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Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 1461 ust. 1 i 3, art. 1521a oraz art. 2331 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz.776 z późn. zm.) 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),
– rodzaj znaku towarowego,
– prezentację znaku towarowego,
– opis 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 POLSCE
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 zawierająca także rodzaj znaku dla znaku słownego, znaku graficznego
lub znaku słowno-graficznego
(552) – znak pozycyjny lub znak stanowiący deseń
(553) – znak ruchomy lub znak multimedialny
(554) – znak przestrzenny
(555) – znak holograficzny
(556) – znak dźwiękowy
(558) – znak składający się z koloru lub zestawienia kolorów
(559) – inny
(571) – opis znaku
(551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający, jeżeli zgłoszenie dotyczy
wspólnego znaku towarowego, 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) 458748
(220) 2016 07 06
(310) 561685
(320) 2016 03 11
(330) PT
(731) KOZO TECHNOLOGIES LIMITED, Londyn, GB
(540) (znak słowny)
(540) BETA
(510), (511) 9 sprzęt komputerowy [hardware], oprogramowanie, sprzęt peryferyjny do komputerów, urządzenia
elektroniczne do przetwarzania danych, urządzenia do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji danych, komponenty i części do komputerów, jednostki pamięci elektronicznych, elektryczne urządzenia sterownicze, 38 usługi
telekomunikacyjne, usługi komunikacyjne do elektronicznej
transmisji głosu, transmisja danych, elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych i ilustracji przez
światową sieć komputerową, transmisja plików danych,
audio, wideo multimedialnych, nadawanie symultaniczne
telewizji za pośrednictwem globalnych sieci komunikacyjnych, Internetu i sieci bezprzewodowych, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści wideo i audio
udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie on-line , 41 nauka indywidualna, nauczanie, edukacja,
usługi rozrywkowe, produkcja programów telewizyjnych,
dystrybucja filmów, produkcja widowisk, realizacja filmów
kinematograficznych, udostępnianie filmów i programów
telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem usługi
wideo na życzenie, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], prowadzenie seminariów
i kongresów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych,
organizowanie i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie i prezentowanie pokazów rozrywkowych dotyczących stylu i mody, organizacja pokazów mody
w celach rozrywkowych.
460082
(220) 2016 08 08
PRZEMYSŁ SZKLANY W POLSCE SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HUTA SZKŁA CZECHY
(510), (511) 9 laboratoryjne wyroby szklane, szkiełka laboratoryjne do mikromacierzy, zlewki [laboratoryjne wyroby
szklane], próbówki do przechowywania laboratoryjnego,
urządzenia i przyrządy laboratoryjne, szklane pojemniki
głębokie do użytku laboratoryjnego, izolowane naczynia
do celów laboratoryjnych, 19 szkło termoizolacyjne do użytku w budownictwie, szkło bezpieczne do użytku w budownictwie, szkło okienne do użytku w budownictwie, modyfikowane szkło okienne [do budownictwa], szkło barwione
do użytku w budownictwie, szkło do celów budowlanych,
szkło pławione [szkło płaskie typu float] do celów budowlanych, szkło izolacyjne do celów budowlanych, 21 szkło
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem,
statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich
materiałów, jak porcelana lub szkło, zawarte w tej klasie,
(210)
(731)

naczynia ze szkła, naczynia do mieszania koktajli [shakery],
szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, butelki ze szkła, słoiki, słoiki do zastosowań domowych, dekoracyjne słoiki szklane z przykrywką, szkło bezpieczne do instalacji w pojazdach, szkło hartowane do wytwarzania szyb
pojazdów, szkło na szyby [nie do budownictwa], szkło płaskie typu float [półprzetworzone], szkło w stanie surowym
[nieobrobione], 36 wynajmowanie pomieszczeń biurowych
[nieruchomości], administrowanie sprawami finansowymi
dotyczącymi nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania
nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi nieruchomości związane z zarządzaniem
inwestycjami w majątek nieruchomy, usługi zarządzania
majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie
nieruchomości, udzielanie informacji o nieruchomościach,
dotyczących majątku i ziemi, wynajem nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, inwestowanie w nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego
(nieruchomości), ocena i wycena nieruchomości, dzierżawa
nieruchomości posiadanych na własność, 40 wytwarzanie
wyrobów szklanych do użytku w budownictwie, wytwarzanie szkła jako półproduktu, wytwarzanie szkła w stanie
surowym, wytwarzanie szkła płaskiego typu float (półprzetworzonego), wytwarzanie szkła hartowanego, wytwarzanie szkła bezpiecznego do instalacji w pojazdach oraz szkła
na szyby do pojazdów, wytwarzanie statuetek, figurek, tabliczek, dzieł sztuki ze szkła, laboratoryjnych wyrobów ze szkła,
naczyń ze szkła, naczyń szklanych do napojów, naczyń
do mieszania koktajli [shakerów], szklanek, kieliszków, naczyń
do picia i akcesoriów barowych, butelek ze szkła, słoików, słoików do zastosowań domowych oraz dekoracyjnych słoików
szklanych z przykrywką, usługi dmuchania szkła, usługi laminowania tafli szkła, barwienie tafli szklanych przez obróbkę
powierzchni, obróbka szkła polegająca na malowaniu, grawerowaniu, szlifowaniu lub polerowaniu.
(210) 461959
(220) 2016 09 26
(731) KOŹMALA MAGDALENA INSPIRE YOUR LIFE, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Business & Prestige
(510), (511) 35 publikacja tekstów reklamowych za pośrednictwem Internetu i komputerowych baz danych, reklama,
także za pośrednictwem Internetu i komputerowych baz danych, prenumerata prasy, promocja sprzedaży dla osób trzecich, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, zdobywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu
i zarządzaniu działalnością gospodarczą, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek,
druków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych,
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rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie
tekstów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, edycja tekstów, publikowanie tekstów sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 38 usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych
za pomocą sieci telekomunikacyjnych, sieci komputerowych,
łączy satelitarnych oraz innych środków łączności, transmisja
danych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja, informacja o edukacji, produkcje filmowe, fotoreportaże,
informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja on-line książek i periodyków, obsługa publikacji elektronicznych on-line
nieprzesyłalnych, informacja o rozrywce za pośrednictwem
Internetu i komputerowych baz danych, usługi reporterskie,
wykonywanie zdjęć, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji.
463386
(220) 2016 10 31
HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hortex SOK 100% TŁOCZONY PROSTO z Jabłek
z Czarną Porzeczką DUŻA ILOŚĆ MIĄŻSZU
Z DODATKIEM WITAMINY C BEZPOŚREDNIO
Z OWOCÓW Tak powstaje nasz sok:

(210)
(731)
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(210) 465254
(220) 2016 12 15
(731) MAKAREWICZ EDWARD, Płoty
(540) (znak słowny)
(540) KLIK
(510), (511) 19 elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, zestawy do montażu domów z prefabrykatów,
beton, betonowe elementy budowlane, konstrukcje budowlane niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane w postaci płyt, materiały budowlane niemetalowe, niemetalowe
płytki ścienne, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, pokrycia ścienne nie z metalu, profile niemetalowe dla
budownictwa.
477920
(220) 2017 10 19
OKRASKA GRZEGORZ, KRUK PIOTR DECOR SYSTEM
SPÓŁKA CYWILNA, Prądocin
(540) (znak słowny)
(540) DECOR SYSTEM
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane: sztukateria, sztukateria zewnętrzna elewacyjna, sztukateria styropianowa, sztukateria wewnętrzna, listwy niemetalowe, listwy
przypodłogowe, listwy oświetleniowe, gzymsy, fasety, zworniki, wsporniki, bonie, pilastry, kolumny, łuki, panele, 35 usługi w zakresie sprzedaży sztukaterii, wyposażenia wnętrz,
dekoracji ściennych, listew ozdobnych, oświetlenia, mebli,
doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, promocja i reklama, organizowanie
pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, zarządzanie sklepami detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi reklamy za pośrednictwem środków masowego
przekazu: Internet, radio, telewizja, dystrybucja materiałów
reklamowych.
(210)
(731)

(210) 484253
(220) 2018 03 29
(731) CZAPLA PAWEŁ TOMASZ , Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Japapa
(510), (511) 35 prowadzenie usług o charakterze reklamowym i marketingowym.

(531)

05.07.13, 05.07.21, 05.07.24, 05.01.03, 29.01.15, 27.05.01,
14.09.10, 26.11.03, 26.11.12, 26.02.07
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe jako soki z jabłek
z czarną porzeczką, napoje bezalkoholowe z soków owocowych jako soki z jabłek z czarną porzeczką, bezalkoholowe wyciągi z owoców jako soki z jabłek z czarną porzeczką,
koktajle bezalkoholowe jako soki z jabłek z czarną porzeczką,
soki owocowe z jabłek z czarną porzeczką, napoje owocowe jako soki z jabłek z czarną porzeczką, zagęszczone soki
owocowe z jabłek z czarną porzeczką, soki przecierowe
owocowe z jabłek z czarną porzeczką, soki o obniżonej
wartości energetycznej z jabłek z czarną porzeczką, napoje
o obniżonej wartości energetycznej jako soki z jabłek z czarną porzeczką, owocowe soki wzbogacone witaminami i/lub
wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi z jabłek
z czarną porzeczką, napoje wzbogacone witaminami i/lub
wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi jako soki
z jabłek z czarną porzeczką.

