu i podróży, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie
wczasów, organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek autokarowych, organizowanie wycieczek [krótkich podróży], organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem miasta,
organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem w ramach wakacji
zorganizowanych, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem i wypraw, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem,
organizowanie wycieczek z przewodnikiem, organizowanie
wycieczek ze zwiedzaniem [transport], organizowanie wypraw w ramach wakacji zorganizowanych, organizowanie
wypraw, wycieczek jednodniowych i wycieczek ze zwiedzaniem, parkowanie łodzi, parkowanie, przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi, prowadzenie wycieczek, prowadzenie wycieczek ze zwiedzaniem, przechowywanie jednostek pływających, jachtów, łodzi i pojazdów wodnych, przewożenie i dostarczanie towarów, rejsy łodzią, rejsy łodziami
wycieczkowymi, rezerwacja biletów na podróż, rezerwacja
podróży za pośrednictwem biur turystycznych, rezerwacja
rejsów morskich, rezerwacja transportu, rezerwowanie podróży, rezerwowanie podróży i wycieczek wakacyjnych,
transport statkami, transport, świadczenie usług w zakresie
wycieczek ze zwiedzaniem, świadczenie usług w zakresie informacji podróżnej, transport barkami, transport ładunku
drogą wodną, transport łodziami, transport łodziami spacerowymi, transport pasażerski, transport pasażerski łodzią,
transport pasażerski statkiem, udostępnianie miejsc do cumowania, udostępnianie miejsc i sprzętu do cumowania,
udostępnianie statków rejsowych do podróżowania, udzielanie informacji dotyczących podróży, udzielanie informacji
odnośnie przystani, udzielanie informacji turystycznej za pomocą komputera, udzielanie informacji turystycznych,
udzielanie informacji w zakresie miejsc do cumowania, usługi agencji podróży i rezerwacji, usługi agencji podróży polegające na organizowaniu podróży, usługi agencji podróży
w zakresie organizowania podróży wakacyjnych, usługi
agencji rezerwującej wycieczki ze zwiedzaniem, usługi agencji rezerwującej podróże, usługi autobusów wodnych, usługi
biur podróży, mianowicie organizowanie transportu dla podróżnych, usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie
rezerwacji i zamówień na transport, usługi biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, usługi czarterowania jachtów
i łodzi, usługi organizowania wycieczek ze zwiedzaniem,
usługi osobistych przewodników turystycznych, usługi portów dla statków i łodzi, usługi portowe [obsługa doków],
usługi przewodników turystycznych, usługi przewodników
turystycznych oraz informacja o podróży, usługi przystani
dla łodzi [obsługa doków], usługi przystani dla łodzi [cumowanie, przechowywanie], usługi przystani jachtowej, usługi
rezerwacji biletów na podróż, usługi rezerwacji biletów lotni-
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czych, usługi rezerwacji wczasów i podróży, usługi rezerwowania podróży, usługi transportu statkami rejsowymi, usługi
transportu statkami, usługi transportu wodnego, usługi
transportu żaglówkami, usługi w zakresie biletów na podróż,
usługi w zakresie czarterowania jachtów, usługi w zakresie
organizowania wycieczek, usługi w zakresie organizowania
krótkich wycieczek, usługi w zakresie organizowania wycieczek na rzecz turystów, usługi w zakresie planowania wycieczek, usługi w zakresie podróży, usługi w zakresie rejsów statkami wycieczkowymi, usługi w zakresie rejsów na jachtach,
usługi w zakresie rezerwacji wycieczek morskich, usługi w zakresie rezerwacji podróży i środków transportu, usługi w zakresie rezerwacji wycieczek, usługi w zakresie udzielania informacji związanych z trasami podróży, usługi w zakresie
udostępniania informacji dotyczących podróży, usługi w zakresie wczasów zorganizowanych związane z planowaniem
podróży, usługi z zakresu organizacji i rezerwacji podróży,
usługi załadunku statków, wydawanie biletów na podróż,
wynajem łodzi, wynajem statków, wynajem sprzętu GPS
do celów nawigacyjnych, wynajmowanie łodzi, wynajmowanie miejsc do cumowania łodzi, wypożyczanie i wynajem
pojazdów, wypożyczanie kajaków, wypożyczanie lodówek,
wypożyczanie łodzi motorowych, wypożyczanie łodzi wiosłowych, wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie rowerów,
wypożyczanie żaglówek, zaopatrywanie w wodę, zapewnianie transportu pasażerów drogą wodną, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi
organizowania wycieczek, zwiedzanie turystyczne, dostarczanie wiadomości, dostawa towarów, dystrybucja wody,
eskortowanie podróżnych, rezerwacja miejsc na podróż,
usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, 41 biura rezerwacji biletów koncertowych, centra rozrywki, doradztwo
specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie
szkoleń, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie informacji dotyczących edukacji, dostarczanie informacji edukacyjnych, dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, dostarczanie informacji na temat aktywności kulturalnych, dostarczanie sprzętu sportowego, dyskoteki, dystrybucja filmów, edukacja, edukacja dorosłych, edukacja [nauczanie], edukacja, rozrywka i sport, edukacja sportowa,
edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w internecie,
fankluby, fotografia, fotoreportaże, imprezy kulturalne, imprezy taneczne, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, informacja o rozrywce, informacja o wypoczynku, informacje dotyczące
działalności kulturalnej, informacje dotyczące edukacji sportowej, informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line
z komputerowej bazy danych lub internetu, informacje
na temat sportu, informacje o rekreacji, informacje związane
z egzaminowaniem, kluby plażowe i basenowe, koncerty
muzyczne, organizowanie i prowadzenie konferencji, kultura
fizyczna, kursy instruktażowe, kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, kursy szkoleniowe
z zakwaterowaniem, montaż filmów, montaż wideo, nauczanie, nauczanie i szkolenia, nauczanie indywidualne, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, nauczanie w dziedzinie
wychowania fizycznego, nauka indywidualna, nauka w zakresie sportu, obozy letnie [rozrywka i edukacja], obozy rekreacyjne, obozy sportowe, obsługa obiektów sportowych,
opracowywanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie
kursów edukacyjnych i egzaminów, opracowywanie podręczników edukacyjnych, organizacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich, organizacja aktywności kulturalnych na obozach letnich, organizacja aktywności sporto-
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wych na obozach letnich, organizacja atrakcji na obozach
letnich, organizacja egzaminów [edukacja], organizacja
i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, organizacja imprez i konkursów
sportowych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych,
organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja
imprez rozrywkowych, organizacja imprez sportowych, organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, organizacja regat jachtowych, organizacja szkoleń, organizacja warsztatów
i seminariów, organizacja widowisk, organizacja zajęć, organizacja zawodów rekreacyjnych, organizacja zawodów żeglarskich, organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych,
organizowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie
i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych],
organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów
[szkolenia], organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie i prowadzenie
warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi,
organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie imprez
rekreacyjnych, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, organizowanie imprez sportowych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, organizowanie
imprez w celach rozrywkowych, organizowanie koncertów,
organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie konkursów, organizowanie konkursów edukacyjnych,
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów sportowych, organizowanie kursów
szkoleniowych, organizowanie obozów sportowych, organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie
pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie pokazów
w celach kulturalnych, organizowanie pokazów w celach rozrywkowych, organizowanie rozrywki, organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, organizowanie
szkoleń sportowych, organizowanie turniejów sportowych,
organizowanie turniejów rekreacyjnych, organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, organizowanie wykładów,
organizowanie wyścigów łodzi żaglowych, organizowanie
wyścigów łodzi, organizowanie zajęć dydaktycznych, organizowanie zajęć rekreacyjnych, organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, organizowanie zawodów, organizowanie zawodów i imprez sportowych, organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych, organizowanie
zawodów sportowych, ośrodki rozrywkowe, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], pokazy [do celów szkoleniowych], prezentacja filmów, produkcja nagrań
audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, prowadzenie dyskotek, prowadzenie imprez edukacyjnych, prowadzenie imprez kulturalnych, prowadzenie imprez rozrywkowych, prowadzenie kursów, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów instruktażowych,
edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych,
prowadzenie kursów instruktażowych, prowadzenie kursów,
seminariów i warsztatów, prowadzenie seminariów, prowadzenie warsztatów [szkolenia], prowadzenie wycieczek
z przewodnikiem, prowadzenie zajęć, prowadzenie zawodów sportowych, przeprowadzanie aktywności kulturalnych, przeprowadzanie imprez sportowych, przeprowadzanie wydarzeń sportowych, przygotowywanie imprez sporto-

41

wych, przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych,
publikacja kalendarzy, publikacja materiałów edukacyjnych,
publikowanie, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie książek, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie tekstów, publikowanie ulotek, redagowanie tekstów pisanych, rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe,
rezerwacje koncertów, rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy sportowe, rezerwowanie obiektów sportowych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, rozrywka, rozrywka w postaci wyścigów jachtów, sport i fitness, wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów], świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, świadczenie usług
związanych z rekreacją wodną, szkolenia dla dorosłych, szkolenia edukacyjne, szkolenia sportowe, szkolenia żeglarskie,
szkolenie i instruktaż, szkolenie sportowe, udostępnianie informacji z zakresu rozrywki za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów,
udostępnianie obiektów i sprzętu do celów edukacyjnych,
udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe,
udostępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji sportowej,
udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych,
udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie sprzętu i obiektów rozrywkowych, udostępnianie
sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie sprzętu sportowego,
udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, usługi centrów rozrywki na obozach wakacyjnych, usługi edukacyjne,
usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane
ze sportem, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi edukacyjne związane z bezpieczeństwem wodnym, usługi egzaminowania [edukacyjne], usługi klubów sportowych,
usługi rekreacyjne, usługi sportowe, usługi trenerskie, usługi
w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie organizacji rozrywki, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie rekreacji, usługi w zakresie rozrywki,
usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, usługi związane z dyskotekami, warsztaty do celów rekreacyjnych, warsztaty w celach
edukacyjnych, warsztaty w celach kulturalnych, warsztaty
w celach szkoleniowych, wynajem sprzętu sportowego
i obiektów sportowych, wypożyczanie urządzeń wypoczynkowych, zajęcia sportowe i kulturalne, zajęcia sportowe i rekreacyjne, zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], zapewnianie edukacji, zapewnianie imprez rekreacyjnych, zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, zapewnianie kursów edukacyjnych, zapewnianie kursów instruktażowych, zapewnianie kursów szkoleniowych,
zapewnianie obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu, zapewnianie wychowania fizycznego, zapewnianie zajęć kulturalnych, zapewnianie zajęć rekreacyjnych, 43 usługi zakwaterowania tymczasowego
świadczone przez obozy wakacyjne, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], usługi w zakresie obozów turystycznych [zakwaterowanie], bary, domy turystyczne, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów],
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów,
organizowanie zakwaterowania dla turystów, pensjonaty,
domy gościnne, przygotowywanie posiłków i napojów,
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puby, restauracje dla turystów, rezerwacja miejsc na kempingach, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacja pokoi,
rezerwacja zakwaterowania, serwowanie jedzenia i napojów,
tymczasowe zakwaterowanie, udostępnianie obiektów
na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie terenów i sprzętu kempingowego,
usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania na wakacje, usługi cateringu zewnętrznego, usługi hotelowe, usługi kateringowe, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, usługi w zakresie zakwaterowania,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach wakacyjnych, usługi barowe, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty].
(210) 495461
(220) 2019 01 31
(731) MIKULEC KAROL, Stary Sącz
(540) Galicyjskie STEKI WOŁOWE

(531)

27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 26.11.01, 26.11.05,
26.11.08
(510), (511) 29 mięso świeże, paczkowane mięso, mięso
mrożone, suszone mięso, wołowina, steki wołowe, wołowina w plastrach, wołowina gotowa do spożycia, siekana wołowina peklowana, suszona wołowina w paskach, 35 usługi
sprzedaży hurtowej i detalicznej, także za pośrednictwem
Internetu następujących towarów: mięso i wędliny, produkty
spożywcze, mrożona żywność, reklama i usługi reklamowe,
usługi marketingowe, zarządzanie danymi i analizy związane z działalnością gospodarczą, analizy zachowania użytkowników podczas procesów zakupowych, reklamy online,
doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju,
43 usługi kateringowe, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi doradcze dotyczące żywności, kontraktowe usługi w zakresie żywności, dostarczanie żywności osobom potrzebującym [usługi
charytatywne].
495473
(220) 2019 02 01
FEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) AF