(210) 487119
(220) 2018 06 14
(731) GOLAD ADAR , Hattem, NL
(540) (znak słowny)
(540) Pupil Kupil
(510), (511) 28 gry, przedmioty do zabawy, gry planszowe,
towarzyskie, edukacyjne, gry przenośne z wyświetlaczami
ciekłokrystalicznymi, przenośne [podręczne] gry elektroniczne, przenośne [podręczne] gry komputerowe, przenośne [podręczne] gry wideo, elektroniczne gry edukacyjne,
elektroniczne gry planszowe, gry dostępne na platformach
elektronicznych, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte
w innych klasach.
(210) 487558
(220) 2018 06 26
(731) MAZUREK ROBERT HOTAIR, Zawiercie
(540) (znak słowny)
(540) HOTAIR
(510), (511) 1 chemikalia do spawania i lutowania twardego, maski lutownicze, pasty do użytku przy lutowaniu,
pasty lutownicze, powłoki w postaci masek lutowniczych
do produkcji części elektronicznych, preparaty chemiczne
do lutowania, preparaty do lutowania, preparaty do użytku przy lutowaniu, topnik do lutowania miękkiego, topniki
do lutowania, topniki do lutowania twardego, kleje termo-

6

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

topliwe [inne niż do artykułów papierniczych lub do użytku
domowego], 7 lutownice gazowe, lutownice elektryczne,
lutownice przemysłowe [gazowe], elektrycznie nagrzewane lutownice, elektryczne urządzenia do lutowania, gazowe
palniki do lutowania, lampy lutownicze, lampy lutownicze
na gaz, lutlampy [palniki do lutowania], przyrządy do lutowania gazowego, palniki gazowe do lutowania, urządzenia
do lutowania twardego, generatory elektryczności, aparaty
do spawania gazowego, spawarki, spawarki do tworzyw
sztucznych, pistolety do kleju termotopliwego, 9 przetworniki elektryczne, transformatory elektryczne, urządzenia i instrumenty pomiarowe, urządzenia i przyrządy optyczne, soczewki optyczne, liczniki, urządzenia i przyrządy do ważenia,
lupy [optyka], mierniki elektroniczne, mierniki częstotliwości,
mierniki temperatury do użytku przemysłowego, oscyloskopy, izolowane przewody elektryczne, okulary ochronne,
czujnik ruchu, fotorezystory, czujniki temperatury, przewody
do USB, przewody elektryczne, LCD [wyświetlacze ciekłokrystaliczne], programatory czasowe, adaptery, 11 przenośne
absorbery oparów lutowniczych, przenośne wyciągi oparów
lutowniczych, lampy laboratoryjne, lampy oświetleniowe,
lampy ultrafioletowe, nie do celów medycznych, opalarki,
35 usługi sprzedaży i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie
gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: chemikalia do spawania i lutowania twardego, maski lutownicze,
pasty do użytku przylutowaniu, pasty lutownicze, powłoki
w postaci masek lutowniczych do produkcji części elektronicznych, preparaty chemiczne do lutowania, preparaty
do lutowania, preparaty do użytku przy lutowaniu, topnik
do lutowania miękkiego, topniki do lutowania, topniki do lutowania twardego, kleje termotopliwe [inne niż do artykułów papierniczych lub do użytku domowego], lutownice
gazowe, lutownice elektryczne, lutownice przemysłowe [gazowe], elektrycznie nagrzewane lutownice, elektryczne urządzenia do lutowania, gazowe palniki do lutowania, lampy
lutownicze, lampy lutownicze na gaz, lutlampy [palniki do lutowania], przyrządy do lutowania gazowego, palniki gazowe
do lutowania, urządzenia do lutowania twardego, generatory elektryczności, aparaty do spawani gazowego, spawarki,
spawarki do tworzyw sztucznych, pistolety do kleju termotopliwego, przetworniki elektryczne, transformatory elektryczne, urządzenia i instrumenty pomiarowe, urządzenia
i przyrządy optyczne, soczewki optyczne, liczniki, urządzenia
i przyrządy do ważenia, lupy [optyka], mierniki elektroniczne, mierniki częstotliwości, mierniki temperatury do użytku
przemysłowego, oscyloskopy, izolowane przewody elektryczne, okulary ochronne, czujnik ruchu, fotorezystory, czujniki temperatury, przewody do USB, przewody elektryczne,
LCD [wyświetlacze ciekłokrystaliczne], programatory czasowe, adaptery, przenośne absorbery oparów lutowniczych,
przenośne wyciągi oparów lutowniczych, lampy laboratoryjne, lampy oświetleniowe, lampy ultrafioletowe, nie do celów
medycznych, opalarki.
(210)
(310)
(731)
(540)
(540)

488580
(220) 2018 07 24
367295
(320) 2018 01 25
(330) CZ
Deutsche Telekom AG, Bonn, DE
(znak słowno-graficzny)
MARKET LOCATOR

Nr ZT13/2019

(531) 27.05.01, 26.04.04, 26.04.16, 18.07.09, 26.13.25
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do zapisu, transmisji, przetwarzania i odtwarzania dźwięku,
obrazów lub danych, urządzenia technologii informacyjnej
i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, magnetyczne nośniki danych, przyrządy miernicze, do wykrywania
i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, kalkulatory, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, płyty CD, płyty DVD
i inne cyfrowe nośniki danych (ujęte w tej klasie), telefony
komórkowe, smartfony, maszyny faksymilowe, elektroniczne moduły wyświetlające, wyświetlacze, panele dotykowe,
monitory [programy komputerowe], oprogramowanie, mianowicie oprogramowanie adaptacyjne, oprogramowanie
do tworzenia aplikacji dla osób trzecich, oprogramowanie
do pobrania do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie użytkowe dla usług sieci społecznościowych w obszarze dystrybucji i marketingu za pośrednictwem Internetu,
oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych,
urządzeń bezprzewodowych i przenośnych, oprogramowanie do uwierzytelniania, oprogramowanie do edytowania,
oprogramowanie do obsługi sieci VPN [wirtualna sieć prywatna], oprogramowanie komputerowe do bezprzewodowego dostarczania treści, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne,
oprogramowanie komputerowe do zbierania, przetwarzania, kompilacji i przekazywania danych pozycyjnych, dane
przechowywane elektronicznie [do pobrania], publikacje
elektroniczne [do pobrania|, katalogi [elektryczne lub elektronicznej: platformy i oprogramowanie do telefonów cyfrowych, interaktywne oprogramowanie komputerowe
umożliwiające wymianę informacji, 35 reklama, badania rynkowe, analiza rynku, usługi w zakresie wywiadu rynkowego,
marketing w odniesieniu do działalności wydawniczej w zakresie oprogramowania, dystrybucja materiałów reklamowych i marketingowych dla celów rozpowszechniania materiałów reklamowych osobom trzecim, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, zarządzanie
działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością
gospodarczą, zbieranie, systematyzacja, kompilacja i analiza
biznesowa danych i informacji gromadzonych w komputerowych bazach danych, zarządzanie plikami za pośrednictwem komputerów, doradztwo w organizacji i zarządzaniu
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
kompilacja informacji do baz danych komputera, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, marketing, telemarketing, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, optymalizacja ruchu
na stronach internetowych, usługi pośrednictwa w handlu,
zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców
pracujących jako wolni strzelcy, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, projektowanie materiałów
reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi handlu detalicznego (rów-
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nież za pośrednictwem Internetu i innych sieci komunikacji)
odnoszące się do wyżej wymienionych towarów w klasie 9,
38 usługi telekomunikacyjne, usługi telefoniczne i telefonii
komórkowej, usługi dotyczące bramek telekomunikacyjnych, usługi dostępu do telekomunikacji [przenośnej], usługi
agencji prasowych, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego,
informacja o telekomunikacji, usługi dostarczania dostępu
do telekomunikacji dla celów rozpowszechniania materiałów reklamowych, zapewnianie dostępu do elektronicznego
rynku [portalu] w sieciach komputerowych, wspomagane
komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, łączność
za pośrednictwem telefonu, łączność poprzez terminale
komputerowe, wspomagane komputerowo przesyłanie
wiadomości i obrazów, przekazywanie poczty elektronicznej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną
siecią komputerową, usługi trasowania i podłączania do sieci
telekomunikacyjnej, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, zapewnianie
dostępu do baz danych, transmisja plików cyfrowych, komunikacja radiowa, 42 naukowe i techniczne usługi i badania
oraz ich projektowanie, przemysłowe analizy i usługi badawcze, projektowanie i rozwijanie sprzętu komputerowego,
oprogramowania komputerowego i baz danych, konserwacja oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne w odniesieniu do usług ujętych w tej klasie, usługi
komputerowe, mianowicie elektroniczne magazynowanie
danych, wynajem komputerów do przetwarzania danych,
projektowanie stron internetowych, hosting przestrzeni pamięci elektronicznej w Internecie dla celów reklamy opartej
na lokalizacji, opracowywanie oprogramowania komputerowego, programowanie i wdrożenie, mianowicie w zakresie
aplikacji mobilnych, kształtowanie, budowa i projektowanie
systemów telekomunikacyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

7

dań biznesowych i prognozowania ekonomicznego, usługi
publikacyjno-reklamowe, usługi promocyjne, usługi wynajmu i dzierżawy maszyn biurowych, 36 usługi zarządzania
i administrowania nieruchomościami, pośrednictwo, obrót,
kupno, sprzedaż nieruchomości, doradztwo w sprawach
majątku nieruchomego, wynajem budynków, lokali mieszkalnych, biurowych, handlowych, usługowych i rekreacyjno-wypoczynkowych, doradztwo w sprawach finansowych
i kredytowych związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości, inwestycje kapitałowe, usługi maklerskie i menedżerskie, usługi wynajmu i dzierżawy maszyn do liczenia
pieniędzy, 39 usługi wynajmu i dzierżawy pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów i maszyn budowlanych.
(210) 491432
(220) 2018 10 09
(731) PALKIEWICZ PATRYCJA SPOSÓB NA ŻYCIE, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) sposób na życie
(510), (511) 41 usługi wydawnicze i reporterskie, usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, 44 opieka medyczna i zdrowotna.
491442
(220) 2018 10 09
SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smakowity twaróg grześmlecz
(210)
(731)

491167
(220) 2018 10 02
GÓRALCZYK MICHAŁ, Zebrzydowice 141
(znak słowno-graficzny)
ARKA

(531)
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 25 obuwie sportowe, elementy obuwia: cholewki, napiętki, noski.

29.01.15, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
11.01.03, 08.01.04, 08.01.08, 19.03.01, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.12, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.21, 26.01.22, 26.11.01,
26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 29 produkty mleczne, sery, sery twarogowe.

491307
(220) 2018 10 05
TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Gdynia
(540) (znak graficzny)
(540)

491449
(220) 2018 10 09
SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biały twarogowy grześmlecz

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 26.13.25, 26.05.01, 26.05.10, 05.05.20, 26.11.03,
26.11.12
(510), (511) 35 usługi zarządzania i prowadzenia działalności
gospodarczej i handlowej, usługi doradztwa w zarządzaniu
i prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzenie ba-

(210)
(731)

8
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(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09,
27.05.10, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.22, 26.03.01,
26.03.06, 26.03.07, 26.03.18, 26.03.22
(510), (511) 29 produkty mleczne, sery, sery twarogowe.