(210)
(731)

do opalania, krem do rąk, krem do twarzy, krem do włosów,
kremy do opalania, kremy do mycia, kremy do golenia, kremy
do depilacji, kremy do ciała, kremy do skóry, kremy samoopalające, kremy pod prysznic, kremy po opalaniu [do użytku
kosmetycznego], kremy po goleniu, maseczki do włosów,
maseczki do twarzy, maseczki do ciała, maski do pielęgnacji włosów, maski do twarzy, maski kosmetyczne, mydełka,
mleczko po opalaniu, mleczko po goleniu, mleczko kosmetyczne, mleczko kąpielowe, mleczko do opalania, mleczko
do rąk, mleczko do demakijażu, mleczka do ciała, mydła,
mydła w kostce, mydła w kremie, mydła w płynie, mydło
pod prysznic, mydła w żelu, odżywki do włosów, pianka pod
prysznic i do kąpieli, pianki do golenia, pianki do włosów,
pianki [kosmetyki], płyny do golenia, płyny do mycia, płyny
do pielęgnacji twarzy i ciała, płyny do włosów, preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, serum do celów kosmetycznych, serum do twarzy do celów kosmetycznych, serum
do włosów, sole do kąpieli, szampony do włosów, żel po goleniu, żel pod prysznic i do kąpieli, żele do rąk, żele do twarzy i ciała [kosmetyki], żele do opalania, żele do masażu, inne
niż do celów medycznych, żele do golenia, żele do demakijażu, 14 artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, biżuteria i wyroby jubilerskie, bransoletki
[biżuteria], breloczki do kluczy [ozdoby], broszki [biżuteria],
kolczyki, krzyżyki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria], naszyjniki,
ozdoby z żółtego bursztynu, pierścionki, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, różańce, spinki do krawatów, spinki
do mankietów, srebrne bransoletki, srebrne kolczyki, srebrne
naszyjniki, srebrne pierścionki, srebro, szkatułki na biżuterię,
szpilki [biżuteria], wisiorki z aglomerowanego bursztynu
[ambroidu] będące biżuterią, wisiorki z bursztynu będące
biżuterią, wisiorki, zawieszki, wyroby jubilerskie, wyroby jubilerskie wykonane ze srebra, zawieszki [biżuteria], 16 pióra
i długopisy, zestawy piór i długopisów, 21 ozdoby szklane,
figurki szklane, świeczniki szklane, szklane karafki, donice
szklane, butelki szklane [pojemniki], słoiki, dzbanki szklane,
wyroby szklane malowane, patery szklane na owoce, naczynia szklane do napojów, kryształowe wyroby szklane rżnięte
ręcznie, wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, pudełka szklane, pojemniki ze szkła, wazony ze szkła, naczynia
ze szkła, talerze ze szkła, miski ze szkła, szklana zastawa stołowa, wyroby artystyczne ze szkła, cukiernice, półmiski [tace],
pucharki, salaterki, kubki szklane, szklane filiżanki, szklanki,
kieliszki, kufle, misy i miseczki, izolacyjne klosze do przykrywania żywności, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie
artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi
sklepów detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej
związane z materiałami piśmiennymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z przyborami kuchennymi.
495475
(220) 2019 02 01
S-LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) S-LABS

(210)
(731)
(531)

27.05.01, 27.05.08, 27.05.19, 27.05.22, 26.11.02, 26.11.05,
26.11.12
(510), (511) 3 balsam do ciała, balsam do włosów, balsamy
do rąk, balsam po goleniu, nielecznicze balsamy do stóp,
emulsje do ciała, emulsje do twarzy [do użytku kosmetycznego], emulsje po goleniu, kosmetyczne peelingi do ciała, krem

Nr ZT12/2019

Nr ZT12/2019
(531)
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29.01.03, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 24.17.01,
26.11.03, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.09, 26.11.12
(510), (511) 7 akcesoria mocowane do odkurzaczy do rozpylania perfum oraz środków dezynfekcyjnych, alternatory
[generatory prądu przemiennego], automaty do sprzedaży,
awaryjne generatory prądotwórcze, bębny [części maszyn],
długopisy do druku 3D, drukarki 3D, elektryczne urządzenia
do otwierania drzwi, elektryczne urządzenia do otwierania okien, elektryczne urządzenia do spawania, elektryczne
urządzenia do zamykania okien, elektryczne wyciskacze
do owoców do celów gospodarstwa domowego, elektryczne zamknięcia drzwiowe, hydrauliczne urządzenia
do otwierania drzwi, hydrauliczne urządzenia do otwierania okien, hydrauliczne urządzenia do zamykania okien,
hydrauliczne zamknięcia drzwi, instalacje do centralnego
odkurzania, instalacje do mycia pojazdów, instalacje kondensacyjne, instalacje odsysające pył do czyszczenia, kable
sterownicze do maszyn i silników, pneumatyczne urządzenia
do otwierania drzwi, pneumatyczne urządzenia do otwierania okien, pneumatyczne urządzenia do zamykania drzwi,
pneumatyczne urządzenia do zamykania okien, pralki, pralki
uruchamiane monetą, prasownice, ssawki do odkurzaczy,
sterowniki do wind, 9 adaptory elektryczne, alarmy, dżojstiki
do użytku z komputerami, inne niż do gier wideo, elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne
ściemniacze światła, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, identyfikacyjne
karty magnetyczne, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi,
inteligentne bransoletki [przyrządy pomiarowe], inteligentne
pierścionki, interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne
terminale z ekranami dotykowymi, karty inteligentne [karty
z układem scalonym], kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kodowane karty magnetyczne, kodowane
karty-klucze, komputery, magnetyczne nośniki danych, mechanizmy na monety lub żetony do włączania telewizorów,
mikroprocesory, okulary inteligentne, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, przyrządy
do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, przyrządy
do wskazywania temperatury, smartfony, tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], układy scalone, urządzenia
do przetwarzania danych, urządzenia elektrodynamiczne
do zdalnego sterowania sygnałami, urządzenia telewizyjne,
urządzenia zdalnego sterowania, wykrywacze [detektory],
zamki elektryczne, zegarki inteligentne, komputerowe bazy
danych, 11 elektryczne płyty kuchenne, instalacje do automatycznego podlewania, kuchenny sprzęt elektryczny,
urządzenia i instalacje do gotowania, urządzenia i instalacje
do suszenia, urządzenia i instalacje oświetleniowe, urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, 38 agencje informacyjne,
komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych,
komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych,
łączność poprzez terminale komputerowe, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową,
poczta elektroniczna, transfer strumieniowy danych, trans-
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misja plików cyfrowych, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajmowanie czasu dostępu
do globalnych sieci komputerowych, zapewnianie dostępu
do baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 42 aktualizowanie oprogramowania
komputerowego, analizy systemów komputerowych, badania naukowe, badania techniczne, doradztwo dotyczące
bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oszczędności
energii, 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, kontrola
jakości, monitoring systemów komputerowych przy użyciu
dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów
komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, odblokowywanie telefonów komórkowych, odzyskiwanie danych komputerowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], powielanie
programów komputerowych, prace badawczo-rozwojowe
nad nowymi produktami dla osób trzecich, programowanie
komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i projektowanie
indeksów informacji opartych na stronach internetowych
dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie
zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika,
udostępnienie wyszukiwarek internetowych, 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, usługi szyfrowania danych, wynajem sprzętu
do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów www,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe, 45 licencjonowanie oprogramowania
komputerowego, licencjonowanie własności intelektualnej,
monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych,
otwieranie zamków zabezpieczających, wynajem nazw domen internetowych.
495483
(220) 2019 02 01
S-LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) S-LABS
(510), (511) 7 akcesoria mocowane do odkurzaczy do rozpylania perfum oraz środków dezynfekcyjnych, alternatory
[generatory prądu przemiennego], automaty do sprzedaży,
awaryjne generatory prądotwórcze, bębny [części maszyn],
długopisy do druku 3D, drukarki 3D, elektryczne urządzenia
do otwierania drzwi, elektryczne urządzenia do otwierania okien, elektryczne urządzenia do spawania, elektryczne
urządzenia do zamykania okien, elektryczne wyciskacze
do owoców do celów gospodarstwa domowego, elektryczne zamknięcia drzwiowe, hydrauliczne urządzenia
do otwierania drzwi, hydrauliczne urządzenia do otwierania okien, hydrauliczne urządzenia do zamykania okien,
hydrauliczne zamknięcia drzwi, instalacje do centralnego
(210)
(731)
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odkurzania, instalacje do mycia pojazdów, instalacje kondensacyjne, instalacje odsysające pył do czyszczenia, kable
sterownicze do maszyn i silników, pneumatyczne urządzenia
do otwierania drzwi, pneumatyczne urządzenia do otwierania okien, pneumatyczne urządzenia do zamykania drzwi,
pneumatyczne urządzenia do zamykania okien, pralki, pralki
uruchamiane monetą, prasownice, ssawki do odkurzaczy,
sterowniki do wind, 9 adaptory elektryczne, alarmy, dżojstiki
do użytku z komputerami, inne niż do gier wideo, elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne
ściemniacze światła, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, identyfikacyjne
karty magnetyczne, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi,
inteligentne bransoletki [przyrządy pomiarowe], inteligentne
pierścionki, interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne
terminale z ekranami dotykowymi, karty inteligentne [karty
z układem scalonym], kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kodowane karty magnetyczne, kodowane
karty-klucze, komputery, magnetyczne nośniki danych, mechanizmy na monety lub żetony do włączania telewizorów,
mikroprocesory, okulary inteligentne, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, przyrządy
do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, przyrządy
do wskazywania temperatury, smartfony, tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], układy scalone, urządzenia
do przetwarzania danych, urządzenia elektrodynamiczne
do zdalnego sterowania sygnałami, urządzenia telewizyjne,
urządzenia zdalnego sterowania, wykrywacze [detektory],
zamki elektryczne, zegarki inteligentne, komputerowe bazy
danych, 11 elektryczne płyty kuchenne, instalacje do automatycznego podlewania, kuchenny sprzęt elektryczny,
urządzenia i instalacje do gotowania, urządzenia i instalacje
do suszenia, urządzenia i instalacje oświetleniowe, urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, 38 agencje informacyjne,
komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych,
komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych,
łączność poprzez terminale komputerowe, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową,
poczta elektroniczna, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajmowanie czasu dostępu
do globalnych sieci komputerowych, zapewnianie dostępu
do baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 42 aktualizowanie oprogramowania
komputerowego, analizy systemów komputerowych, badania naukowe, badania techniczne, doradztwo dotyczące
bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oszczędności
energii, 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 inter-
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netowych, instalacja oprogramowania komputerowego,
konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola
jakości, monitoring systemów komputerowych przy użyciu
dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów
komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, odblokowywanie telefonów komórkowych, odzyskiwanie danych komputerowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], powielanie
programów komputerowych, prace badawczo-rozwojowe
nad nowymi produktami dla osób trzecich, programowanie
komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i projektowanie
indeksów informacji opartych na stronach internetowych
dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie
zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika,
udostępnienie wyszukiwarek internetowych, 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, usługi szyfrowania danych, wynajem sprzętu
do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów www,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe, 45 licencjonowanie oprogramowania
komputerowego, licencjonowanie własności intelektualnej,
monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych,
otwieranie zamków zabezpieczających, wynajem nazw domen internetowych.
(210) 495485
(220) 2019 02 01
(731) FIGURA PRZEMYSŁAW NANGA, Złotów
(540) Magiczny OGRÓD

(531) 05.01.04, 05.01.05, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy ziołowe, suplementy ziołowe w płynie, zioła lecznicze, nalewki do celów
medycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 30 herbaty, zioła do celów spożywczych, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów w związku z ziołami, olejkami eterycznymi,
kosmetykami, suplementami diety, kadzidłami i herbatami
za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz
sieci Internet, administrowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, pokazy
towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać
za kliknięcie”, 41 publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów,
innych niż teksty, reklamowe.
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495490
(220) 2019 02 01
YOUPROMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kozielice
(540) Dziarownia
(510), (511) 9 oprogramowanie do systemów rezerwacji,
oprogramowanie do opracowywania stron internetowych,
35 usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych,
doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działalności gospodarczej, analiza odbioru reklamy, pośrednictwo w zakresie reklamy, pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, rozpowszechnianie
materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, świadczenie usług w zakresie reklamy komputerowej, kompilacja
katalogów biznesowych do publikacji w Internecie, opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie,
promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie,
reklama w Internecie dla osób trzecich, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych w Internecie, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, udostępnianie
katalogów [spisów] informacji handlowych online w Internecie, udostępnianie online przewodników reklamowych
zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących
handel online w Internecie, wynajem przestrzeni reklamowej
w Internecie, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie,
opracowywanie katalogów [spisów] w celu ich publikacji
w globalnej sieci komputerowej lub Internecie, 42 hosting
aplikacji interaktywnych, opracowywanie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie stron
internetowych w celach reklamowych, tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych (stron internetowych) na rzecz
osób trzecich, tworzenie platform internetowych do handlu
elektronicznego, tworzenie zapisanych elektronicznie stron
internetowych dla usług online i Internetu, programowanie
oprogramowania do reklamy online, 44 usługi w zakresie
tatuażu, salony tatuażu, tatuowanie, laserowe usuwanie tatuaży, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji
ciała i urody.
(210)
(731)

495493
(220) 2019 02 01
MELALEUCA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) MELAMEDICA
(510), (511) 3 kosmetyki i wyroby perfumeryjne, wybielające, do czyszczenia, polerowania, szorowania, olejki eteryczne, płyny do pielęgnacji.
(210)
(731)

(210) 495497
(220) 2019 02 01
(731) BOCHNIARZ ROBERT PEAKL, Siedlce
(540) PEAKL
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04
(510), (511) 18 aktówki, bagaż, etykiety skórzane, podróżne
torby na ubranie, skóra surowa lub półprzetworzona, skóra
wtórna, skóry bydlęce, skóry zwierzęce, teczki konferencyjne,
torby, torby turystyczne, torebki, walizki, wyprawione skóry,
zestawy podróżne [wyroby skórzane], 25 obuwie, odzież
ze skóry, paski [odzież], rękawiczki.
495499
(220) 2019 02 01
WILK URSZULA USŁUGI MARKETINGOWE
I WYDAWNICZE, Chyliczki
(540) mediatalk
(510), (511) 35 doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, marketing internetowy, marketing
afiliacyjny, kampanie marketingowe, reklama i marketing,
usługi agencji marketingowych, planowanie strategii marketingowych, prowadzenie badań marketingowych, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, redagowanie tekstów reklamowych.
(210)
(731)