491670
(220) 2018 10 16
ARTFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowny)
(540) ARTFOL
(510), (511) 16 torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych,
torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, folia, folia bąbelkowa do pakowania, folia
z tworzyw sztucznych do pakowania, torby wyściełane folią
bąbelkową do pakowania, folie z pęcherzykami powietrza,
folia z octanu celulozy do zawijania, folie do pakowania artykułów żywnościowych, worki na śmieci, plastikowe torebki
do przechowywania żywności do użytku domowego, koperty, koperty z tworzyw sztucznych, folie pęcherzykowe,
pianki polietylenowe do pakowania, folie stretch przeźroczyste i kolorowe do pakowania, folie stretch do pakowania
żywności, torby foliowe, opakowania foliowe do opakowywania i pakowania, torebki, worki i reklamówki z tworzyw
sztucznych kolorowe i pod sitodruk do pakowania, torebki
z folii pęcherzykowej i pianki polietylenowej do pakowania, torebki z plastiku z zamknięciem strunowym do pakowania, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, kolportaż próbek, dystrybucja próbek reklamowych, oferowanie próbek produktów, organizowanie
dystrybucji próbek reklamowych, dystrybucja prospektów
i próbek do celów reklamowych, dystrybucja ulotek, broszur, druków do celów reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], przygotowywanie
list adresowych dla usług dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty
[inne niż sprzedaż], promowanie sprzedaży towarów i usług
osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, dystrybucja nagród w konkursach konsumenckich, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi,
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z wyrobami papierowymi, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
w zakresie taśm klejących, w tym taśm pakowych i oklejarek
do kartonów, taśm i materiałów dla budownictwa, w tym
taśm maskujących, taśm PVC, taśm naprawczych, taśm piankowych do wykładzin, folii malarskich, akcesoriów do zamykania torebek, w tym drucików i drutów w rolce, zaklejarek
i taśm do zaklejarek, akcesoriów do zgrzewarek, w tym taśm
i drutu kanthal, teflonu, worków na śmieci, foliowej odzieży
ochronnej, w tym fartuchów, peleryn, czepków foliowych,
czepków fizelinowych, ochraniaczy na buty, materiałów
do ogrodnictwa, w tym gumek, torebek na sadzonki, folii
na sianokiszonki, taśm naprawczych do folii, folii pęcherzykowej ogrodniczej, rękawic ochronnych, naczyń i pojemników jednorazowych do żywności, folii na gorący stół, folii
stretch do żywności, folii aluminiowej, słomek do napojów,
torebek na kostki lodu, serwetek, metek, urządzeń i akcesoriów do metkowania, w tym metek cenowych, taśm
do metkownic, metkownic, rolek tuszowych, artykułów papierniczych, w tym papieru ksero i komputerowego, rolek
do kas i faksów, etykiet do wag, artykułów higienicznych,
(210)
(731)
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w tym ręczników papierowych i papieru toaletowego, ręczników papierowych na rolce, ręczników papierowych typu
ZZ, urządzeń do pakowania folią stretch, urządzeń do pakowania palet, w tym napinaczy i paskowaczy, metali nieszlachetnych i ich stopów, materiałów metalowych i folii
metalowych, folii z metalu do okładania, opakowywania
i pakowania, zbiorników i pojemników z metali i z folii metalowej, materiałów z elastycznych folii metalowych do opakowywania i pakowania, do użycia w produkcji zbiorników,
pojemników, tub, toreb, worków, saszetek, pudełek, puszek
i nakrywek, akcesoriów metalowych i plastikowych do pakowania palet, w tym narożników, zapinek, folii polietylenowych, folii PCV, pęcherzykowych, folii polipropylenowych,
pianek polietylenowych do pakowania, folii stretch przeźroczystych i kolorowych, folii stretch do pakowania żywności,
taśm PP do pakowania palet, toreb, worków, saszetek, pudełek, kopert i nakrywek z plastiku, torebek, worków i reklamówek z tworzyw sztucznych, kolorowych i pod sitodruk, torebek z folii pęcherzykowej i pianki polietylenowej, torebek
z plastiku z zamknięciem strunowym, 39 usługi dystrybucyjne w zakresie taśm klejących, w tym taśm pakowych i oklejarek do kartonów, taśm i materiałów dla budownictwa,
w tym taśm maskujących, taśm PVC, taśm naprawczych,
taśm piankowych do wykładzin, folii malarskich, akcesoriów
do zamykania torebek, w tym drucików i drutów w rolce,
zaklejarek i taśm do zaklejarek, akcesoriów do zgrzewarek,
w tym taśm i drutu kanthal, teflonu, worków na śmieci, foliowej odzieży ochronnej, w tym fartuchów, peleryn, czepków foliowych, czepków fizelinowych, ochraniaczy na buty,
materiałów do ogrodnictwa, w tym gumek, torebek na sadzonki, folii na sianokiszonki, taśm naprawczych do folii, folii
pęcherzykowej ogrodniczej, rękawic ochronnych, naczyń
i pojemników jednorazowych do żywności, folii na gorący stół, folii stretch do żywności, folii aluminiowej, słomek
do napojów, torebek na kostki lodu, serwetek, metek, urządzeń i akcesoriów do metkowania, w tym metek cenowych,
taśm do metkownic, metkownic, rolek tuszowych, artykułów papierniczych, w tym papieru ksero i komputerowego,
rolek do kas i faksów, etykiet do wag, artykułów higienicznych, w tym ręczników papierowych i papieru toaletowego,
ręczników papierowych na rolce, ręczników papierowych
typu ZZ, urządzeń do pakowania folią stretch, urządzeń
do pakowania palet, w tym napinaczy i paskowaczy, metali
nieszlachetnych i ich stopów, materiałów metalowych i folii metalowych, folii z metalu do okładania, opakowywania
i pakowania, zbiorników i pojemników z metali i z folii metalowej, materiałów z elastycznych folii metalowych do opakowywania i pakowania, do użycia w produkcji zbiorników,
pojemników, tub, toreb, worków, saszetek, pudełek, puszek
i nakrywek, akcesoriów metalowych i plastikowych do pakowania palet, w tym narożników, zapinek, folii polietylenowych, folii PCV, pęcherzykowych, folii polipropylenowych,
pianek polietylenowych do pakowania, folii stretch przeźroczystych i kolorowych, folii stretch do pakowania żywności,
taśm PP do pakowania palet, toreb, worków, saszetek, pudełek, kopert i nakrywek z plastiku, torebek, worków i reklamówek z tworzyw sztucznych, kolorowych i pod sitodruk,
torebek z folii pęcherzykowej i pianki polietylenowej, torebek z plastiku z zamknięciem strunowym, usługi pakowania,
usługi opakowywania i pakowania, pakowanie i składowanie towarów.
491674
(220) 2018 10 16
SIERDZIŃSKI LESZEK ADEX COSMETICS & PHARMA,
Nowa Wieś
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) WHITE SWAN

(531) 03.07.06, 03.07.24, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 3 antyperspiranty, blokery potu, dezodoranty
do użytku osobistego, mydła, mydła dezodoryzujące, preparaty do golenia, produkty perfumeryjne, wody kolońskie,
wody toaletowe, perfumy, mgiełki zapachowe do ciała, kadzidła, preparaty kosmetyczne do mycia i kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, kosmetyki, kosmetyki
upiększające, toniki kosmetyczne, mleczka i balsamy do ciała, kremy do rąk, kremy kosmetyczne, kremy wybielające
do skóry, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, maseczki
kosmetyczne, środki pielęgnacyjne do dłoni i stóp, szampony, preparaty i środki do pielęgnacji włosów i skóry głowy,
żele do włosów, preparaty do demakijażu i depilacji, ołówki
do brwi, kosmetyki do brwi, serum do rzęs, błyszczyki do ust,
lakiery do paznokci, pudry do makijażu, pomadki do ust, olejki do celów perfumeryjnych, olejki do celów kosmetycznych,
olejki eteryczne, preparaty do opalania, preparaty do prania,
płyny do pielęgnacji zębów, żele do masażu inne niż do celów medycznych, sztuczne rzęsy i paznokcie, zmywacze
do paznokci.
(210) 491684
(220) 2018 10 16
(731) KOPIŃSKI JERZY, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KAPELA WARSZAWSKA STAŚKA WIELANKA
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy osób trzecich, przesyłanie reklam za pośrednictwem Internetu, sprzedaż wydawnictw muzycznych, nośników z nagraniami muzycznymi
audio i video za pośrednictwem Internetu, usługi promocyjne, menadżerskie, usługi profesjonalnego zarządzania działalnością artystyczną, impresariat muzyczny, 38 przesyłanie
danych, wiadomości, informacji, obrazów za pośrednictwem
Internetu, udostępnianie wirtualnych spotkań w Internecie,
41 usługi w zakresie organizacji imprez artystycznych, rozrywkowych, wszelkich form publicznych występów i prezentacji o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub szkoleniowym, wykonywanie koncertów rozrywkowych, produkcji
filmów i widowisk, usługi w zakresie rejestracji dźwięku i obrazu, doradztwa muzycznego.
491958
(220) 2018 10 24
ARYSTA LIFESCIENCE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NUTRIVAX
(510), (511) 1 stymulatory i regulatory odporności roślin,
5 środki grzybobójcze dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, środki ochrony roślin: biocydy, fungicydy.
(210)
(731)

492109
(220) 2018 10 27
HILLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

9

(540) HILLS

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.11
(510), (511) 22 niemetalowe pasy transportowe, niemetalowe zawiesia pasowe, niemetalowe zawiesia rozporowe.
(210) 492581
(220) 2018 11 13
(731) POLSKA IZBA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Polska Izba Artykułów Promocyjnych
(510), (511) 16 gazety, materiały drukowane, biuletyny [materiały drukowane], drukowane materiały szkoleniowe, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne,
drukowane materiały ilustracyjne, drukowane materiały piśmienne, 35 promocja sprzedaży, promocja targów do celów
handlowych, promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line,
usługi w zakresie tworzenia marki [reklama i promocja], promocja towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, reklama, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe,
rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, 41 kursy
szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego
z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, organizowanie
konferencji związanych z reklamą, szkolenia biznesowe, szkolenia edukacyjne, nauczanie i szkolenia, publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw
socjalnych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie konferencji, publikowanie gazety dla klientów w Internecie.
492587
(220) 2018 11 13
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) BIOTEBAVIT
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne, leki,
suplementy diety.