495507
(220) 2019 02 01
DR. OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) Razem Fajniej

(210)
(731)

(531) 29.01.01, 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 9 pamięci zewnętrzne USB, pliki multimedialne
do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki muzyczne do pobierania, publikacje elektroniczne, do pobrania,
podkładki pod myszy komputerowe, etui na okulary, etui
i pokrowce na smartfony, 14 zawieszki, wisiorki oraz breloki
z wyłączeniem breloków elektronicznych będących pilotami
zdalnego sterowania, kółka na klucze, wyroby biżuteryjne,
w tym bransoletki, 16 publikacje drukowane, publikacje reklamowe, plakaty reklamowe, ulotki reklamowe, reklamowe
znaki i szyldy papierowe, drukowane papierowe i kartonowe
tablice reklamowe, okrągłe podkładki pod szklanki i kufle
z papieru lub z tektury, przybory do pisania i rysowania, artykuły papiernicze, notatniki, kalendarze, albumy, fotografie,
grafiki, rysunki, artykuły z tworzyw sztucznych, z papieru
lub z tektury do pakowania i owijania, 18 torby, plecaki, saszetki biodrowe, chlebaki, parasole, 20 balony reklamowe,
obiekty nadmuchiwane powietrzem do reklamy, szyldy
i tablice reklamowe z tworzyw sztucznych lub z drewna,
21 pojemniki i przybory kuchenne oraz zastawa stołowa
z wyjątkiem sztućców, naczynia kuchenne, wyroby szklane,
porcelanowe i ceramiczne, 25 odzież, nakrycia głowy, szaliki,
apaszki, chusty, obuwie w tym japonki, kapcie, rękawiczki,
nauszniki, 26 znaczki okolicznościowe używane w kampaniach, zawieszki [nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub
łańcuszków], smycze [paski] do noszenia, 28 zabawki, maskotki, gry, artykuły sportowe, 35 reklama szeroko rozumiana
w tym telewizyjna, w Internecie, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, promocja sprzedaży, usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, rozpowszechnianie reklam, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, dystrybucja próbek rekla-

46

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

mowych, usługi relacji z mediami, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, przygotowywanie
materiałów do celów reklamowych i promocyjnych, organizowanie kampanii reklamowych, publikowanie tekstów
o charakterze reklamowych i promocyjnym, organizowanie
konkursów w celach reklamowych i promocyjnych, 38 zapewnianie dostępu do blogów internetowych, komunikacja
za pośrednictwem blogów online, poczta elektroniczna,
przesyłanie tekstu, obrazu, wideo i treści multimedialnych
za pośrednictwem Internetu i mediów telekomunikacyjnych,
udostępnianie forów internetowych on-line, 41 usługi pisania blogów, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, mianowicie pisanie i publikowanie przepisów
kulinarnych, organizowanie konkursów kulinarnych, usługi
edukacyjne odnośnie odżywiania i zdrowego trybu życia
prowadzone za pośrednictwem mediów społecznościowych, 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, udostępnianie filmów
online nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnianie
obrazów online nie do pobrania, udostępnianie zdjęć on-line nie do pobrania, udostępnianie powieści graficznych
on-line, nie do pobrania, udostępnianie treści multimedialnych
online nie do pobrania, usługi gier oferowane w systemie
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 45 usługi
serwisów społecznościowych on-line.
(210) 495513
(220) 2019 02 03
(731) MIESZKOWICZ JACEK BIOMEDICA, Rzeszów
(540) BIOMEDICA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 41 usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi publikacji, publikowanie
podręczników, publikowanie podręczników szkoleniowych,
publikowanie książek edukacyjnych, przygotowywanie tekstów do publikacji, konsultacje edytorskie, redagowanie
tekstów pisanych, publikacja i redagowanie książek, usługi
edukacyjne, usługi edukacyjne dla dzieci i dorosłych.
(210) 495515
(220) 2019 02 03
(731) KWIATKOWSKI WIESŁAW ALFA-CER, Opoczno
(540) ALFA-CER
(510), (511) 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, 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, panele
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szklane, szkło budowlane, cegły szklane, szkło warstwowe,
alabastrowe szkło, szkło izolacyjne, szkło bezodpryskowe,
elementy ze szkła do szklenia, płyty ze szkła, szklane materiały budowlane, wzmocnione szkło budowlane, panele
okładzinowe ze szkła, bloki szklane do budownictwa, panele
szklane do drzwi, panele szklane do okien, szkło odbijające
ciepło do budownictwa, szkło piankowe do celów budowlanych, szkło świecące do celów budowlanych, elementy
szklane do paneli budowlanych, płytki szklane do pokrywania dachu, szkło dekoracyjne do użytku w budownictwie,
szklane mozaiki do użytku w budownictwie, balustrady niemetalowe, płytki szklane nie do pokrywania dachu, listwy
niemetalowe, okna witrażowe, 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,
paneli szklanych, szkła budowlanego, cegieł szklanych, szkła
warstwowego, alabastrowego szkła, szkła izolacyjnego, szkła
bezodpryskowego, elementów ze szkła do szklenia, płyt
ze szkła, szklanych materiałów budowlanych, wzmocnionego szkła budowlanego, paneli okładzinowych ze szkła, bloków szklanych do budownictwa, paneli szklanych do drzwi,
paneli szklanych do okien, szkła odbijającego ciepło do budownictwa, szkła piankowego do celów budowlanych, szkła
świecącego do celów budowlanych, elementów szklanych
do paneli budowlanych, płytek szklanych do pokrywania dachu, szkła dekoracyjnego do użytku w budownictwie, szklanych mozaik do użytku w budownictwie, balustrad niemetalowych, płytek szklanych nie do pokrywania dachu, listew
niemetalowych, okien witrażowych.
495516
(220) 2019 02 03
FRAŚ ADRIAN AF HOMES HANDEL-NIERUCHOMOŚCI,
Krotoszyn
(540) AF HOMES HANDEL-NIERUCHOMOŚCI
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa odzieży, galanterii, odzieży damskiej, odzieży męskiej, odzieży
dziecięcej, odzieży dziewczęcej, swetrów, topów, odzieży wierzchniej dla kobiet i mężczyzn, odzieży wierzchniej
dla dziewcząt i chłopców, odzieży wierzchniej dla dzieci,
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odzieży sportowej, odzieży wieczorowej, odzieży treningowej, odzieży do spania, sukienek, sukni, t-shirtów, koszulek,
bluzek, spódnic, koszul, spodni, bielizny damskiej, bielizny
męskiej, bielizny dziecięcej, obuwia, 36 agencje nieruchomości, agencje mieszkaniowe, wynajem nieruchomości,
timesharing nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, organizowanie
wynajmu nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości,
zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi nabywania
nieruchomości, zarządzanie powiernicze nieruchomościami,
organizacja najmu nieruchomości handlowych, zarządzanie
inwestycjami w nieruchomości, usługi doradcze dotyczące
nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe
dotyczące nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, doradztwo w sprawach finansowych,
planowanie inwestycji w nieruchomości, pomoc w zakupie
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, usługi badawcze dotyczące nabywania
nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku
nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości
mieszkaniowych, usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości,
dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi
agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, pomoc
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów
finansowych w nieruchomościach, usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, doradztwo związane
z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami
biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z obiektami rozrywkowymi, pomieszczeniami przemysłowymi, budynkami handlowymi, centrami handlowymi, osiedlami mieszkaniowymi, kompleksami budynków, usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu
budynków, usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, udzielanie informacji dotyczących
kwestii nieruchomości za pośrednictwem internetu, usługi
zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji
w zakresie nieruchomości, usługi wykazów nieruchomości
związanych z wynajmem domów i mieszkań, usługi agencji
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, 37 usługi budowlane, usługi
remontowe, usługi wyburzeniowe, budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych,
budowa budynków na zamówienie, budowa budynków
przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa
części budynków, budowa domów, budowa domów na zamówienie, budowa nieruchomości, budowa nieruchomości
komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowanie domów, budowanie nieruchomości, budownictwo, nadzór nad robotami budowlanymi, remont nieruchomości, remontowanie
budynków, renowacja budynków, stawianie fundamentów,
stawianie ogrodzeń zabezpieczających, usługi budowlane,
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usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane w zakresie budowania
na potrzeby przemysłu, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie stawiania
budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, usługi doradcze dotyczące przebudowy
budynków, usługi doradcze dotyczące remontów budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji budynków, usługi
doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze
w zakresie budowania, usługi doradztwa w zakresie budowy
budynków, usługi generalnych wykonawców budowlanych,
usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, usługi
odnawiania budynków, usługi odnawiania mieszkań, usługi
w zakresie remontów budynków, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie budynków prefabrykowanych,
wznoszenie obszarów mieszkalnych, wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, zarządzanie projektami
budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami
na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków,
zarządzanie projektem budowy.
(210) 495517
(220) 2019 02 03
(731) KWIATKOWSKI WIESŁAW ALFA-CER, Opoczno
(540) α alfa cer Dekoracje do płytek ceramicznych

(531) 24.17.25, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 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, 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, panele
szklane, szkło budowlane, cegły szklane, szkło warstwowe,
alabastrowe szkło, szkło izolacyjne, szkło bezodpryskowe,
elementy ze szkła do szklenia, płyty ze szkła, szklane materiały budowlane, wzmocnione szkło budowlane, panele
okładzinowe ze szkła, bloki szklane do budownictwa, panele
szklane do drzwi, panele szklane do okien, szkło odbijające
ciepło do budownictwa, szkło piankowe do celów budowlanych, szkło świecące do celów budowlanych, elementy
szklane do paneli budowlanych, płytki szklane do pokrywania dachu, szkło dekoracyjne do użytku w budownictwie,
szklane mozaiki do użytku w budownictwie, balustrady niemetalowe, płytki szklane nie do pokrywania dachu, listwy
niemetalowe, okna witrażowe, 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,
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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,
paneli szklanych, szkła budowlanego, cegieł szklanych, szkła
warstwowego, alabastrowego szkła, szkła izolacyjnego, szkła
bezodpryskowego, elementów ze szkła do szklenia, płyt
ze szkła, szklanych materiałów budowlanych, wzmocnionego szkła budowlanego, paneli okładzinowych ze szkła, bloków szklanych do budownictwa, paneli szklanych do drzwi,
paneli szklanych do okien, szkła odbijającego ciepło do budownictwa, szkła piankowego do celów budowlanych, szkła
świecącego do celów budowlanych, elementów szklanych
do paneli budowlanych, płytek szklanych do pokrywania dachu, szkła dekoracyjnego do użytku w budownictwie, szklanych mozaik do użytku w budownictwie, balustrad niemetalowych, płytek szklanych nie do pokrywania dachu, listew
niemetalowych, okien witrażowych.
(210) 495521
(220) 2019 02 03
(731) IWASZKO ADAM, Środa Śląska
(540) Nosace
(510), (511) 25 odzież, galanteria, odzież damska, odzież
męska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, topy,
odzież wierzchnia dla kobiet i mężczyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt i chłopców, odzież wierzchnia dla dzieci,
odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież treningowa,
odzież do spania, sukienki, suknie, t-shirty, koszulki, bluzki,
spódnice, koszule, spodnie, bielizna damska, męska i dziecięca, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa odzieży, galanterii, odzieży damskiej, odzieży męskiej, odzieży dziecięcej,
odzieży dziewczęcej, swetrów, topów, odzieży wierzchniej
dla kobiet i mężczyzn, odzieży wierzchniej dla dziewcząt
i chłopców, odzieży wierzchniej dla dzieci, odzieży sportowej, odzieży wieczorowej, odzieży treningowej, odzieży
do spania, sukienek, sukni, t-shirtów, koszulek, bluzek, spódnic, koszul, spodni, bielizny damskiej, bielizny męskiej, bielizny dziecięcej.
(210) 495523
(220) 2019 02 04
(731) WIECZOREK JOLANTA, Legionowo
(540) matique natural & organic products

(531) 03.07.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aloesowe preparaty,aloesowe preparaty
do celów kosmetycznych, balsamy do celów kosmetycznych,
balsamy, inne niż do celów medycznych, chusteczki dla niemowląt nasączone preparatami do czyszczenia, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone
preparatami do usuwania makijażu, cytrynowe olejki ete-
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ryczne, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, ekstrakty kwiatowe,
perfumy, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, esencje
eteryczne, farby do włosów, kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do brwi,
kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry,
kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, lakier do włosów,
maski kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych,
mydła, mydła do ożywiania koloru tkanin, odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, ołówki do brwi, płyny do pielęgnacji
włosów, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych,
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do pielęgnacji paznokci,
preparaty do prania, preparaty do samoopalania, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, produkty perfumeryjne,
przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, sole kąpielowe
do celów innych niż lecznicze, szampony, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące
do higieny intymnej, nielecznicze, środki do czyszczenia
zębów, środki do namaczania prania, środki odświeżające
powietrze, środki zmiękczające do tkanin, świece do masażu
do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych,
woda perfumowana, zestawy kosmetyków, żele do masażu,
inne niż do celów medycznych.
(210) 495525
(220) 2019 02 04
(731) PACHOLSKI PRZEMYSŁAW, Wyganów
(540) RZEMIEŚLNIK P P PROJEKT GONI WYOBRAŹNIĘ