(210)
(731)

492592
(220) 2018 11 13
POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA,
Zakopane
(540) (znak słowny)
(540) GOOBAYA
(510), (511) 41 prowadzenie parków rozrywki, snowpark,
usługi parków tematycznych i parków rozrywki, usługi parków rekreacyjnych, prowadzenie parków sportowych, usługi
parków sportowych.
(210)
(731)

(210) 492631
(220) 2018 11 13
(731) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak graficzny)
(540)
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(531) 15.09.10, 26.04.04, 26.04.16
(510), (511) 35 usługi reklamy, reklama zewnętrzna, reklamy telewizyjne, publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, usługi w zakresie nabywania dla osób
trzecich, usługi sprzedaży i obrotu energią elektryczną, doradztwo w zakresie zarządzania i organizacji, doradztwo
w zakresie fuzji firm i przejęć, prognozowanie gospodarcze,
oceny handlowe, wyceny przedsiębiorstw, ekspertyzy efektywności, badania i zapytania biznesowe, analizy kosztów,
badania i analizy marketingowe, usługi audytu, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, doradztwo w zakresie promocji urządzeń i instalacji energooszczędnych i ekologicznych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe z dostępem
bezpośrednim przez Internet, emisja kart kredytowych, doradztwo finansowe, usługi finansowe, informacje bankowe,
obsługa kart debetowych i kart kredytowych, lokaty kapitałów, kredytowanie, operacje finansowe, operacje walutowe, pośrednictwo finansowe, transakcje finansowe, transfer
elektroniczny środków finansowych, 37 instalowanie urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 39 usługi transportu samochodowego, wynajem samochodów, wynajem
jednośladów, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej,
42 administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi),
aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy
systemów komputerowych, instalowanie oprogramowania
komputerowego, obsługiwanie baz danych dla klientów
i potencjalnych klientów banku dostępnych przez Internet,
projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet.
492647
(220) 2018 11 14
MULTIC TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P PARKINGUJ

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 26.13.25, 26.03.07, 26.03.16, 26.03.18,
26.01.04, 26.01.18
(510), (511) 9 elektroniczne automaty do wydawania biletów parkingowych, mechanizmy na monety do bram
parkingowych, oprogramowanie dla giełdy parkingowej,
oprogramowanie do prowadzenia parkingów: oprogramowanie dla parkowania, oprogramowanie dla sprzedaż miejsc
parkingowych, oprogramowanie do usługi parkingowych,
oprogramowanie dla systemów parkingowych, 39 akcje ratunkowe [transport], giełda parkingowa, fracht, fracht [przewóz towarów], holowanie, informacja o magazynowaniu,
informacja o transporcie, informacje o ruchu drogowym, logistyka transportu, magazynowanie, maklerstwo transportowe, parkowanie, pilotowanie, pomoc drogowa w przypadku
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awarii samochodu [holowanie], pośrednictwo w transporcie,
prowadzenie parkingów, przewożenie ładunków, rezerwowanie miejsc parkingowych, rezerwacja miejsc na podróż,
rezerwacja transportu, rozładunek, składowanie, składowanie towarów, sprzedaż miejsc parkingowych, systemy parkingowe, udostępnianie obiektów parkingowych, udostępnianie miejsc parkingowych, usługi garaży parkingowych,
usługi kierowców, usługi kurierskie [listy lub towary], usługi
parkingowe, usługi w przeprowadzkach, usługi ratownictwa,
usługi taksówek, usługi w zakresie odprowadzania samochodów na parking, wynajem automatycznych systemów
parkingowych, wynajem garażowych miejsc parkingowych,
wynajmowanie garaży, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie kontenerów
magazynowych, wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie
samochodów.
492765
(220) 2018 11 16
HOLISTIC CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOLISTIC CLINIC SMART AGING
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyczne kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki, pianki i balsamy, preparaty i produkty kosmetyczne do wypełniania zmarszczek, usuwania defektów i schorzeń skóry u ludzi, preparaty i produkty do mycia
i pielęgnacji ciała, środki i preparaty do kąpieli, preparaty
i produkty do opalania i chroniące przed promieniowaniem
ultrafioletowym, preparaty i produkty do samoopalania,
preparaty i produkty do mycia, pielęgnacji i ochrony włosów, preparaty i produkty do koloryzacji i stylizacji włosów,
preparaty i produkty do makijażu oraz demakijażu, preparaty i produkty do pielęgnacji, ochrony i malowania paznokci, środki perfumeryjne i zapachowe, perfumy, wody
toaletowe, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
dezodoranty i środki przeciw poceniu, antyperspiranty,
preparaty do depilacji, preparaty i produkty do golenia
i po goleniu, preparaty i produkty do higieny intymnej zawarte w tej klasie, pudry kosmetyczne nielecznicze, środki
i preparaty do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, środki
do czyszczenia zębów, środki toaletowe zawarte w tej klasie, 5 preparaty i produkty medyczne, produkty farmaceutyczne dla ludzi, preparaty farmaceutyczne do użytku
w dermatologii, preparaty farmaceutyczne stosowane
w medycynie estetycznej, preparaty farmaceutyczne
do wypełniania zmarszczek, usuwania defektów i schorzeń
skóry, preparaty i produkty farmaceutyczne do pielęgnacji,
mycia i ochrony skóry, włosów i paznokci, kosmetyki do celów leczniczych, produkty do pielęgnacji twarzy i ciała
do celów medycznych, produkty farmaceutyczne do odmładzania skóry, lecznicze preparaty złuszczające, lecznicze kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki, pianki i balsamy, lecznicze kremy ochronne, sole do kąpieli do celów medycznych, preparaty lecznicze do kąpieli, komórki macierzyste
do celów medycznych, osocze krwi, komórki rekonstytuowane do zabiegów klinicznych w zakresie pielęgnacji skóry, suplementy diety, suplementy diety przeznaczone
do polepszania stanu skóry, włosów i paznokci do celów
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leczniczych, środki lecznicze przeciw poceniu się, preparaty sanitarne do celów medycznych, preparaty antyseptyczne, instrumenty do celów farmaceutycznych, 9 programy
komputerowe, programy do urządzeń mobilnych: peryferyjne urządzenia komputerowe, komputery, komputery
przenośne, urządzenia i przyrządy do nauczania, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], informacje
i dane utrwalone na nośnikach, publikacje elektroniczne
do pobrania, publikacje elektroniczne zarejestrowane
na nośnikach danych, publikacje elektroniczne zakresu medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii, rehabilitacji,
farmakologii, psychologii, kosmetologii. kosmetyki, higieny
żywienia, odżywiania, dietetyki, ochrony zdrowia oraz pielęgnacji ciała, aplikacje mobilne, programy i oprogramowanie zawarte w tej klasie, edukacyjne programy i oprogramowanie komputerowe dotyczące medycyny, medycyny
estetycznej, dermatologii, rehabilitacji, farmakologii, psychologii, kosmetologii, kosmetyki, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki, ochrony zdrowia oraz pielęgnacji ciała,
oprogramowanie i programy komputerowe do wyszukiwania i gromadzenia danych i informacji, prowadzenia badań
oraz wykonywania analiz z zakresu medycyny, medycyny
estetycznej, dermatologii, rehabilitacji, farmakologii, psychologii, kosmetologii, kosmetyki, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki, ochrony zdrowia oraz pielęgnacji ciała,
programy komputerowe do obsługi klinik i innych placówek medycznych, programy komputerowe do diagnostyki
medycznej i do monitorowania stanu zdrowia, 10 aparatura, urządzenia i instrumenty medyczne, sprzęt medyczny,
aparatura i urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli
do użytku medycznego, aparatura diagnostyczna do celów medycznych i medycyny estetycznej, aparatura, urządzenia i instrumenty stosowane w zabiegach medycyny
estetycznej, dermatologii, kosmetyce i ginekologii, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, fotele, krzesła, materace, maty masujące do celów rehabilitacyjnych
i leczniczych, aparaty i przyrządy do masażu kosmetycznego i leczniczego, urządzenia do fototerapii, lasery medyczne, lasery do celów medycyny estetycznej, urządzenia
do regeneracji komórek macierzystych do celów medycznych: protezy i sztuczne implanty, 35 doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej: administrowanie
i zarządzanie działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z organizowaniem
przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach
franchisingu, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach
kontraktu franczyzowego, świadczenie usług badań rynkowych, rozwój systemów zarządzania szpitalami, usługi
świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc
w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, zarządzanie klinikami medycznymi na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie strategii biznesowych, usługi w zakresie planowania i ustalania
strategii działalności gospodarczej, zarządzanie szpitalami,
zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie (w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji
w komputerowych bazach danych, udostępnianie skomputeryzowanych informacji handlowych i marketingowych
z zakresu medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii,
rehabilitacji, farmakologii, psychologii, kosmetologii, ko-
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smetyki, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki, ochrony
zdrowia oraz pielęgnacji ciała, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, usługi programów lojalnościowych.
motywacyjnych i promocyjnych, organizacja, prowadzenie,
zarządzanie i nadzorowanie programów motywacyjnych,
programów lojalnościowych i programów promocyjnych
dla klientów, usługi w zakresie kart lojalnościowych, wydawanie bonów wartościowych w związku z programami lojalnościowymi, usługi marketingowe, analizy i raporty marketingowe, doradztwo w zakresie marketingu lojalnościowego, usługi reklamowe, usługi w zakresie reklamy za pośrednictwem sieci komputerowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, katalogów, prospektów, próbek, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi promocyjne dotyczące działalności gospodarczej,
usługi zarządzania sprzedażą, usługi w zakresie promocji
sprzedaży, usługi sprzedaży urządzeń i przyrządów do nauczania, komputerów, informacji i danych utrwalonych
na nośnikach, publikacji elektronicznych, aplikacji mobilnych, programów komputerowych, kosmetyków, środków
perfumeryjnych i zapachowych, środków i preparatów
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, artykułów i środków toaletowych, produktów i preparatów medycznych, substancji dietetycznych i suplementów diety, aparatów, urządzeń
i instrumentów medycznych, 36 doradztwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia zdrowotne, pośrednictwo finansowe, pośrednictwo kredytowe, doradztwo finansowe, usługi
sponsorowania finansowego, sponsorowanie społecznych
akcji charytatywnych, edukacyjnych, kulturalnych, zdrowotnych, sportowych, usługi związane z finansowaniem
kosztów leczenia: organizowanie zbiórek funduszy na cele
charytatywne, edukacyjne, szkoleniowe, kulturalne, zdrowotne, sportowe, organizowanie akcji zbierania funduszy
w celu wspomagania badań i procedur medycznych
na rzecz osób będących w potrzebie, gromadzenie i inwestowanie funduszy na cele charytatywne, usługi informacyjne i konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych
usług, 41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, edukacja
i szkolenia w dziedzinie ochrony zdrowia i urody, usługi
edukacji w zakresie medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii, rehabilitacji, farmakologii, psychologii, kosmetologii, kosmetyki, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki,
ochrony zdrowia oraz pielęgnacji ciała, organizowanie
i prowadzenie konferencji, szkoleń, seminariów, kongresów
w obszarze ochrony zdrowia i urody, organizowanie loterii,
organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych i edukacyjnych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie balów, imprez okolicznościowych, koncertów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konkursów, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
kongresów, konferencji, pokazów i wystaw, targów i ekspozycji tematycznych z zakresu medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii, rehabilitacji, farmakologii, psychologii, kosmetologii, kosmetyki, higieny żywienia, odżywiania,
dietetyki, ochrony zdrowia, urody oraz pielęgnacji ciała
w celach edukacyjnych i rozrywkowych, produkcja programów telewizyjnych i radiowych, przygotowywanie i produkowanie filmów, audycji, prezentacji i programów rozrywkowych dotyczących medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii, rehabilitacji, farmakologii, psychologii,
kosmetologii, kosmetyki, higieny żywienia, odżywiania,
dietetyki, ochrony zdrowia, urody oraz pielęgnacji ciała,
przygotowywanie, produkowanie i realizacja radiowych
i telewizyjnych programów edukacyjnych i rozrywkowych
z zakresu medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii,
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rehabilitacji, farmakologii, psychologii, kosmetologii, kosmetyki, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki, ochrony
zdrowia, urody oraz pielęgnacji ciała, usługi wydawnicze,
usługi wydawnicze książkowe, elektroniczne i internetowe,
usługi tworzenia publikacji multimedialnych i internetowych, publikowanie książek, tekstów innych niż reklamowe,
publikacje książek, periodyków w obszarze tematów ochrony zdrowia i urody, publikacja tekstów, innych niż reklamowe, publikowanie książek, czasopism i periodyków on-line
z zakresu medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii,
rehabilitacji, farmakologii, psychologii, kosmetologii. kosmetyki, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki, pielęgnacji ciała, ochrony zdrowia i urody, udostępnianie publikacji
on-line z zakresu medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii, rehabilitacji, farmakologii, psychologii, kosmetologii, kosmetyki, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki, pielęgnacji ciała, ochrony zdrowia i urody: usługi charytatywne związane z edukacją w zakresie medycyny, medycyny
estetycznej, dermatologii, rehabilitacji, farmakologii, psychologii, kosmetologii, kosmetyki, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki, pielęgnacji ciała, ochrony zdrowia i urody,
43 usługi w zakresie prowadzenia hoteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych, ośrodków odnowy biologicznej,
usługi w zakresie prowadzenia kawiarni, kafeterii, restauracji, usługi w zakresie dostarczania potraw i napojów, usługi
w zakresie wynajmowania pomieszczeń na pokazy, wystawy, szkolenia, warsztaty, seminaria, sympozja, konferencje,
kongresy, załatwianie formalności związanych z tymczasowym zakwaterowaniem, 44 usługi medyczne, usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi klinik zdrowia, ośrodki
zdrowia, placówki rekonwalescencji, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny estetycznej, usługi medyczne
w zakresie chirurgii kosmetycznej i plastycznej, ginekologii,
dermatologii estetycznej, higieny i pielęgnacji urody, usługi
kosmetyczne, usługi klinik kosmetycznych, salonów kosmetycznych, salonów piękności, salonów fryzjerskich, salonów odnowy biologicznej, usługi w zakresie zabiegów
kosmetycznych, upiększających, pielęgnacyjnych, zabiegi
depilacyjne, usługi manicure i pedicure, usługi w zakresie
makijażu, usługi wizażu, usługi udostępniania saun, solariów, usługi diagnozy psychologicznej, badania, doradztwo
i konsultacje psychologiczne, opieka psychologiczna, usługi w zakresie fizjoterapii i fizykoterapii, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, badania
w zakresie diagnozy stanu zdrowia, informacja w obszarze
ochrony zdrowia i urody, udzielanie informacji z zakresu
ochrony zdrowia przez telefon, telemedycyna, dostarczanie
informacji z zakresu medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii, rehabilitacji, farmakologii, psychologii, kosmetologii, kosmetyki, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki,
ochrony zdrowia, urody oraz pielęgnacji ciała, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, profesjonalne doradztwo
w zakresie ochrony zdrowia, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, usługi doradztwa w dziedzinie pielęgnacji
ciała i urody, doradztwo dotyczące stosowania preparatów
kosmetycznych i leczniczych, zabiegi terapeutyczne dla
ciała, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, usługi implantacji
włosów, laseroterapia, usługi mikrodermabrazji, usługi drenażu limfatycznego, aromaterapia, usługi w zakresie Reiki,
usługi w zakresie hydroterapii, usługi w zakresie akupunktury, usługi paramedyczne, opieka zdrowotna związana
z akupunkturą, homeopatią, naturopatią, usługi masażu,
masaże lecznicze, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, usługi w zakresie leczenia uzależnień, usługi w zakresie odchudzania, leczenie alergii, usługi denty-
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styczne, opiniowanie medyczne. ekspertyzy medyczne,
usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek macierzystych, usługi przechowywania komórek macierzystych, 45 licencjonowanie koncepcji
franczyzowych [usługi prawne], porady prawne w zakresie
franchisingu, doradztwo w zakresie aspektów prawnych
franszyzy, usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności
przemysłowej i praw autorskich poprzez licencjonowanie
na rzecz osób trzecich [usługi prawne], eksploatacja praw
własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez licencjonowanie [usługi prawne], profesjonalne usługi doradcze
związane z licencjonowaniem praw autorskich, usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa medycznego, usługi
prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi sporządzania opinii, ekspertyz i analiz prawnych, wyszukiwanie, kompilacja i dostarczanie informacji
prawnych.
(210) 492853
(220) 2018 11 20
(731) Amazon Europe Core S.a.r.l., Luksemburg, LU
(540) (znak słowny)
(540) AMFIT NUTRITION
(510), (511) 5 odżywcze suplementy diety, suplementy żywnościowe, dietetyczne i odżywcze suplementy zawierające
aminokwasy rozgałęzione, dietetyczne i odżywcze suplementy zawierające dodatki białkowe, dietetyczne i odżywcze suplementy do uprawiania sportów wytrzymałościowych, dietetyczne i odżywcze suplementy do budowania
masy ciała, wspomagania wzrostu mięśni, siły, energii, wytrzymałości i możliwości treningowych oraz do zdrowego
kontrolowania wagi, dietetyczne i odżywcze suplementy
do stosowania po treningu, do stosowania przed treningiem
i do stosowania podczas treningu, napoje regeneracyjne
i do zwiększania wydajności, mianowicie napoje ze wzbogaconą wartością odżywczą z dodatkiem witamin, minerałów, składników odżywczych, przeciwutleniaczy, białek lub
aminokwasów rozgałęzionych, mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, batony jako zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, batony białkowe jako
suplementy odżywcze, batony energetyzujące zawierające
dodatki odżywcze, napoje jako zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, proszki jako zamienniki posiłków,
mieszanki do picia z dodatkami odżywczymi jako zamienniki posiłków, gotowe do spożycia suplementy w postaci
koktajli białkowych, napoje w proszku będące suplementami diety zawierające aminokwasy, napoje w proszku będące suplementami diety do stosowania przed treningiem,
mieszanki do picia w proszku z odżywczymi suplementami
diety, 32 napoje energetyzujące, napoje dla sportowców,
napoje dla sportowców, mianowicie napoje poprawiające wydajność, napoje dla sportowców, mianowicie napoje
regeneracyjne.
(210) 492879
(220) 2018 11 20
(731) KORS MACIEJ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) keczonez
(510), (511) 30 sosy [przyprawy], sosy do makaronów, sosy
pomidorowe, sosy sałatkowe, majonez, keczup.
(210) 493046
(220) 2018 11 23
(731) CĘDROWSKI JAKUB MACIEJ, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) INSILICO2
(510), (511) 3 preparaty do mycia szkła, środki do polerowania powierzchni szklanych, środki do czyszczenia powierzchni szklanych.
(210)
(731)
(540)
(540)