(531) 23.01.01, 27.05.01
(510), (511) 20 altany (meble), biurka i stoły i ławy, dekoracyjne skrzynie drewniane, drewniane uchwyty do szuflad, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, dekoracyjne lampy, lustra i pułki, dzieła sztuki z drewna, metalu,
szkła, tworzyw sztucznych, gabloty [meble], podstawki i stojaki z drewna, metalu, szkła, tworzyw sztucznych, 40 produkcja rzemieślnicza na zamówienie i montowanie wykonanych
elementów, obróbka i przetwarzanie materiałów, rzemieślnicza obróbka i przetwarzanie materiałów z drewna, metalu,
szkła tworzyw sztucznych, produkcja rzemieślnicza elementów dekoracyjnych do wnętrz (na zamówienie, montaż).
(210) 495526
(220) 2019 02 04
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) mNow
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(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 urządzenia i oprogramowanie w zakresie
sprzedaży i zakupu on-line, urządzenia i oprogramowanie do integracji przez platformę sprzedaży internetowej
procesu sprzedaży ratalnej, 36 usługi finansowe, płatności
on-line, usługi akceptacji płatności on-line, pośrednictwo
pieniężne, 42 usługi w zakresie projektowania, programowania oraz rozwoju oprogramowania w zakresie handlu cyfrowego (e-commerce), doradztwo i zarządzanie systemami
informatycznymi w zakresie płatności on-line oraz integracji
przez platformę sprzedaży internetowej procesu sprzedaży
ratalnej.
(210) 495527
(220) 2019 02 04
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) mypay

(531) 26.04.09, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i oprogramowanie w zakresie
sprzedaży i zakupu on-line, urządzenia i oprogramowanie do integracji przez platformę sprzedaży internetowej
procesu sprzedaży ratalnej, 36 usługi finansowe, płatności
on-line, usługi akceptacji płatności on-line, pośrednictwo
pieniężne, 42 usługi w zakresie projektowania, programowania oraz rozwoju oprogramowania w zakresie handlu cyfrowego (e-commerce), doradztwo i zarządzanie systemami
informatycznymi w zakresie płatności on-line oraz integracji
przez platformę sprzedaży internetowej procesu sprzedaży
ratalnej.
(210) 495528
(220) 2019 02 04
(731) STOWARZYSZENIE E-POŁUDNIE, Bytom
(540) MiŚOT łączymy lokalnie

(531) 03.01.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 38 informacja o telekomunikacji, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, telekomunikacja, telekomunikacyjne usługi dostępowe, udostępnianie
instalacji telekomunikacyjnych, usługi dostawców Internetu
(ISP), usługi dostawców usług internetowych (ISP), usługi
dostępu do telekomunikacji, usługi informacyjne on-line
związane z telekomunikacją, usługi sieci telekomunikacyjnych, usługi świadczone przez dostawców Internetu, usługi
światłowodowej telekomunikacji, usługi telefoniczne, usługi
telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjnej sieci cyfrowej,
użytkowanie szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych,
zapewnianie dostępu do sieci telekomunikacyjnych.
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(210) 495533
(220) 2019 02 04
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) mPass

(531) 26.04.09, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i oprogramowanie w zakresie
sprzedaży i zakupu on-line, urządzenia i oprogramowanie do integracji przez platformę sprzedaży internetowej
procesu sprzedaży ratalnej, 36 usługi finansowe, płatności
on-line, usługi akceptacji płatności on-line, pośrednictwo
pieniężne, 42 usługi w zakresie projektowania, programowania oraz rozwoju oprogramowania w zakresie handlu cyfrowego (e-commerce), doradztwo I zarządzanie systemami
informatycznymi w zakresie płatności on-line oraz integracji
przez platformę sprzedaży internetowej procesu sprzedaży
ratalnej.
(210) 495535
(220) 2019 02 04
(731) SMEO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) e faktoring.net

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 wyceny handlowe, analizy kosztów, audyt
działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania rynku i analizy biznesowe, doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji
i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, outsourcing
[doradztwo biznesowe], usługi pośrednictwa biznesowego
dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorstw], usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 36 informacje finansowe, informacje
finansowe i wyceny, informacje finansowe dla inwestorów,
informacje finansowe dostarczane za pomocą środków elektronicznych, informacje finansowe dostarczane za pośrednictwem komputerowych baz danych, faktoring, finansowe
(informacje -), inwestycje finansowe, doradztwo w sprawach
finansowych, doradztwo w zakresie długów, analizy finansowe, wyceny i analizy finansowe, agencje ściągania wierzytelności, agencje kredytowe, inwestycje kapitałowe, leasing
finansowy, świadczenie finansowych usług leasingowych,
pożyczki, pożyczki [finansowanie], pożyczki pieniężne, pożyczki ratalne, pożyczki firmowe, pożyczki na zakup leasingowy, pożyczki za zabezpieczeniem, pożyczki z poręczeniem,
sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, transakcje
finansowe i monetarne, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie
informacji finansowych online, usługi finansowania, usługi
pośrednictwa finansowego, wycena aktywów [finansowa],
wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nierucho-
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mości], wyceny fiskalne, zarządzanie finansami, zarządzanie
finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób
trzecich, usługi w zakresie finansowania zakupów na raty (leasing), finansowanie zakupów w formie leasingu, finansowanie zakupów na raty [leasing].
(210) 495536
(220) 2019 02 04
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) mClick

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.09
(510), (511) 9 urządzenia i oprogramowanie w zakresie
sprzedaży i zakupu on-line, urządzenia i oprogramowanie do integracji przez platformę sprzedaży internetowej
procesu sprzedaży ratalnej, 36 usługi finansowe, płatności
on-line, usługi akceptacji płatności on-line, pośrednictwo
pieniężne, 42 usługi w zakresie projektowania, programowania oraz rozwoju oprogramowania w zakresie handlu cyfrowego (e-commerce), doradztwo i zarządzanie systemami
informatycznymi w zakresie płatności on-line oraz integracji
przez platformę sprzedaży internetowej procesu sprzedaży
ratalnej.
(210) 495538
(220) 2019 02 04
(731) PIÓRECKI MICHAŁ, Kraków
(540) grido
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe i komputerowe bazy danych, aplikacje do pobrania na smartfony,
komputerowe oprogramowanie użytkowe do transmisji
strumieniowej audiowizualnych treści medialnych za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, oprogramowanie do projektowania i osadzania reklam on-line na stronach internetowych,
oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych,
oprogramowanie komputerowe do opracowania dynamicznych witryn internetowych oraz do tworzenia i projektowania stron internetowych, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające dostarczanie informacji oraz udostępnianie
mediów elektronicznych za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie komunikacyjne, nawigacyjne, użytkowe i społecznościowe, serwery internetowe, sprzęt do komunikacji
i szyfrowania, sprzęt komputerowy do przetwarzania i rozpowszechniania danych lokalizacyjnych, oraz do zbierania danych pozycjonujących, urządzenia do gromadzenia
danych, urządzenia do komunikacji bezprzewodowej służące do przesyłania głosu, danych lub obrazu, urządzenia
do przechowywania, przetwarzania i przesyłania danych,
komunikatów, informacji, obrazów i tekstu, urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, urządzenia technologii
informacyjnej, audiowizualne, multimedialne i fotograficzne,
utrwalone na nośnikach informacje i dane, 35 analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, przetwarzanie
danych do celów administracyjnych, analizy danych badań
rynkowych, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, dostarczanie biznesowych i handlowych
informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem
stron internetowych, kompilacja informacji i ich wprowadzanie do komputerowych baz danych, pośrednictwo w kon-
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traktach na kupno i sprzedaż produktów i usług, promocja,
reklama i marketing on-line, promowanie dzieł innych osób
poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem
strony internetowej, promowanie towarów i usług osób
trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, udostępnianie miejsca na stronach internetowych
na reklamę towarów i usług, usługi aukcyjne, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane
on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi
przetwarzania danych, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych,
usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych dotyczących nawyków związanych z korzystaniem z Internetu,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, 38 agencje informacyjne, nadawanie audio, wideo
i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci
łącznościowych, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz
Internetu, przydzielanie dostępu do baz danych w Internecie, telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), transmisja informacji do celów biznesowych, transmisja
treści multimedialnych przez Internet, transmisja wiadomości, danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych sieci
łącznościowych, usługi komunikacyjne, mianowicie elektroniczna transmisja danych i dokumentów pomiędzy użytkownikami komputerów, usługi połączeń internetowych dla
klientów indywidualnych i jednostek gospodarczych, usługi
związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, zapewnianie
dostępu do danych oraz do informacji za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu do treści stron internetowych
portali, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych,
doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron
internetowych do handlu elektronicznego, instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, projektowanie stron internetowych w celach
reklamowych, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich
[usługi informatyczne], tworzenie zapisanych elektronicznie
stron internetowych dla usług online i Internetu, oraz platform internetowych do handlu elektronicznego, udostępnianie informacji online w zakresie badań technologicznych
z komputerowej bazy danych lub Internetu, umożliwianie
tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania
nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej, usługi: badawcze, komputerowe, utrzymywania
stron internetowych, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, utrzymanie oprogramowania
komputerowego do dostępu do Internetu.
(210) 495539
(220) 2019 02 04
(731) WŁODARCZYK TOMASZ DETEXPOL, Łódź
(540) lulumi

(531) 01.15.11, 27.05.01
(510), (511) 5 pieluchy i otulacze, 24 muślin, tetra bawełniana, tkanina z wiskozy bambusowej, śpiworki i śpiworki z kapturem dla niemowląt, bielizna pościelowa i kocyki dla dzieci
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i niemowląt, poszewki na poduszki, prześcieradła dla dzieci
i niemowląt, ręczniki, ręczniki z kapturem, rękawice kąpielowe dla dzieci i niemowląt, osłony do łóżeczek dziecięcych
(pościel), podkłady/ochraniacze do przewijania niemowląt,
pokrycia na materace dziecięce, 28 maty z zabawkami dla
niemowląt, wiszące karuzele dla dzieci (mobile), pluszowe
zabawki z przymocowanym kocykiem, przytulanki, grzechotki, gryzaczki pluszowe, misie pluszowe.
(210) 495541
(220) 2019 02 04
(731) CZERNY MARIAN MCN, Gliwice
(540) oxyCentrum

(531) 02.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi doradcze w zakresie
opieki zdrowotnej [medyczne], kliniki medyczne, badania
medyczne, konsultacje medyczne, usługi w zakresie leczenia
medycznego.
495542
(220) 2019 02 04
OWCZARCZYK ROMAN PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE BAGSTAR, Warszawa
(540) BAGSTAR BR
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do użytku w gospodarstwie domowym, kartony z tektury
do pakowania, opakowania kartonowe, torby na zakupy, torby papierowe na zakupy, podstawki pod szklanki z papieru,
podkładki pod szklanki z tektury, podstawki pod szklanki
z tektury, podstawki pod szklanki z kartonu, artykuły biurowe, papierowe artykuły piśmienne, dekoracje na stół z papieru, dekoracje na środek stołu z papieru, torby na zakupy, miski
z tworzyw sztucznych, dekoracje wiszące [ozdoby], tablice
reklamowe, kubki plastikowe, talerze papierowe, talerze (jednorazowe - ) , talerze z tworzyw sztucznych, biodegradowalne miski, naczynia, naczynia do napojów, talerze z tworzyw
sztucznych [naczynia], szklanki, kieliszki, naczynia do picia
i akcesoria barowe, kubki papierowe, maski karnawałowe,
czapki karnawałowe, śmieszne gadżety na imprezy.
495543
(220) 2019 02 04
ZALEWSKI MARIUSZ AMADEUSZ, WAŁEJKO MONIKA
ANNA VERONA SPÓŁKA CYWILNA, Białystok
(540) VERBRASI

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.18, 29.01.13, 27.05.02
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących towarów: środki do konserwacji drewna, preparaty
do prania, mydła, środki do czyszczenia toalet, środki do zmywania naczyń, środki do usuwania plam, środki do mycia
rąk, środki do usuwania rdzy, środki do usuwania kamienia,
środki do czyszczenia rąk, środki czyszczące do szkła, środki czyszczące do metalu, środki czyszczące do kamienia,
środki czyszczące do użytku domowego, środki czyszczące
do celów gospodarstwa domowego, odświeżacze powietrza, środki do usuwania bakterii, środki do dezodoryzacji
powietrza, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
środki odkażające do użytku domowego, sztućce z tworzyw
ulegających biodegradacji, sztućce stołowe [noże, widelce
i łyżki], dezynfektanty, urządzenia do dezynfekcji, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania na żywność, szczelne opakowania z tektury, opakowania kartonowe, materiały
opakowaniowe z tworzyw sztucznych do kanapek, papier
do pakowania żywności, tace kartonowe do pakowania
żywności, folie do pakowania artykułów żywnościowych,
papierowe pojemniki do żywności na wynos, szablony
do dekorowania żywności i napojów, torebki z papieru
na artykuły żywnościowe, folia z tworzyw sztucznych do pakowania żywności, plastikowe torebki do przechowywania
żywności do użytku domowego, chłonne arkusze papieru
lub plastiku do pakowania żywności, taśma do woreczków
na żywność do użytku w zamrażarkach, utrzymujące wilgoć
arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, nawijana na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowania żywności, folie z tworzyw sztucznych do pakowania żywności