493048
(220) 2018 11 23
CĘDROWSKI JAKUB MACIEJ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
inSilico² professional cleaning solution

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty do mycia szkła, środki do polerowania powierzchni szklanych, środki do czyszczenia powierzchni szklanych.
(210)
(731)
(540)
(540)

493177
(220) 2018 12 11
STEFANIAK PAULINA JANINA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
LONG FOR BOARD

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież i nakrycia głowy.
493277
(220) 2018 11 30
BROWAR BOJANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bojanowo
(540) (znak słowny)
(540) Karkonosz
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe.

(210)
(731)

493363
(220) 2018 12 03
FORTIS PHARMACEUTICALS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MULTIDERM
(210)
(731)
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.01, 01.15.15
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy diety w formie
tabletek, substancji płynnych, substancji wziewnych, maści, żeli, środki zmniejszające apetyt, dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje
przystosowane do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, dodatki odżywcze do celów
leczniczych, preparaty kosmetyczne do celów medycznych,
preparaty witaminowe wspomagające leczenie, preparaty
odżywcze wspomagające leczenie, środki odżywcze wspomagające leczenie, witaminy same lub w połączeniach
wspomagające leczenie, preparaty chemiczne do celów
farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, leki, korzenie
lekarskie, środki medyczne i farmaceutyczne pochodzenia
roślinnego, preparaty biologiczne do celów medycznych,
wyroby medyczne do celów leczniczych, wyroby medyczne,
wyroby medyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

493383
(220) 2018 12 04
ALTKOM AKADEMIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ALTKOM

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.19, 27.05.24
(510), (511) 9 instalacje elektryczne, komputery, urządzenia
do przechowywania danych, programy komputerowe, aparatura do przetwarzania informacji, przyrządy pomiarowe,
kontrolne i badawcze, komputerowe urządzenia peryferyjne,
drukarki do komputerów, pamięci komputerowe, klawiatury
komputerowe, 35 pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych,
wyszukiwanie informacji dla osób trzecich w plikach komputerowych, 37 instalacja sprzętu komputerowego wraz
z usługami serwisowymi, naprawą i konserwacją, 38 przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przez komputery, łączność przez terminale komputerowe, przesyłanie informacji,
poczta elektroniczna, usługi w zakresie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, 41 usługi edukacyjne, nauczanie w szkołach wyższych,
wszelkie formy szkolenia, organizowanie i prowadzenie seminariów i sympozjów, publikacja on-line książek i periodyków, publikowanie książek, 42 prace badawcze i rozwojowe
w dziedzinie nauk technicznych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych,
projektowanie systemów komputerowych i oprogramowania komputerowego, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, wypożyczanie komputerów, analizy systemów
komputerowych, oprogramowania komputerowego, administrowanie sieciami komputerowymi, konwersja danych
przez programy komputerowe.
493467
(220) 2018 12 05
PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) DEVIPUR D

(531)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.07, 26.04.15, 26.04.18, 03.01.06
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, zioła lecznicze, zioła lecznicze
suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów
medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.

(210)
(731)

493525
(220) 2018 12 06
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda Super Skin Diet Hydro Aloe
(510), (511) 3 kosmetyki do mycia i pielęgnacji ciała.
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05.01.13, 05.09.03, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.18, 26.11.13,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja targów w celach handlowych lub reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych lub
treklamowych, 41 organizacja szkoleń, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja wystaw
w celach szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych.
493881
(220) 2018 12 14
INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLINPAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Radzików
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Potato Days Poland

(210)
(731)

493526
(220) 2018 12 06
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda Super Skin Diet Velvet Rose
(510), (511) 3 kosmetyki do mycia i pielęgnacji ciała z wyłączeniem produktów do pielęgnacji ust.

(210)
(731)

493680
(220) 2018 12 11
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) MAGNEFAN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(210)
(731)

493870
(220) 2018 12 14
INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLINPAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Radzików
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Krajowe Dni Ziemniaka
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.13, 05.03.13, 05.09.03, 26.01.04, 26.01.15,
26.01.18, 26.11.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja targów w celach handlowych lub
reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, 41 organizacja szkoleń, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja wystaw
w celach szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych.
493968
(220) 2019 01 11
RESTAURANT PARTNER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PizzaPortal.pl GIF ME FOOD

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.07, 26.04.18
(510), (511) 35 promocja sprzedaży towarów i usług dla osób
trzecich, usługi w zakresie promocji handlu, usługi reklamowe i marketingowe, reklama za pośrednictwem Internetu,
prezentowanie produktów w Internecie i mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, usługi handlu detalicznego za pośrednictwem Internetu gotowych posiłków, napojów, żywności,
porównywanie cen dotyczących usług sprzedaży gotowych
posiłków, napojów, żywności, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
w tym przede wszystkim z zakresu gastronomii, zapewnienie platformy internetowej umożliwiającej porównanie ofert
restauracji, barów, kafeterii, usługa prowadzenia platfomy
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internetowej do zamawiania posiłków, napojów, żywności
on-line, telemarketing, sortowanie danych w bazach komputerowych, 39 dostawa gotowych posiłków, napojów,
żywności, dostawa pizzy, dostarczanie towarów, w szczególności posiłków, napojów, żywności zamówionych przez
Internet lub telefon, transport posiłków, żywności, napojów,
pakowanie gotowych posiłków, napojów, żywności, usługi
kurierskie, 43 usługi gastronomiczne, usługi restauracyjne,
bary szybkiej obsługi, kafeterie: kawiarnie, przygotowywanie
posiłków i napojów, dokonywanie rezerwacji restauracji, posiłków, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia,
spersonalizowane usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej, usługi cateringu, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, rezerwacja miejsc
w pensjonatach, hotelach, hostelach, dokonywanie rezerwacji sal konferencyjnych, balowych, bankietowych.
494017
(220) 2018 12 18
WAGRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRANSTYLE
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 11 grzejniki, armatura łazienkowa i kuchenna,
panele prysznicowe, deszczownie, zawory kanalizacyjne,
zbiorniki do płuczek ustępowych, zlewozmywaki, instalacje
wodociągowe, toalety, wykładziny do wanien, pisuary, sauna, umywalki, aparaty do pobierania, dystrybucji, filtrowania
wody, bidety, bojlery, instalacje do dystrybucji wody, wanny,
kabiny natryskowe, 21 wieszaki do ręczników, przybory toaletowe, przybory i pojemniki kuchenne, nieelektryczny sprzęt
kuchenny, dozowniki: papieru toaletowego, ręczników papierowych, kosmetyczki na przybory toaletowe, wanienki dla
niemowląt, dozowniki mydła, suszarki do bielizny, szczoteczki do zębów i paznokci, gąbki, 35 prowadzenie sklepu i/lub
hurtowni z artykułami zamieszczonymi w wykazie w klasie 11
i 21, a mianowicie: grzejniki, armatura łazienkowa i kuchenna, panele prysznicowe, deszczownie, zawory kanalizacyjne,
zbiorniki do płuczek ustępowych, zlewozmywaki, instalacje
wodociągowe, toalety, wykładziny do wanien, pisuary, sauna, umywalki, aparaty do pobierania, dystrybucji, filtrowania
wody, bidety, bojlery, instalacje do dystrybucji wody, wanny,
kabiny natryskowe, wieszaki do ręczników, przybory toaletowe, przybory i pojemniki kuchenne, nieelektryczny sprzęt
kuchenny, dozowniki: papieru toaletowego, ręczników papierowych, kosmetyczki na przybory toaletowe, wanienki dla
niemowląt, dozowniki mydła, suszarki do bielizny, szczoteczki
do zębów i paznokci, gąbki, reklama, 37 usługi hydrauliczne,
usługi wykonawstwa instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, usługi wykonawstwa instalacji kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, usługi wykonawstwa
instalacji, czyszczenia i naprawy urządzeń wodociągowych.
494019
(220) 2018 12 18
WAGRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) GRANSTYLE
(510), (511) 11 grzejniki, armatura łazienkowa i kuchenna,
panele prysznicowe, deszczownie, zawory kanalizacyjne,
zbiorniki do płuczek ustępowych, zlewozmywaki, instalacje

(210)
(731)
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wodociągowe, toalety, wykładziny do wanien, pisuary, sauna, umywalki, aparaty do pobierania, dystrybucji, filtrowania
wody, bidety, bojlery, instalacje do dystrybucji wody, wanny,
kabiny natryskowe, 21 wieszaki do ręczników, przybory toaletowe, przybory i pojemniki kuchenne, nieelektryczny sprzęt
kuchenny, dozowniki: papieru toaletowego, ręczników papierowych, kosmetyczki na przybory toaletowe, wanienki dla
niemowląt, dozowniki mydła, suszarki do bielizny, szczoteczki do zębów i paznokci, gąbki, 35 prowadzenie sklepu i/lub
hurtowni z artykułami zamieszczonymi w wykazie w klasie 11
i 21, a mianowicie: grzejniki, armatura łazienkowa i kuchenna, panele prysznicowe, deszczownie, zawory kanalizacyjne,
zbiorniki do płuczek ustępowych, zlewozmywaki, instalacje
wodociągowe, toalety, wykładziny do wanien, pisuary, sauna, umywalki, aparaty do pobierania, dystrybucji, filtrowania
wody, bidety, bojlery, instalacje do dystrybucji wody, wanny,
kabiny natryskowe, wieszaki do ręczników, przybory toaletowe, przybory i pojemniki kuchenne, nieelektryczny sprzęt
kuchenny, dozowniki: papieru toaletowego, ręczników papierowych, kosmetyczki na przybory toaletowe, wanienki
dla niemowląt, dozowniki mydła, suszarki do bielizny, szczoteczki do zębów i paznokci, gąbki, reklama, 37 usługi hydrauliczne, usługi wykonawstwa instalacji wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, usługi wykonawstwa instalacji kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, usługi wykonawstwa instalacji,
czyszczenia i naprawy urządzeń wodociągowych.
(210) 494048
(220) 2018 12 19
(731) DMOCHEWICZ ŁUKASZ, Tomice
(540) (znak słowny)
(540) TAKE 1
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bandany
na szyję, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, bokserki, buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, czapki
[nakrycia głowy], dzianina [odzież!, kamizelki, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed
zimnem i wiatrem, majtki, maski na oczy do spania, nakrycia
głowy, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie gimnastyczne,
odzież, odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla
rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież
ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież], opaski na głowę, paski
[odzież], pikowane kurtki [odzież], piżamy, podkoszulki bez
rękawów, podkoszulki sportowe, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, stroje
przeciwdeszczowe, swetry, szale, szaliki, szlafroki, wyprawki
dziecięce [odzież], 35 reklama na rzecz osób trzecich w zakresie komunikacji ze społeczeństwem, zapowiedzi lub ogłoszenia za pośrednictwem wszelkich środków przekazu, agencje reklamowe, badania opinii publicznej, badania rynkowe,
badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, impresariat w działalności artystycznej,
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
lub reklamowych, marketing ukierunkowany, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów,
opracowywanie CV dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, poszukiwania w zakresie patronatu,
produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci kompute-
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rowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie
reklam, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi handlu detalicznego on-line
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz
do pobrania, usługi marketingowe, usługi przypominania
o spotkaniach [prace biurowe], usługi public relations, usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, dubbing, informacja
o imprezach rozrywkowych, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy],
kursy korespondencyjne, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, pisanie piosenek,
planowanie przyjęć [rozrywka], produkcja filmów, innych
niż reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe),
rezerwowanie miejsc na pokazy, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie,
usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów
estradowych, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi w zakresie komponowania muzyki, wypożyczanie sprzętu audio, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych,
45 usługi prawne, usługi świadczone przez prawników, pomoce prawne i usługi prawne doradców osobistych na rzecz
osób fizycznych, grup osób, organizacji i przedsiębiorstw,
doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, prawne administrowanie licencjami, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów
dla osób trzecich, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, zarządzanie prawami autorskimi.
(210)
(731)
(540)
(540)

494141
(220) 2018 12 20
GODUŃSKI WOJCIECH P.P.H.U. WOJTEX, Złotniki
(znak słowno-graficzny)
Biesiadowo