(531) 27.05.01, 29.01.12, 09.03.14
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna
damska, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, gorsety, majtki, halki, półhalki, slipy męskie, figi
damskie, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, stroje plażowe,
płaszcze kąpielowe, bluzki, bezrękawniki, garnitury, kamizelki, koszule, podkoszulki, pulowery, spodnie, spódnice, swetry,
kombinezony, bluzy sportowe, sukienki damskie, żakiety męskie, żakiety z dzianiny, koszulki z krótkim lub z długim rękawem, koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt
i małych dzieci, t-shirty z krótkim rękawem, odzież z imitacji
skóry, etole [futra], szale i etole, kurtki, peleryny [narzutki],
płaszcze, prochowce, bielizna nocna, piżamy, koszule nocne, szlafroki, rękawiczki, szale, szaliki, chustki na głowę, getry,
legginsy, skarpetki, rajstopy, pończochy, pasy do pończoch
dla mężczyzn, paski, krawaty, odzież sportowa, kombinezony
piankowe dla narciarzy wodnych, odzież dla kolarzy, odzież
skórzana dla motocyklistów, odzież wodoodporna, czapki
dziane, czapki wełniane, czapki futrzane, kapelusze, turbany,
woalki, welony, kaptury, nauszniki [odzież], obuwie sportowe,
pantofle domowe, pantofle kąpielowe, pantofle do baletu,
sandały, kalosze, buty sznurowane, liberie, wyprawki dziecięce [odzież], 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią odzieży, obuwia i nakryć głowy, wyrobów ze skóry
i imitacji skóry, walizek i toreb podróżnych, plecaków, portfeli
i portmonetek, parasoli, ozdób do włosów i biżuterii, zarządzanie sklepami detalicznymi, hurtowymi, internetowymi.
495544
(220) 2019 02 04
ATRES INTRALOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) LogABS
(210)
(731)

52

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.03.02
(510), (511) 9 komputerowe bazy danych, interaktywne
oprogramowanie komputerowe, komputerowe oprogramowanie użytkowe, komputerowe oprogramowanie
graficzne, modele do rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do symulacji,
42 projektowanie systemów informatycznych dotyczących
zarządzania, opracowywanie, aktualizacja i konserwacja
systemów oprogramowania, opracowywanie oprogramowania komputerowego w zakresie logistyki, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego,
opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania komputerowego w zakresie logistyki.
(210) 495552
(220) 2019 02 04
(731) SZUBERT ADAM P.A.LABS, Zgierz
(540) MARTON

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia elektroniczne audio i wideo do rejestrowania, transmisji, odtwarzania dźwięku i/lub obrazów: nagrywarki, odbiorniki, odtwarzacze, wzmacniacze,
urządzenia do wzmacniania, miksowania, modyfikowania,
kontrolowania i rozpowszechniania dźwięku, sprzęt i wyposażenie do dowolnych z powyższych urządzeń: głośniki,
obudowy głośników, systemy głośnikowe i urządzenia kontrolne do nich, kable audio - wideo, złącza kabli audio - wideo, przełączniki do doprowadzania sygnałów audio - wideo
i sygnałów cyfrowych, przetworniki sygnałów do głośników,
oprogramowanie komputerowe do użytku w połączeniu
z dowolnym z powyższych urządzeń i sprzętem, 37 instalacja, naprawa i konserwacja: urządzeń audio i wideo do rejestrowania, transmisji i odtwarzania dźwięku i/lub obrazów,
urządzeń do wzmacniania, miksowania, modyfikowania,
kontrolowania i rozpowszechniania dźwięku, sprzętu i wyposażenia do dowolnych z powyższych urządzeń audio
i wideo oraz oprogramowania komputerowego do użytku
w połączeniu z dowolnym z powyższych urządzeń i sprzętem oraz wyposażeniem do nich.
(210) 495559
(220) 2019 02 04
(731) WALISZEWSKA KATARZYNA ICON, Pakość
(540) COLORMED

(531) 09.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 odzież medyczna, odzież specjalna używana
w salach operacyjnych, fartuchy do badania pacjentów, fartuchy do użytku chirurgicznego, czepki ochronne na włosy
do noszenia przez lekarzy, 25 fartuchy, odzież ochronna zakładana na ubrania, papierowe czapki noszone przez kucharzy, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w związku z odzieżą
i obuwiem dla branży medycznej, kosmetycznej i gastronomicznej za pośrednictwem stacjonarnych punków sprzedaży oraz sieci Internet.
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(210) 495560
(220) 2019 02 04
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) justpay

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.09
(510), (511) 9 urządzenia i oprogramowanie w zakresie
sprzedaży i zakupu on-line, urządzenia i oprogramowanie do integracji przez platformę sprzedaży internetowej
procesu sprzedaży ratalnej, 36 usługi finansowe, płatności
on-line, usługi akceptacji płatności on-line, pośrednictwo
pieniężne, 42 usługi w zakresie projektowania, programowania oraz rozwoju oprogramowania w zakresie handlu cyfrowego (e-commerce), doradztwo i zarządzanie systemami
informatycznymi w zakresie płatności on-line oraz integracji
przez platformę sprzedaży internetowej procesu sprzedaży
ratalnej.
(210) 495561
(220) 2019 02 04
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) paynow

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.09
(510), (511) 9 urządzenia i oprogramowanie w zakresie
sprzedaży i zakupu on-line, urządzenia i oprogramowanie do integracji przez platformę sprzedaży internetowej
procesu sprzedaży ratalnej, 36 usługi finansowe, płatności
on-line, usługi akceptacji płatności on-line, pośrednictwo
pieniężne, 42 usługi w zakresie projektowania, programowania oraz rozwoju oprogramowania w zakresie handlu cyfrowego (e-commerce), doradztwo i zarządzanie systemami
informatycznymi w zakresie płatności on-line oraz integracji
przez platformę sprzedaży internetowej procesu sprzedaży
ratalnej.
495565
(220) 2019 02 04
INET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Modlnica
(540) elektroSłoneczni
(510), (511) 7 generatory wytwarzające energię elektryczną
z energii słonecznej, 37 montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych,
konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, nadzór budowlany, informacja budowlana, usługi budowlane, naprawcze roboty budowlane, budowlany
sprzęt (wynajem -), doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), nadzór budowlany na miejscu, nadzór nad robotami budowlanymi, usługi budowlane i naprawy budynków, prace
budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, instalacja
systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną
w budynkach mieszkalnych, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach nie(210)
(731)
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mieszkalnych, budowa użytkowych instalacji słonecznych,
instalacja systemów ogrzewania słonecznego, instalowanie
systemów zasilanych energią słoneczną, konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, montaż i konserwacja
instalacji ogrzewania słonecznego, konserwacja i naprawa
instalacji ogrzewania słonecznego, konserwacja i naprawa
instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, naprawa
instalacji do zaopatrzenia w energię, naprawa i konserwacja
generatorów energii elektrycznej, 40 wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej, wytwarzanie energii, wytwarzanie energii elektrycznej, wynajem sprzętu do wytwarzania
energii elektrycznej, usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej.
495578
(220) 2019 02 04
APION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Słupsk
(540) KASZUBSKA OSTOJA wypoczynek i aktywność
(210)
(731)
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dotyczących wyceny nieruchomości, usługi wyceny mienia
i majątku, wycena budynków, wycena majątku, wycena
związana z ekspertyzą budynków, wycena związana z projektowaniem budynków, doradztwo finansowe związane
z inwestowaniem w infrastrukturę, finansowanie projektów
budowlanych, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie finansowania w zakresie operacji
budowlanych, usługi inwestycyjne, usługi planowania finansowego związane z projektami budowlanymi, usługi towarzystw budowlanych, zarządzanie aktywami i zarządzanie
portfolio, zarządzanie finansowe projektami budowlanymi,
zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe kosztami
użytkowania budynków, zarządzanie finansowe projektami
renowacji budynków, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie
nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami,
wycena i zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem
i nieruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi agencji nieruchomości dotyczące
sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków.
495579
(220) 2019 02 04
APION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słupsk
(540) APION
(210)
(731)

(531) 05.05.20, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, agencje
lub pośrednictwo w dzierżawie lub wynajmie gruntu, biuro
wynajmu mieszkań, dzierżawa biur, dzierżawa budynków,
dzierżawa domów, dzierżawa gospodarstw rolnych, dzierżawa gruntu, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych,
dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, dzierżawa pomieszczeń
sklepowych, organizacja najmu nieruchomości handlowych, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem,
organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości,
organizowanie umów dzierżawy, organizowanie wynajmu
nieruchomości, udzielanie informacji w zakresie dzierżawy
ziemi, udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków, usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu
gruntów, usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu
budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, usługi w zakresie odnawiania dzierżawy
nieruchomości, usługi w zakresie odstąpienia od dzierżawy
nieruchomości, usługi wykazów nieruchomości związanych
z wynajmem domów i mieszkań, usługi wynajmu mieszkań,
wynajem budynków, wynajem domów, wynajem domów
do wynajęcia, wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego,
wynajem lokali na cele biurowe, wynajem miejsca w punkcie
sprzedaży detalicznej, wynajem mieszkań, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, wynajem mieszkań, studio
i pokoi, wynajem nieruchomości, wynajem nieruchomości
i majątku, wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem powierzchni biurowej,
wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości],
wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, zarządzanie domami czynszowymi, usługi wyceny nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, udzielanie informacji

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, agencje
lub pośrednictwo w dzierżawie lub wynajmie gruntu, biuro
wynajmu mieszkań, dzierżawa biur, dzierżawa budynków,
dzierżawa domów, dzierżawa gospodarstw rolnych, dzierżawa gruntu, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych,
dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, dzierżawa pomieszczeń
sklepowych, organizacja najmu nieruchomości handlowych, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem,
organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości,
organizowanie umów dzierżawy, organizowanie wynajmu
nieruchomości, udzielanie informacji w zakresie dzierżawy
ziemi, udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków, usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu
gruntów, usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu
budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, usługi w zakresie odnawiania dzierżawy
nieruchomości, usługi w zakresie odstąpienia od dzierżawy
nieruchomości, usługi wykazów nieruchomości związanych
z wynajmem domów i mieszkań, usługi wynajmu mieszkań,
wynajem budynków, wynajem domów, wynajem domów
do wynajęcia, wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego,
wynajem lokali na cele biurowe, wynajem miejsca w punkcie
sprzedaży detalicznej, wynajem mieszkań, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, wynajem mieszkań, studio
i pokoi, wynajem nieruchomości, wynajem nieruchomości
i majątku, wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem powierzchni biurowej,
wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości],
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wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, zarządzanie domami czynszowymi, usługi wyceny nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, udzielanie informacji
dotyczących wyceny nieruchomości, usługi wyceny mienia
i majątku, wycena budynków, wycena majątku, wycena
związana z ekspertyzą budynków, wycena związana z projektowaniem budynków, doradztwo finansowe związane
z inwestowaniem w infrastrukturę, finansowanie projektów
budowlanych, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie finansowania w zakresie operacji
budowlanych, usługi inwestycyjne, usługi planowania finansowego związane z projektami budowlanymi, usługi towarzystw budowlanych, zarządzanie aktywami i zarządzanie
portfolio, zarządzanie finansowe projektami budowlanymi,
zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe kosztami
użytkowania budynków, zarządzanie finansowe projektami
renowacji budynków, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie
nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami,
wycena i zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem
i nieruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi agencji nieruchomości dotyczące
sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków.
495581
(220) 2019 02 04
ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY RADIOLEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pruszcz Gdańsk
(540) GALVAR
(210)
(731)

Nr ZT12/2019

wycenę ślusarki, edukacyjne aplikacje mobilne, mobilne
odbiorniki danych, edukacyjne aplikacje mobilne, kupony
mobilne do pobrania, aplikacje mobilne do zamawiania taksówek, odbiorniki cyfrowej telewizji mobilnej (DMB), szybkie
ładowarki do urządzeń mobilnych, oprogramowanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi, oprogramowanie komputerowe do mobilnych aplikacji umożliwiających interakcje
i łączenie pomiędzy pojazdami i urządzeniami mobilnymi,
kable do mobilnego połączenia wysokiej jakości (MHL),
oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do użytku
w urządzeniach mobilnych, aplikacje mobilne do pobrania
do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia
na sobie, oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych w celu integracji
danych elektronicznych ze środowiskiem świata zewnętrznego, 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji produktów
takich jak: oprogramowanie komputerowe do sterowania
i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych, mobilne
aplikacje, aplikacje mobilne na telefon umożliwiające wycenę ślusarki, edukacyjne aplikacje mobilne, mobilne odbiorniki danych, edukacyjne aplikacje mobilne, kupony mobilne
do pobrania, aplikacje mobilne do zamawiania taksówek, odbiorniki cyfrowej telewizji mobilnej (DMB), szybkie ładowarki
do urządzeń mobilnych, oprogramowanie do zarządzania
urządzeniami mobilnymi, oprogramowanie komputerowe
do mobilnych aplikacji umożliwiających interakcje i łączenie pomiędzy pojazdami i urządzeniami mobilnymi, kable
do mobilnego połączenia wysokiej jakości (MHL), oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych, aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie,
oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do użytku
w urządzeniach mobilnych w celu integracji danych elektronicznych ze środowiskiem świata zewnętrznego.
(210) 495593
(220) 2019 02 05
(731) ŚLIWOWSKA ALICJA NATASZA, Poznań
(540) SKIN SESH dr A. Śliwowska