(531) 15.07.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 prowadzenie dyskotek, prowadzenie klubów
muzycznych, 43 prowadzenie pizzerii, barów, wytwarzanie
kebabów, prowadzenie snack-barów, barów szybkiej obsługi, przygotowywanie dań na zamówienie, usługi cateringu,
prowadzenie restauracji, stołówek, restauracji samoobsługowych, kafeterii, kawiarni, usługi hotelowe, prowadzenie pen-
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sjonatów, moteli, kempingów, kwater mieszkalnych do wynajęcia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem (catering).
(210)
(731)
(540)
(540)

494152
(220) 2018 12 21
WOJTKOWSKI MARCIN, Łochów
(znak słowno-graficzny)
TenSmak Przypraw życie smakiem

(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, namiastki kawy, napoje
na bazie kawy, kakao i herbaty lub czekolady, cukier, wyroby
cukiernicze, słodycze, desery błyskawiczne w proszku, lody,
lody w proszku, miód, dodatki piekarnicze, mąka, aromaty
do ciast, zioła suszone i przetworzone, mieszanki ziołowe,
przyprawy, budynie, kisiele, sól, ocet, sosy, sosy - przyprawy, sosy do sałat, sosy mięsne, esencje do żywności i celów
spożywczych.
(210)
(731)
(540)
(540)

494227
(220) 2018 12 26
RUSNAK JANUSZ P.P.H.U. INTER-STYL, Podegrodzie
(znak słowno-graficzny)
avi

(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki czyszczące, aerozole czyszczące, kreda
czyszcząca, oleje czyszczące, żrące środki czyszczące, preparaty czyszczące do czyszczenia rur kanalizacyjnych, pianka
do czyszczenia, amoniak do czyszczenia, krochmal do czyszczenia, płyny do czyszczenia, preparaty czyszczące do piekarników, środki czyszczące do zamrażarek, środki czyszczące do szkła, środki czyszczące do metalu, środki czyszczące
do kamienia, preparaty czyszczące do dywanów, chusteczki
zawierające preparaty czyszczące, szampony do czyszczenia
dywanów, środki do czyszczenia toalet, preparaty do czyszczenia podłóg, środki do czyszczenia tapicerki, preparaty
do czyszczenia tkanin, środki do czyszczenia chromu, mieszaniny do czyszczenia ubikacji, środek do czyszczenia
czajników, środek do czyszczenia mebli, soda krystaliczna
do czyszczenia, preparaty do czyszczenia tapet, mieszanki
czyszczące do usuwania plam, czyszczące rozpuszczalniki
o właściwościach emulgujących, preparaty do czyszczenia
i odświeżania, preparaty do czyszczenie na sucho, olejki sosnowe do czyszczenia podłóg, rozpuszczalniki alkoholowe
będące preparatami czyszczącymi, preparaty czyszczące
do stosowania na płytkach, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki nadające połysk do czyszczenia okien, impregnowane chusteczki papierowe do czyszcze-
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nia naczyń, środki do czyszczenia okien w formie rozpylacza,
środki czyszczące w sprayu do użytku domowego, ściereczki
do czyszczenia nasączone preparatami do polerowania,
powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania,
preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego,
odkamieniacze do użytku domowego, proszki do szorowania, proszek do zmywarek, proszki do polerowania, wody
do prasowania, wody do żelazka, 35 sprzedaż detaliczna
lub hurtowa środków czyszczących, aerozoli czyszczących,
kredy czyszczącej, olejów czyszczących, żrących środków
czyszczących, preparatów czyszczących do czyszczenia rur
kanalizacyjnych, pianek do czyszczenia, amoniaku do czyszczenia, krochmalu do czyszczenia, płynów do czyszczenia,
preparatów czyszczących do piekarników, środków czyszczących do zamrażarek, środków czyszczących do szkła,
środków czyszczących do metalu, środków czyszczących
do kamienia, preparatów czyszczących do dywanów, chusteczek zawierających preparaty czyszczące, szamponów
do czyszczenia dywanów, środków do czyszczenia toalet,
preparatów do czyszczenia podłóg, środków do czyszczenia tapicerki, preparatów do czyszczenia tkanin, środków
do czyszczenia chromu, mieszanin do czyszczenia ubikacji,
środków do czyszczenia czajników, środków do czyszczenia mebli, sody krystalicznej do czyszczenia, preparatów
do czyszczenia tapet, mieszanek czyszczących do usuwania plam, czyszczących rozpuszczalników o właściwościach
emulgujących, preparatów do czyszczenia i odświeżania,
preparatów do czyszczenie na sucho, olejków sosnowych
do czyszczenia podłóg, rozpuszczalników alkoholowych
będących preparatami czyszczącymi, preparatów czyszczących do stosowania na płytkach, środków czyszczących
do celów gospodarstwa domowego, środków nadających
połysk do czyszczenia okien, impregnowanych chusteczek
papierowych do czyszczenia naczyń, środków do czyszczenia okien w formie rozpylaczy, środków czyszczących
w sprayu do użytku domowego, ściereczek do czyszczenia
nasączonych preparatami do polerowania, powietrza sprężonego w puszce do czyszczenia i odkurzania, preparatów
chemicznych do czyszczenia do użytku domowego, odkamieniaczy do użytku domowego, proszków do szorowania,
proszków do zmywarek, proszków do polerowania, wody
do prasowania, wody do żelazka.
(210)
(731)
(540)
(540)

494237
(220) 2018 12 27
ANIMACCORD LTD, Limassol, CY
(znak słowno-graficzny)
Masza i Niedźwiedź

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 mydło, mydło migdałowe, mydło antyperspiracyjne, balsamy inne niż do celów medycznych, sole kąpielowe nie do celów medycznych, spreje odświeżające oddech, paski odświeżające oddech, mydła toaletowe, preparaty do czyszczenia, kremy kosmetyczne, zestawy kosmetyczne, kosmetyki, wata do celów kosmetycznych, mydła dezodoryzujące, dezodoranty dla ludzi lub dla zwierząt, mydła
dezynfekcyjne, suche szampony, preparaty do prania chemicznego, płyny do włosów, preparaty pralnicze, błyszczyki
do ust, etui na szminki, szminki, lotiony do celów kosmetycznych, preparaty do make-up, mydła lecznicze, płyny do płukania ust nie do celów medycznych, lakiery do paznokci, naklejki do zdobienia paznokci, wyroby perfumeryjne, szampo-
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ny, wody toaletowe, artykuły toaletowe, woda kolońska, wyroby perfumeryjne, wody perfumowane, 5 wata higroskopijna, plastry, pielucho majtki dla dzieci, balsamy do celów medycznych, guma do żucia do celów medycznych, pieluch dla
niemowląt, żywność dla niemowląt, syropy do celów farmaceutycznych, taśmy klejące do celów medycznych, preparaty
do dezodoryzacji powietrza, bandaże opatrunkowe, słodycze lecznicze, hematogen, herbaty ziołowe do celów medycznych, preparaty witaminowe, 9 okulary 3D, liczydła, filmy animowane, odbiorniki audio i wideo, urządzenia do monitorowania niemowląt, torby przystosowane do laptopów,
ładowarki akumulatorów, lornetki, brzęczyki, maszyny liczące, suwmiarki, aparaty fotograficzne, futerały przystosowane
do przyrządów i aparatów fotograficznych, magnetofony
kasetowe, taśmy do telefonów komórkowych, dyski kompaktowe audio-wideo, CD-Romy, odtwarzacze CD, cyrkle
do mierzenia, oprogramowanie gier komputerowych, nagrane oprogramowanie komputerowe, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe do pobrania, klawiatury komputerowe, komputerowe urządzenia peryferyjne,
komputerowe pamięci, komputery, magnesy dekoracyjne,
fotograficzne ramki cyfrowe, pliki muzyczne do pobrania,
pliki obrazowe do pobrania, pliki do pobrania z dzwonkami
do telefonów komórkowych, odtwarzacze DVD, publikacje
elektroniczne do pobrania, elektroniczne tablice wyświetlające, pióra elektroniczne, ekranopisy, elektroniczne tłumacze
kieszonkowe, terminarze elektroniczne, elektroniczne czytniki książek, futerały na okulary i binokle, światła błyskowe,
sygnały świetlne, gogle do celów sportowych, telefoniczne
zestawy głośnomówiące, słuchawki nagłowne, karty identyfikacyjne magnetyczne, interfejsy komputerowe, zmieniacze
automatyczne do komputerów, laptopy, wskaźniki elektroniczne emitujące światło, głośniki, magnesy, przyrządy matematyczne, megafony, mikrofony, mikroskopy, lustra (optyka),
monitory (programy komputerowe), monitory (sprzęt komputerowy), myszy (komputerowe urządzenia peryferyjne),
podkładki pod myszy komputerowe, kalkulatory kieszonkowe, telefony przenośne, przenośne odtwarzacze mediów,
aparaty projekcyjne, kaski ochronne, kaski ochronne dla
sportu, radia, czytniki (sprzęt do przetwarzania danych), odtwarzacze płyt fonograficznych, linijki pomiarowe, wagi, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, pokrowce na laptopy,
smartfony, skarpety elektrycznie podgrzewane, urządzenia
do transmisji dźwięku, futerały na okulary, okulary przeciwsłoneczne, przełączniki elektryczne, tablety, urządzenia dydaktyczne, aparaty telefoniczne, teleskopy, aparaty telewizyjne, czujniki temperatury, pamięci zewnętrzne USB, kasety
wideo, kartridże z grami wideo, ekrany wideo, urządzenia
wideo do monitorowania niemowląt, walkie-talkie, 12 pojazdy, aparaty do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub
na wodzie, w tym rowery, trycykle, sanie (pojazdy), sanki
do jazdy na stojąco, wózki dziecięce, spacerówki, wózki dla
niemowląt, 14 metale szlachetne i ich stopy oraz wyroby
z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, wyroby biżuteryjne, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, sztuczna biżuteria, breloczki do kluczy (kółka
do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami), budziki, ozdoby biżuteryjne, chronografy, zegarki, zegary i zegarki elektryczne, zegary ścienne, szkatułki na biżuterię,
15 akordeony, futerały na instrumenty muzyczne, kastaniety,
bębny (instrumenty muzyczne), pałeczki perkusyjne, elektroniczne instrumenty muzyczne, flety, gitary, organki, rogi (instrumenty muzyczne), syntezatory muzyczne, statywy
do nut, pozytywki, instrumenty muzyczne, pianina, saksofony, stojaki do instrumentów muzycznych, tamburyny, trójkąty (instrumenty muzyczne), puzony, trąbki, skrzypce, ksylofony, 16 taśmy przylepne do materiałów piśmiennych lub
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do celów domowych, dozowniki taśmy klejącej (przybory
biurowe), taśmy przylepne do celów papierniczych lub dla
gospodarstwa domowego, kleje do materiałów papierniczych lub do celów domowych, tablice reklamowe z papieru
lub z kartonu, albumy do wklejania, almanachy, zawiadomienia (artykuły papiernicze), akwarele (malarstwo), tabele arytmetyczne, miseczki na farby wodne dla artystów, atlasy, torebki (koperty, woreczki) z papieru lub z tworzywa sztucznego do pakowania, śliniaki papierowe, tablice szkolne, broszury, zakładki do książek, książki, koperty na butelki z papieru
lub z kartonu, owijki na butelki z papieru lub z kartonu, pudełka z kartonu lub z papieru, kasetki na papeterię (artykuły
biurowe), kalendarze, płótna malarskie, artykuły kartonowe,
tuby kartonowe, karton, katalogi, ołówki węglowe, wskaźniki
do wykresów nieelektryczne, podkładki do pisania z klipsem,
klipsy do materiałów piśmiennych, zszywki biurowe, papierowe podkładki pod szklanki, komiksy, cyrkle kreślarskie, torby papierowe, papier do kopiarek, płyny korekcyjne (przy
bory biurowe), taśmy korekcyjne (przybory biurowe), obwoluty (artykuły papiernicze), okładki (artykuły papiernicze),
podkładki na biurko, skoroszyty na dokumenty, aktówki (artykuły biurowe), deski kreślarskie, instrumenty kreślarskie,
materiały kreślarskie, notatniki, piórka do rysowania, pinezki,
linijki kreślarskie, zestawy kreślarskie, taśmy elastyczne
do użytku biurowego, płytki grawerskie, sztychy, koperty (artykuły biurowe), artykuły do wymazywania, akwaforty (grafiki), ręczniki papierowe do wycierania twarzy, figurki z papier
mache, skoroszyty, osłonki papierowe do doniczek, ulotki,
teczki na artykuły papiernicze, foldery na papiery, okładki
na papiery, pióra wieczne, kleje do artykułów papierniczych
lub do celów domowych, odbitki graficzne, karty okolicznościowe, tkanina klejąca do materiałów piśmiennych, artykuły
klejące do artykułów papierniczych lub dla gospodarstwa
domowego, chusteczki papierowe, karty indeksowe, indeksy, skorowidze, atrament, kałamarze (wpuszczane w pulpit),
etykiety z papieru lub kartonu, tacki biurkowe, segregatory
na luźne kartki, papier świecący, czasopisma [periodyki], kreda do znakowania, zakreślacze, glina do modelowania, materiały do modelowania, pasta do modelowania, wosk do modelowania nie do celów stomatologicznych, formy do gliny
modelarskiej [materiały dla artystów], kartki muzyczne z życzeniami, chusteczki papierowe do usuwania makijażu, gazety, notatniki [notesy], artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli],
materiały do pakowania wykonane z krochmalu lub skrobi,
bloki [artykuły papiernicze], zakładki do stron, pudełka z farbami [artykuły szkolne], kuwety malarskie, pędzle, sztalugi
malarskie, obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, palety dla
malarzy, broszury, kokardy papierowe, inne niż pasmanteria
lub ozdoby do włosów, klamerki, klipsy do papieru, noże
do papieru [artykuły biurowe], wstążki papierowe, inne niż
pasmanteria lub dekoracje do włosów, papier w arkuszach
[artykuły piśmienne], papier, spinacze do papieru, papier
mâché, pastele [kredki], wykroje do celów krawiectwa damskiego, wykroje do wykonywania odzieży, pudełka na pióra,
klipsy do piór i długopisów, suszki do piór, pojemniki
na ołówki, ołówki na grafit [ołówki automatyczne], grafity
do ołówków, temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, maszynki do ostrzenia ołówków, elektryczne
lub nie, ołówki, obsadki do piór, pióra i długopisy [artykuły
biurowe], periodyki [czasopisma], fotograwiura, ramki i stojaki do fotografii, fotografie [wydrukowane], obrazy i zdjęcia,
afisze, plakaty z papieru lub kartonu, maty stołowe z papieru,
tworzywa sztuczne do modelowania, portrety, znaczki
pocztowe, karty pocztowe, afisze, plakaty, publikacje drukowane, drukowane rozkłady, prospekty, perforatory biurowe,
gumki do ścierania, przybory szkolne [artykuły piśmienne],
stemple do pieczętowania, taśmy przylepne do celów pa-