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 obudowy metalowe, szafy metalowe, obudowy zewnętrzne, 9 szafy rozdzielcze, szafy na wyłączniki
elektryczne.
(210) 495587
(220) 2019 02 05
(731) LACHOWICZ SEBASTIAN LO-GO, Sochaczew
(540) LiczOkno-GO

(531)

07.03.02, 26.03.23, 26.11.11, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do sterowania i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych, mobilne aplikacje, aplikacje mobilne na telefon umożliwiające

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 3 ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych,
emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, kosmetyki
do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki
funkcjonalne, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki upiększające, kosmetyki w postaci kremów, kremy BB,
kremy do mycia, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy
i balsamy kosmetyczne, kosmetyki w formie sproszkowanej
[pudry], kremy kojące do użytku kosmetycznego, preparaty
do makijażu, maseczki do twarzy i ciała, masła do twarzy
i ciała, mgiełki do ciała, mleczko kosmetyczne, mydła i żele,
nielecznicze olejki pod prysznic, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do namaczania stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, oleje
do pielęgnacji i oczyszczania twarzy, olejki do ciała i twarzy,
oczyszczające maseczki do twarzy, olejki do kąpieli i pod
prysznic [nielecznicze], olejki do masażu ciała, olejki do masażu twarzy, peelingi do twarzy i ciała, preparaty czyszczące do użytku osobistego, płynne kremy [kosmetyki], płyny
do włosów i ciała, płyny pielęgnacyjne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolageno-
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we do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, preparaty myjące do użytku osobistego,
preparaty pod prysznic, preparaty złuszczające do twarzy
do użytku kosmetycznego, produkty do mycia rąk, serum
do celów kosmetycznych, serum pielęgnacyjne, żel pod
prysznic i do kąpieli, żele do twarzy i ciała [kosmetyki], żelowe maseczki i płatki pod oczy do celów kosmetycznych, kremy do aromaterapii, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji
ciała, preparaty zapachowe, preparaty aromaterapeutyczne,
zmieszane olejki eteryczne.
495594
(220) 2019 02 05
JABŁOŃSKA ALEKSANDRA NUTRICION HOUSE,
Zielona Góra
(540) KOLAGEN PRO
(210)
(731)

(531) 26.05.01, 26.05.08, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 suplementy diety.
495597
(220) 2019 02 05
SPECJALISTYCZNA FIRMA WYBURZENIOWA
URSZULA WARWAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory
(540) SFW WYBURZENIA
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny kruszące, maszyny do robót ziemnych, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, 37 rozbiórka
budynków, wynajem sprzętu budowlanego, nadzór budowlany, konsultacje budowlane, budownictwo, 40 recykling
odpadów i śmieci, sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu [przetwarzanie], usuwanie warstw
nawierzchniowych, niszczenie odpadów i śmieci, 42 usługi
inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie budowlane, badania techniczne.
495602
(220) 2019 02 05
ABRAMCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) AUSTRALIS
(510), (511) 29 ryby [nieżywe], owoce morza [nieżywe], mięczaki [nieżywe], skorupiaki [nieżywe], krewetki [nieżywe],
małże [nieżywe], ostrygi [nieżywe], ryby mrożone, ryby konserwowane, ryby marynowane, ryby gotowane, ryby przetworzone, ryby solone, ryby suszone, ryby wędzone, mrożone produkty rybne, mrożone gotowane ryby, mrożone
owoce morza, gotowane owoce morza, potrawy rybne, produkty z owoców morza, gotowe posiłki składające się głównie z ryb, mrożone posiłki składające się głównie z ryb, filety
rybne, paluszki rybne, kotlety rybne, krokiety rybne, kiełbaski
rybne, steki z ryb, pulpety rybne, galaretki rybne, konserwy
rybne, pasztety rybne, pasty rybne, pasty z owoców morza,
pasty krewetkowe, przeciery rybne, sałatki rybne, wywar rybny, anchois, surimi, ikra rybia przetworzona, kawior, krakersy
rybne, dzwonka rybne, płaty rybne, polędwice rybne, żywność produkowana z ryb, przekąski rybne, przetwory z ryb,
(210)
(731)
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ikry rybiej, skorupiaków i owoców morza, potrawy gotowe
z ryb, ikry rybiej, skorupiaków i owoców morza, zupy i buliony z ryb, ikry rybiej, skorupiaków i owoców morza, parówki
rybne i rybno-warzywne, chipsy rybne.
(210) 495605
(220) 2019 02 05
(731) DYCZKO RAFAŁ NEXTSTORE, Brzeźno
(540) PinUp Clean
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki zapachowe do celów domowych, aerozole czyszczące,
aerozole odtłuszczające, chusteczki nasączone preparatami
czyszczącymi, detergenty, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące, oleje czyszczące,
płyny do czyszczenia, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, żrące środki czyszczące, płyny
do mycia, płyny do mycia naczyń, zmywaki nasączone mydłem, mieszanki do mycia okien, mydła do użytku domowego, odplamiacze, środki do czyszczenia toalet, mieszaniny
do czyszczenia ubikacji, środki toaletowe, preparaty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, mydła i żele, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do włosów,
środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki, kosmetyki
do makijażu, preparaty do prania, proszki do prania, płyny
do prania, wybielacze, wywabiacze plam [preparaty], środki ścierne i polerskie, odkamieniacze do użytku domowego, środki do usuwania rdzy, środki do czyszczenia pojazdów, preparaty do czyszczenia i polerowania skóry i butów,
21 przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, sprzęt i artykuły
do sprzątania i czyszczenia, artykuły do pielęgnacji odzieży
i obuwia, przybory kosmetyczne i toaletowe, gąbki, gąbki
do czyszczenia, druciaki metalowe, ścierki, ścierki do mycia podłóg, ściereczki do czyszczenia, ściereczki do kurzu,
ściereczki do polerowania, ściereczki do szyb, chusteczki
do czyszczenia okularów [szmatki], miotły, mopy, końcówki
do mopów, wiadra do mopów, wiadra do użytku w gospodarstwie domowym, niemetalowe kije do mioteł, miotełki
do kurzu, śmietniczki, szczotki, szufelki do zamiatania, szczotki do mycia naczyń, zestawy szczotek toaletowych, pady
do czyszczenia, przyrządy ścierne do celów kuchennych
[czyszczenie], przepychaczki do czyszczenia odpływu, przybory do czyszczenia szkła, rękawice do czyszczenia do użytku domowego, gumowe rękawiczki do gospodarstwa domowego, rękawice do polerowania, rękawice do ścierania
kurzu, odkurzacze nieelektryczne, urządzenia nieelektryczne
do czyszczenia dywanów, trzepaczki do dywanów, nie będące maszynami, wycieraczki ze szczotkami [skrobaczki
do oczyszczania butów], zbieraki wody z szyb [do celów
domowych], zmywaki ścierne, rozpylacze zapachowe, kosze
na śmieci, kosze na ręczniki, dozowniki do detergentów, dozowniki mydła, miednice [naczynia], mydelniczki, pojemniki
na płyny, puste, do użytku domowego, wieszaki na ręczniki, szczoteczki do paznokci, artykuły do czyszczenia zębów,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie
następujących towarów: preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki zapachowe do celów domowych, aerozole
czyszczące, aerozole odtłuszczające, chusteczki nasączone
preparatami czyszczącymi, detergenty, ściereczki nasączane
detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące, oleje czyszczące, płyny do czyszczenia, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, żrące środki czyszczące, płyny
do mycia, płyny do mycia naczyń, zmywaki nasączone mydłem, mieszanki do mycia okien, mydła do użytku domowe-
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go, odplamiacze, środki do czyszczenia toalet, mieszaniny
do czyszczenia ubikacji, środki toaletowe, preparaty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, mydła i żele, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do włosów,
środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki, kosmetyki
do makijażu, preparaty do prania, proszki do prania, płyny
do prania, wybielacze, wywabiacze plam [preparaty], środki ścierne i polerskie, odkamieniacze do użytku domowego,
środki do usuwania rdzy, środki do czyszczenia pojazdów,
preparaty do czyszczenia i polerowania skóry i butów, przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, sprzęt i artykuły do sprzątania
i czyszczenia, artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, przybory kosmetyczne i toaletowe, gąbki, gąbki do czyszczenia,
druciaki metalowe, ścierki, ścierki do mycia podłóg, ściereczki do czyszczenia, ściereczki do kurzu, ściereczki do polerowania, ściereczki do szyb, chusteczki do czyszczenia okularów [szmatki], miotły, mopy, końcówki do mopów, wiadra
do mopów, wiadra do użytku w gospodarstwie domowym,
niemetalowe kije do mioteł, miotełki do kurzu, śmietniczki,
szczotki, szufelki do zamiatania, szczotki do mycia naczyń,
zestawy szczotek toaletowych, pady do czyszczenia, przyrządy ścierne do celów kuchennych [czyszczenie], przepychaczki do czyszczenia odpływu, przybory do czyszczenia
szkła, rękawice do czyszczenia do użytku domowego, gumowe rękawiczki do gospodarstwa domowego, rękawice
do polerowania, rękawice do ścierania kurzu, odkurzacze
nieelektryczne, urządzenia nieelektryczne do czyszczenia
dywanów, trzepaczki do dywanów, nie będące maszynami, wycieraczki ze szczotkami [skrobaczki do oczyszczania
butów], zbieraki wody z szyb [do celów domowych], zmywaki ścierne, rozpylacze zapachowe, kosze na śmieci, kosze
na ręczniki, dozowniki do detergentów, dozowniki mydła,
miednice [naczynia], mydelniczki, pojemniki na płyny, puste, do użytku domowego, wieszaki na ręczniki, szczoteczki
do paznokci, artykuły do czyszczenia zębów.
(210) 495607
(220) 2019 02 05
(731) BRODZIAK RAFAŁ, Ożarów Mazowiecki
(540) MAGNETO POWER

(531) 26.01.04, 26.04.05, 26.04.22, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 7 alternatory [generatory prądu przemiennego],
generatory elektryczności, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, narzędzia [części maszyn], noże elektryczne,
nożyce elektryczne, podgrzewacze wody [części maszyn],
podnośniki [urządzenia], polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne, pompy [części maszyn lub silników], pompy [maszyny], pompy do instalacji grzewczych, prądnice prądu stałego,
rozruszniki silników, silniki elektryczne inne niż do pojazdów
lądowych, stojany [statory], szczotki [części maszyn], szczotki
elektryczne, szczotki prądnic, szpule [części maszyn], śrubokręty elektryczne, wiertarki ręczne elektryczne.
(210)
(731)

495612
(220) 2019 02 05
INET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Modlnica

Nr ZT12/2019

(540) elektroSłoneczni.pl

(531)

01.03.01, 26.03.05, 26.03.06, 26.03.07, 26.03.11, 26.03.13,
26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 generatory wytwarzające energię elektryczną
z energii słonecznej, 37 montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych,
konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, nadzór budowlany, informacja budowlana, usługi
budowlane, naprawcze roboty budowlane, budowlany sprzęt
(wynajem -), doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), nadzór budowlany na miejscu, nadzór nad robotami budowlanymi, usługi budowlane i naprawy budynków, prace budowlane
w zakresie konstrukcji stalowych, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, zarządzanie projektami
budowlanymi na terenie budowy, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach
mieszkalnych, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, budowa użytkowych instalacji słonecznych, instalacja systemów
ogrzewania słonecznego, instalowanie systemów zasilanych
energią słoneczną, konserwacja i naprawa instalacji energii
słonecznej, montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, konserwacja i naprawa instalacji ogrzewania słonecznego, konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, naprawa instalacji do zaopatrzenia
w energię, naprawa i konserwacja generatorów energii elektrycznej, 40 wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej,
wytwarzanie energii, wytwarzanie energii elektrycznej, wynajem sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej, usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej.
(210) 495627
(220) 2019 02 06
(731) PORAZIŃSKI PAWEŁ FACTORY FINANCE, Warszawa
(540) FACTORY FINANCE
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w sprawach finansowych, agencje kredytowe, informacja o ubezpieczeniach,
leasing finansowy, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi
finansowania, usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków,
usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, zarządzanie finansami.
495628
(220) 2019 02 06
ŁUCZKA DAGMARA PROJEKTOWNIA WIZERUNKU,
Suchy Dwór
(540) COOL-TURALNY MALUCH

(210)
(731)

Nr ZT12/2019
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(531) 02.07.23, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne, szkolenie nauczycieli, szkolenia biznesowe, szkolenia dla dorosłych, nauczanie
i szkolenia, szkolenia ruchowe dla dzieci, nauka dzieci.
495631
(220) 2019 02 06
GRUPA PRACE WYKOŃCZENIOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wodzisław Śląski
(540) GRUPA PRACE WYKOŃCZENIOWE

(210)
(731)
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(herbatniki), pierniczki, precelki, precle pokryte czekoladą,
wafelki, jadalne wafle, wafelki w polewie czekoladowej, rurki
waflowe [ciastka], wyroby ciastkarskie nadziewane owocami.
495655
(220) 2019 02 06
P.P.U. ECOSTEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie
(540) ECOSTEEL

(210)
(731)

(531) 02.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 pomoc w zarządzaniu działalnością, reklama,
rozpowszechnianie reklam.
(531)
495632
(220) 2019 02 06
GRUPA PRACE WYKOŃCZENIOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wodzisław Śląski
(540) akademia Grupy Prace Wykończeniowe

(210)
(731)

26.04.02, 26.04.03, 26.05.01, 26.05.18, 26.11.03, 26.11.05,
26.11.07, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy w stanie surowym oraz półprodukty i wyroby z tych materiałów, w szczególności stal, półprodukty i wyroby stalowe, a także konstrukcje metalowe.
495657
(220) 2019 02 06
WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zawiercie
(540) MARIONETKA

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 35 pomoc w zarządzaniu działalnością, reklama,
rozpowszechnianie reklam.
495633
(220) 2019 02 06
BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski
(540) PRYNCY TORCIK
(210)
(731)

(531) 08.01.09, 08.01.22, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(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

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, 34 papierosy elektroniczne, papierosy beztytoniowe
nie do celów medycznych, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, elektroniczne fajki wodne, urządzenia elektroniczne do inhalacji
nikotynowej, urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę, wkłady zawierające chemiczne substancje aromatyczne w płynie do papierosów
elektronicznych, kartridże do papierosów elektronicznych,
atomizery do papierosów elektronicznych, kartomizery
do papierosów elektronicznych, zestawy do palenia papierosów elektronicznych, naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, płyny do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane
do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów,
płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający
glikol propylenowy, płyn do papierosów elektronicznych
[e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, aromaty chemiczne w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, środki aromatyzujące do stosowania
w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne,
elektroniczne fajki do tytoniu, cygara elektroniczne, filtry
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do tytoniu, filtry do papierosów, waporyzatory dla palaczy,
do stosowania doustnego, środki czyszczące do papierosów elektronicznych, przybory dla palaczy, artykuły dla
palaczy, nie z metalu szlachetnego, 35 usługi w zakresie
informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych,
przez sklepy on-line.
(210) 495695
(220) 2019 02 07
(731) BISIOREK JACEK SPLINX, Warszawa
(540) SPLINX
(510), (511) 2 lakiery, takie jak: lakiery zapachowe, lakiery interferencyjne, perłowe, zmiennooptyczne, lakiery Braille’a,
„soft touch”, „skórka pomarańczy”, lakiery strukturalne, lakiery do powleczeń Cf i CB, farby, takie jak szeroko rozumiane farby specjalne zewnętrzne i wewnętrzne w takich dziedzinach gospodarki jak poligrafia, budownictwo i przemysł,
czyli farby z efektami specjalnymi: zapachowe, świecące
pod UV, termochromowe odwracalne i nieodwracalne,
termochromowe dwuzakresowe, termochromowe ciekłokrystaliczne, luminescencyjne, fotochromowe odwracalne
i nieodwracalne, hydrochromowe odwracalne i nieodwracalne, brokatowe, błyszczące się i mieniące się, magnetyczne, magnetyzujące, farby MICR, ścieralne, metaliczne
imitujące srebro i złoto, farby fluorescencyjne, neonowe,
niekopiowalne, farby blacklight, farby piezochromowe, farby chemiochromowe, farby niewidoczne fluorescencyjne,
fosforyzujące, farby IR, farby zdrapkowe, ścieralne gumką,
farby aktywowane monetą, farby przewodzące prąd, elektroluminescencyjne, farby penetrujące, farby imitujące znak
wodny, farby mieszane, farby specjalne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna lakierów takich jak: lakiery zapachowe, lakiery interferencyjne, perłowe, zmiennooptyczne, lakiery Braille’a, „soft touch”, „skórka pomarańczy”, lakiery strukturalne,
lakiery do powleczeń Cf i CB oraz farb takich jak szeroko
rozumiane farby specjalne zewnętrzne i wewnętrzne w takich dziedzinach gospodarki jak poligrafia, budownictwo
i przemysł, czyli farby z efektami specjalnymi: zapachowe,
świecące pod UV, termochromowe odwracalne i nieodwracalne, termochromowe dwuzakresowe, termochromowe ciekłokrystaliczne, luminescencyjne, fotochromowe
odwracalne i nieodwracalne, hydrochromowe odwracalne i nieodwracalne, brokatowe, błyszczące się i mieniące
się, magnetyczne, magnetyzujące, farby MICR, ścieralne,
metaliczne imitujące srebro i złoto, farby fluorescencyjne,
neonowe, niekopiowalne, farby blacklight, farby piezochromowe, farby chemiochromowe, farby niewidoczne
fluorescencyjne, fosforyzujące, farby IR, farby zdrapkowe,
ścieralne gumką, farby aktywowane monetą, farby przewodzące prąd, elektroluminescencyjne, farby penetrujące,
farby imitujące znak wodny, farby mieszane, farby specjalne
za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz
sieci Internet.
(210)
(731)

495711
(220) 2019 02 07
ADEPT INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

Nr ZT12/2019

(540) CV CONDO VILLE CONDOMINIUM INVESTMENT

(531) 27.05.09, 27.05.10, 27.05.12, 27.05.17, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomością, zarządzanie
nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, organizowanie wynajmu nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami
w zakresie kompleksów budynków, wynajem nieruchomości,
dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], usługi zarządzania nieruchomościami, organizacja najmu nieruchomości
handlowych, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], wycena i zarządzanie nieruchomościami, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, usługi w zakresie
zarządzania nieruchomościami, 37 budowanie nieruchomości, remont nieruchomości, sprzątanie nieruchomości, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości
mieszkalnych, budowa nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomości przemysłowych.
(210) 495714
(220) 2019 02 07
(731) NOWACKI ROBERT RN7, Wrocław
(540) Cherrysmile

(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.13, 27.05.17, 05.07.16, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210) 495725
(220) 2019 02 08
(731) KIRSZKE JAROSŁAW NEWCREATION.PL, Śrem
(540) PĘDZLOVE
(510), (511) 3 kosmetyki do makijażu, 20 lusterka do makijażu do użycia w domu, lusterka do makijażu do torebek, osobiste lusterka kompaktowe, 21 aplikatory do makijażu, pędzle do makijażu, gąbki do makijażu, aplikatory do makijażu
oczu, aplikatory do nakładania makijażu [szpatułki], przybory
do celów kosmetycznych, pojemniki na kosmetyki, 44 usługi
kosmetyczne, usługi w zakresie makijażu.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

475339, 492588, 494168, 494169, 494289, 494290, 494293

2

494259, 494290, 494293, 495695

3

494084, 494113, 494331, 494976, 494981, 495310, 495311, 495312, 495313, 495315, 495317, 495318, 495319,
495320, 495473, 495493, 495523, 495593, 495594, 495605, 495725

4

475339, 493403

5

492588, 494084, 494113, 494168, 494169, 494655, 494976, 495311, 495315, 495317, 495318, 495320, 495437,
495447, 495458, 495485, 495539, 495594, 495657

6

491306, 494188, 494193, 494617, 494978, 495581, 495655

7

490495, 493972, 494628, 495475, 495483, 495565, 495597, 495607, 495612

8

494628, 494976

9

475339, 489651, 489652, 490495, 493594, 494161, 494273, 495328, 495475, 495483, 495490, 495507, 495526,
495527, 495533, 495536, 495538, 495544, 495552, 495560, 495561, 495581, 495587

10

493594, 494273, 494331, 494516, 494976, 495559

11

491306, 491354, 494628, 494976, 495184, 495475, 495483

12

491306

14

495473, 495507

16

489477, 490495, 494273, 495328, 495459, 495473, 495507

17

494271, 494273

18

491306, 494415, 495459, 495497, 495507

19

494188, 494193, 494262, 494273, 494288, 494290, 494293, 494728, 495515, 495517

20

493113, 494516, 494617, 494976, 495252, 495507, 495525, 495725

21

494020, 494976, 495473, 495507, 495605, 495725

22

494273

24

494273, 494976, 495539

25

491142, 493950, 494273, 494415, 494976, 495459, 495497, 495507, 495521, 495543, 495559, 495714

26

491142, 495507

28

493403, 494258, 494275, 494638, 494976, 495244, 495507, 495539

29

475339, 488483, 493808, 493974, 494113, 494221, 494222, 494655, 495461, 495602

30

475339, 482521, 492904, 493808, 493824, 494118, 494155, 494221, 494222, 494655, 495235, 495241, 495242,
495243, 495485, 495633

31

475339, 494168, 494169, 494333

32

492904, 494655, 494775, 494787, 495459

33

487836, 492885

34

495657

35

475339, 489651, 489652, 491215, 491306, 492538, 493022, 493023, 493025, 493365, 493403, 493601, 493950,
494157, 494161, 494242, 494287, 494290, 494293, 494415, 494446, 494448, 494480, 494516, 494617, 494628,
494655, 494677, 494786, 494976, 495037, 495082, 495164, 495165, 495169, 495184, 495194, 495246, 495252,
495328, 495425, 495431, 495459, 495461, 495473, 495475, 495483, 495485, 495490, 495499, 495507, 495515,
495516, 495517, 495521, 495535, 495538, 495542, 495543, 495559, 495587, 495605, 495631, 495632, 495657,
495695

36

475339, 491215, 492538, 493601, 494446, 494448, 494620, 494677, 495333, 495400, 495516, 495526, 495527,
495533, 495535, 495536, 495560, 495561, 495578, 495579, 495627, 495711
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Nr ZT12/2019

1

2

37

486000, 491354, 492538, 493601, 494157, 494188, 494193, 494273, 494404, 494728, 495184, 495273, 495350,
495353, 495516, 495552, 495565, 495597, 495612, 495711

38

489651, 489652, 492538, 494258, 494275, 494677, 494976, 495328, 495459, 495475, 495483, 495507, 495528,
495538

39

475339, 494157, 494617, 495042, 495350, 495353, 495400, 495459

40

490495, 493113, 494118, 494273, 494617, 495082, 495525, 495565, 495597, 495612

41

488820, 490578, 492541, 493022, 493023, 493025, 493365, 493394, 493403, 493865, 494161, 494258, 494275,
494673, 494725, 495164, 495169, 495194, 495328, 495338, 495363, 495368, 495459, 495485, 495507, 495513,
495628

42

491215, 492538, 492541, 493365, 494161, 494333, 495328, 495394, 495475, 495483, 495490, 495526, 495527,
495533, 495536, 495538, 495544, 495560, 495561, 495597

43

488820, 493394, 494155, 494221, 494222, 494673, 495350, 495353, 495459, 495461

44

492541, 493365, 493594, 494331, 494333, 494808, 495082, 495165, 495175, 495274, 495423, 495490, 495541,
495725

45

491215, 495475, 495483, 495507

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

? alfa cer Dekoracje do płytek ceramicznych
1947 ZIELONA BUDKA
3+ idealny na imprezy dla dzieci NORIMPEX
MULTIBAŃKI WYTWARZA TYSIĄCE
KOLOROWYCH BANIEK MULTIBAŃKI
AF HOMES HANDEL-NIERUCHOMOŚCI
AF
AGRAVITA ORGANIC
akademia Grupy Prace Wykończeniowe
ALARMONT
ALFA-CER
AMICAR
AMINO
AMS
ANMAR-HOUSE
Apexim
APION
AQUA VITA
ariadna twoja opinia ma znaczenie
AromaYoga
ARROKA
AUSTRALIS
baby by Ann
BAGSTAR BR
Bio Killer
BIOMEDICA
BUDDHA BURGER
CALDENA SMART ORGANIC FARMING
CENTER MEDICAL
Cherrysmile
Choco Royal
Cisi dresi
COCO CURRY
COLORMED
CONSTRACT
COOL-TURALNY MALUCH
CV CONDO VILLE CONDOMINIUM INVESTMENT
CyberPower
D48
Deli Grano
DK Dorota Kuźnicka
Domatiko
DUET
Dziarownia
e faktoring.net

495517
494118

ECOSTEEL
E-D Flex
E-D Lazur
Eko-deska
EKOSTRATEG
ElektroAqua
elektroSłoneczni
elektroSłoneczni.pl
elements
elotto
endermomasaż
FABRYKA PIŁKARZY TRENINGI INDYWIDUALNE
FACTORY FINANCE
FOROOF
FOROOF
Fotoryka
G GLOVEX
Galicyjskie STEKI WOŁOWE
GALVAR
GASTRO-ACID VC 630
GASTRO-INOX VC 651
GASTRO-SEPT PLUS VC 621
Grandeko
grido
GRUPA PRACE WYKOŃCZENIOWE
gth
h
hanzafluo
HAPPY HOUSE
HP HUT-PUS S.A.
HP
HRQUALITY
I Medical Clinic Podhale
ilotto
justpay
KALTMANN
KAMO Sp. z o.o.
KASZUBSKA OSTOJA wypoczynek i aktywność
KLINIKA MORENO
KOCI KOCI... DRAPKI
KOLAGEN PRO
KRAKÓW DLA WSZYSTKICH
KRAKÓW DLA WSZYSTKICH
KRAKÓW DLA WSZYSTKICH

495655
494289
494259
494262
495169
495184
495565
495612
494677
494258
493594
495338
495627
494188
494193
490578
494786
495461
495581
495318
495319
495317
494271
495538
495631
495273
495175
494242
494673
495353
495350
495246
495165
494275
495560
494628
491354
495578
495423
489477
495594
493022
493023
493025

494638
495516
495473
494169
495632
494404
495515
495042
493808
494978
493601
475339
495579
488820
494287
493403
494020
495602
494976
495542
493972
495513
494221
494168
494516
495714
482521
493950
494222
495559
493113
495628
495711
495394
495400
495243
494415
492538
489652
495490
495535
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Nr ZT12/2019

1

2

1

2

KREMISIE
Kremówka dekorowana
le gout
LECH CENTRUM
LEŻAKOWANA JESION ŻUBRÓWKA CZARNA
LEŻAKOWANA W BECZKACH Z JESIONU
LiczOkno-GO
LIDER ROZWOJU REGIONALNEGO
LogABS
love skin food
LUCKY HOME.PL
lulumi
M M Meyer-Machowicz
Kancelaria Gospodarcza
Magiczny OGRÓD
MAGNETO POWER
MARCOPOL marka która łączy
MARIONETKA
MARTON
MASTER PIECE
matique natural & organic products
MAXAL VC 970
MAZURALIA
MAZZANTE comfort line
mClick
mediatalk
MELAMEDICA
metrohouse
metrohouse
MiŚOT łączymy lokalnie
mNow
mPass
MULTI PURPOSE CLEANER VC 950
myCANAL
mypay
MYSIA ZAGŁADA
NIPPON PAINT
NOIR dental clinic
Nosace
Oftaldent
OKNO best
oxyCentrum
PALISADE
PANJUST
PANJUST
paynow
PEAKL
PĘDZLOVE
PinUp Clean
PLANETA ZDROWIA
plastica
Poczuj się PRO

495242
495241
493824
494157

POD DOBRYMI ANIOŁAMI
POLDERMA
POLINNOVATION
PREMOMOTORS Krajowe.
Udokumentowane. Pewne
ProMultivitt
PRYNCY TORCIK
Psiakacje
Psylwester
RASSPHARMA
Razem Fajniej
RELAXER
RODOpass
RZEMIEŚLNIK P P PROJEKT GONI WYOBRAŹNIĘ
S SKARBIEC
setu
SFW WYBURZENIA
SHENMED
SIELSKI Z NATURY
SKIN SESH dr A. Śliwowska
S-LABS
S-LABS
SMAKI WARSZAWY
Restauracja & Cukiernia 2005
SOLO
Spartan Cleaner Prestige
SPLINX
STILTON
STOWARZYSZENIE POLSKA SOJA
STREFA ORZEŹWIENIA
STREFA ORZEŹWIENIA
STRUGARNIA WARIATÓW
ŚLIWOWICA POLSKA Polish Slivovitz EST 1884
TRADITIONAL PLUM VODKA DOJRZAŁA
ŚLIWKA TORUŃSKIE WÓDKI GATUNKOWE
T 1884 BUTELKOWANA W NASZYM
130-LETNIM ZAKŁADZIE
ŚWIAT OGRODÓW
TEPI-EX VC 260
TRANSFORMERSI
travelpolisa.pl
Tynk Inspiro
VC 261
VC 262
VERBRASI
VOIGT VC 971 MAXID X-LINE
Warsaw Academy OF PASTRY ARTS by Sempre
WHeeL UP
YULA
zabawki z rysunków Imaginaki
Zdrowie i kondycja na właściwych torach
ZYMELA

493394
494331
491215

487836
495587
495164
495544
494113
486000
495539
494480
495485
495607
494617
495657
495552
495235
495523
495315
495459
491142
495536
495499
495493
494446
494448
495528
495526
495533
495311
495328
495527
495274
490495
492541
495521
495082
494728
495541
492588
494290
494293
495561
495497
495725
495605
495431
494273
495458

495425
494084
495633
495368
495363
495037
495507
495447
494161
495525
495333
495194
495597
494808
493974
495593
495475
495483
494155
489651
494981
495695
488483
493365
494775
494787
495252

492885
494333
495313
493865
494620
494288
495310
495312
495543
495320
494725
491306
492904
495244
494655
495437

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.
700169
1221494
1390545

1452050
1452054
1452055
1452074
1452098
1452099
1452100
1452158
1452161
1452168
1452173
1452200
1452224
1452251
1452257
1452293
1452301
1452317
1452318
1452321
1452322
1452324
1452362
1452380

gyptos (2018 08 09)
3, 5, 42
(2018 11 23)
CFE: 28.05.00
3
Hamburger Recycling PRINZHORN GROUP
(2018 12 13)
CFE: 07.01.01, 26.11.02, 26.13.25,
35, 39, 40
29.01.03
Vega PROFESSIONAL (2018 10 18,
2018 04 24)
CFE: 01.13.01, 27.05.10
35
Flint (2018 08 08, 2018 02 13)
CFE: 26.01.18, 26.11.13, 27.05.01
29, 30
ELEVATOR VENTURES (2018 07 04,
2018 07 03)
CFE: 27.05.03, 29.01.12
16, 35, 36, 41, 42
(2018 10 03)
CFE: 02.09.14
9
AMBO (2018 11 15, 2018 09 07)
7
ROTEO (2018 11 15, 2018 09 07)
7
TARGO (2018 11 15, 2018 09 07)
7
Emch+Berger (2018 12 09)
36, 37, 42
XANOVA (2018 08 10)
CFE: 27.05.01
9
BEOT (2018 10 31)
CFE: 27.05.17
7
JEWEREST (2018 11 14)
CFE: 27.05.01
14, 35
E+B (2018 12 09)
36, 37, 42
RIEHOR (2018 12 31)
CFE: 15.07.01, 26.13.01
7
DRAGON’S TURN (2018 07 17, 2018 02 14)
CFE: 27.05.02, 29.01.12
9, 28, 41
LOKLKA (2018 10 03)
29, 30, 32
B-LIFE BOTANICALS (2018 10 15,
32
2018 10 09)
B-LIFE (2018 10 15, 2018 10 09)
32
ZORATEN (2018 11 19, 2018 10 26)
5
VIZAPOLE (2018 11 19, 2018 10 26)
5
REMINTER (2018 11 19, 2018 10 26)
5
ANTTIFU (2018 11 23)
CFE: 27.05.11
25
KALAPOD (2018 10 16, 2018 10 04)
25, 35
RENIXOLA (2018 11 19, 2018 10 26)
5
BOUTON d’OR (2018 12 17, 2018 07 18)
CFE: 05.05.20, 26.04.05, 26.11.02,
29, 30
27.05.24, 29.01.13

1452401
1452402
1452412
1452415
1452426
1452500
1452501
1452510
1452515
1452521
1452532
1452628
1452650
1452656
1452684
1452731
1452753
1452758
1452836

1452856
1452862
1452939
1452949
1452987
1453078
1453097

Chabrior (2018 12 17, 2018 06 22)
CFE: 05.07.01, 25.01.09, 26.04.06,
29, 30
27.05.07, 29.01.13
L’origine du got (2018 12 07)
CFE: 25.01.05, 29.01.11
29, 30, 31, 32, 33
OAK AND HOOP
32
(2018 12 14)
(2019 01 22, 2018 07 23)
CFE: 05.05.19, 08.01.15, 09.01.10, 11.03.09,
30
19.03.03, 29.01.13
DUB I OBRUCH (2018 12 14)
32
(2018 09 04)
CFE: 05.03.06, 15.07.01
7
REMITRIN (2018 11 19, 2018 10 26)
5
U (2018 07 17)
CFE: 27.05.21, 29.01.04
9, 12, 16, 25, 35, 36,
39
VULLINA (2018 11 19, 2018 10 26)
5
ROOMY (2018 11 24,
11, 16, 18, 20, 22,
24, 27
2018 06 07)
LIPOSKIN (2019 01 04)
5
PYDIOLA (2018 11 19, 2018 10 26)
5
FACE STUDIO SHIMMER HIGHLIGHT
3
(2019 01 09, 2018 07 24)
HONEYDERM (2019 01 03)
5
(PRODUCT) RED (2019 01 31)
10
ostwint cosmetics (2018 10 30)
CFE: 01.15.15, 04.05.05, 27.05.08, 29.01.12 3, 35
NOTTIUV SIUOL (2018 11 23,
9, 14, 18, 25
2018 05 28)
408 (2018 11 07, 2018 05 24)
9, 14, 18, 25
LIVOO Feel good moments (2018 12 21,
2018 06 22)
CFE: 27.05.10
4, 7, 8, 9, 11, 12, 14,
20, 21, 28, 35
AAA Cigaronne (2018 12 04, 2018 09 28)
CFE: 27.05.09
34
PEINTE (2018 12 25)
CFE: 27.05.01
14
GENTIRE (2018 12 31)
12
IQstore (2019 01 18, 2019 01 14)
35, 42
Futejsy (2018 09 04)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
7
WE.CO (2018 12 26,
35, 36, 43
2018 06 28)
wegrow (2019 01 22, 2019 01 08)
CFE: 27.05.01
41

64
1453166
1453211
1453236
1453252
1453286
1453296
1453317

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
WEGROW (2018 12 26,
35, 36, 41, 43
2018 08 01)
MIXFOR (2018 07 19)
CFE: 27.05.01
1, 2, 17, 19, 35
KOJO (2019 01 02)
CFE: 26.04.18, 27.05.11, 28.03.00
19
COLOR2CREATE by ISANA (2018 09 13)
CFE: 04.02.01, 26.01.03, 26.04.02,
3, 35
26.13.01, 27.05.10, 27.07.11, 29.01.13
wework (2019 01 23, 2018 07 30)
CFE: 27.05.01
35, 36, 43
m MAN STYLE (2018 10 05)
CFE: 25.01.13, 26.04.18, 27.05.10, 29.01.13 18, 25
Visable (2018 11 23, 2018 06 18)
35, 38, 42

1453318
1453355
1453414
1453467
1453497
1453500
1453538

Nr ZT12/2019

BIOSDTIROL (2018 11 16)
CFE: 05.03.13, 05.07.13, 29.01.12
29, 31, 32
LEPIN (2018 11 23)
CFE: 26.04.18, 27.05.02, 28.03.00, 29.01.12
28
DEFEND Car Protect
36
(2018 09 12, 2018 09 04)
NIPPON STEEL CORPORATION
6, 7, 12,
(2018 05 01, 2018 04 25)
DEFEND GAP (2018 09 12)
36
we (2018 12 21, 2018 06 25)
CFE: 26.01.01, 27.05.01
37, 42
Traffic Rider (2018 11 15)
CFE: 17.01.01, 27.05.10, 29.01.13
9, 42

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

2

1

1453211

2

1453211

3

700169,

4

1452836

5

700169,
1452532,

1221494,

1452650,

1452731,

1453252

1452317,
1452628,

1452318,
1452656

1452321,

1452362,

1452501,

1452515,

1452099,
1453467

1452100,

1452168,

1452224,

1452500,

1452836,

1452161,

1452251,

1452510,

1452753,

1452758,

1452836,

6

1453467

7

1452098,
1452987,

8

1452836

9

1452074,
1453538

10

1452684

11

1452521,

1452836

12

1452510,

1452836,

1452939,

1453467

14

1452173,

1452753,

1452758,

1452836,

16

1452055,

1452510,

1452521

17

1453211

18

1452521,

1452753,

1452758,

1453296

19

1453211,

1453236

20

1452521,

1452836

21

1452836

22

1452521

24

1452521

25

1452322,

1452324,

1452510,

1452753,

1452758,

1453296

1452862

27

1452521

28

1452251,

1452836,

1453355

29

1452054,

1452257,

1452380,

1452401,

1452402,

1453318

30

1452054,

1452257,

1452380,

1452401,

1452402,

1452415

31

1452402,

1453318

32

1452257,

1452293,

1452301,

1452402,

1452412,

1452426,

1453318

33

1452402

34

1452856

35

1390545,
1452836,
1453317

1452050,
1452949,

1452055,
1453078,

1452173,
1453166,

1452324,
1453211,

1452510,
1453252,

1452731,
1453286,

36

1452055,
1453414,

1452158,
1453497

1452200,

1452510,

1453078,

1453166,

1453286,

37

1452158,

1452200,

1453500

38

1453317

66

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr ZT12/2019

2

1

39

1390545,

40

1390545

1452510

41

1452055,

1452251,

1453097,

1453166

42

700169,
1453538

1452055,

1452158,

1452200,

43

1453078,

1453166,

1453286

1452949,

1453317,

1453500,

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.
483264
489023
489933
491672
491821
491643

PERŁA-BROWARY LUBELSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA
2018 07 19
32
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
2019 01 08
9, 35, 37, 38, 40, 42
DAIMLER AG
2019 01 29
12
Camus La Grande Marque Société anonyme
2019 02 28
33
POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
2019 02 26
16, 35, 39
Sky International AG
2019 02 26
9, 35, 38, 41

491148
491235
492465
491280
491038
491284

BRYNIARSKI ANDRZEJ ZAWSZE I WSZĘDZIE
2019 02 26
32, 33, 43
Bacardi France
2019 02 26
33
DC COMICS
2019 02 27
5
PANOLIN HOLDING AG
2019 02 28
3
Tim Hortons Restaurants International GmbH
2019 02 26
30, 43
PANOLIN HOLDING AG
2019 02 28
3

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526a ustawy – Prawo własności przemysłowej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
1434611

Bastide Le Confort Medical
2019 01 24

5, 35
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SPROSTOWANIE
Nr BUP

Strona

Nr zgłoszenia

9/2019

61

494898

Jest

Powinno być