Nr ZT13/2019

pierniczych lub do użytku domowego, śpiewniki, ekierki,
materiały piśmienne, pióra ze stali, futerały na matryce, płótna malarskie, matryce, szablony [artykuły piśmienne], nalepki, naklejki [materiały piśmienne], bielizna stołowa papierowa, serwetki stołowe papierowe, papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, zaczepy do kart indeksowych, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), globusy, bilety, papier higieniczny, ręczniki papierowe, kalka płócienna,
karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, czcionki drukarskie, papier do zawijania, przybory do wycierania tablic
do pisania, pędzle do pisania, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], teczki z notatnikiem i przyborami
do pisania [artykuły papiernicze], kreda do pisania, przyrządy
do pisania, materiały do pisania, zeszyty do pisania lub rysowania, papier do pisania [listowy], łupkowe tabliczki do pisania, 18 skóra i imitacja skóry oraz wyroby z tych materiałów,
skóry zwierzęce, kufry i walizki, bagaż, portfele, etui na karty
[portfele], portmonetki, teczki na nuty, torebki, torby plażowe, torby szkolne, torby szkolne [z paskiem na ramię], parasole i parasolki, laski, kijki marszowe i trekkingowe, bicze, uprząż
i wyroby siodlarskie, 20 poduszki dmuchane, do celów niemedycznych, materace dmuchane, do celów niemedycznych, fotele, maty do przewijania niemowląt, kosze niemetalowe, zasłony dekoracyjne z koralików, podstawy łóżek, pościel, oprócz bielizny pościelowej, łóżka, ławy [meble], podgłówki, wałki, podpórki pod książki, korki do butelek, niemetalowe, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, komody, skrzynki na zabawki, haczyki na ubrania, niemetalowe,
wieszaki i haczyki na ubrania, wieszaki stojące na płaszcze,
pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], manekiny
na ubrania, szafy wnękowe, kółka do zasłon, prowadnice
do zasłon, rolki do zasłon, haki do zasłon, poduszki, kanapy,
ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych,
pulpity do pracy w pozycji stojącej, kanapo - tapczany, klamki do drzwi niemetalowe, dzwonki do drzwi niemetalowe,
nieelektryczne, kołatki do drzwi z materiałów niemetalowych, toaletki, duże wyściełane fotele, ramki do haftowania,
wentylatory nieelektryczne do użytku osobistego, posążki
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, meble, meble, półki, meble metalowe, lusterka ręczne [lusterka toaletowe], zagłówki [meble], wysokie krzesła dla dzieci, numery
domów nieświecące, niemetalowe, łóżka hydrostatyczne
nie do celów leczniczych, niemetalowe bransoletki identyfikacyjne, rolety wewnętrzne okienne, chodziki dla dzieci, nadmuchiwane meble, obiekty nadmuchiwane powietrzem
do reklamy, tablice do zawieszania kluczy, drabiny z drewna
lub tworzyw sztucznych, skrzynki na listy, niemetalowe i niemurowane, szafki zamykane, maty do kojców dziecięcych,
materace, szafki na lekarstwa, lustra (srebrzone szkło), dekoracje wiszące [ozdoby], meble biurowe, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, rolety papierowe, ramki do obrazów, wezgłowia, wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe]
z drewna lub tworzyw sztucznych, karty-klucze z tworzyw
sztucznych, niekodowane i niemagnetyczne, kojce, meble
szkolne, krzesła, stojaki, półki do przechowywania, poziome
żaluzje wewnętrzne z lamelkami, śpiwory kempingowe, sofy,
zwierzęta wypchane, blaty stołowe, stoły, stoły metalowe,
wózki barowe ruchome do podawania herbaty, rolety okienne tekstylne wewnętrzne, tace niemetalowe, stojaki na parasole, przewijaki, pulpity do pisania, 21 dozowniki aerozoli
do celów niemedycznych, wanienki dla niemowląt przenośne, kosze do użytku domowego, butelki, miseczki, szczotki,
kubły, wiadra płócienne, świeczniki, pudełka na słodycze,
wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, dzbanki
do kawy, nieelektryczne, etui na grzebienie, grzebienie, grzebienie elektryczne, torebki do wyciskania kremu przy dekoracji, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, for-
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my i foremki [przybory kuchenne], słoiki na ciastka, garnki
kuchenne, przybory kosmetyczne, filiżanki, kubki z papieru
lub z tworzyw sztucznych, zastawa stołowa, talerze jednorazowego użytku, butelki na napoje dla sportowców, naczynia
szklane do napojów, kosze na śmieci, kieliszki do jajek, nici
dentystyczne, pucharki na owoce, patelnie, gąsiory szklane,
miski ze szkła, rękawice do użytku domowego, szybkowary
nieelektryczne, wiaderka do kostek lodu, foremki do lodu,
pojemniki kuchenne, pudełka obiadowe, kubki, serwetniki,
wyroby szklane malowane, talerze papierowe, rozpylacze
do perfum, porcelana, garnki, wyroby garncarskie, salaterki,
mydelniczki, wazy do zup, słomki do picia, cukiernice, talerze,
zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, serwisy
do herbaty, czajniczki do herbaty, szczoteczki do zębów,
szczoteczki do zębów elektryczne, wykałaczki, tace do użytku domowego, tace papierowe, do użytku domowego, wazony, półmiski do jarzyn, 22 plandeki, markizy z tworzyw
sztucznych, markizy z materiałów tekstylnych, torby do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów tekstylnych, taśmy
niemetalowe do owijania i związywania, worki na zwłoki,
torby tekstylne do pakowania, namioty, pokrowce na pojazdy [plandeki], taśmy do owijania lub łączenia niemetalowe,
24 tekstylia i wyroby tekstylne, narzuty na łóżka, obrusy, bielizna pościelowa i koce, serwety na stół nie papierowe, chusteczki do nosa z materiałów tekstylnych, pledy podróżne,
ręczniki tekstylne, kapy na łóżka, koce na łóżka, zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych,
zasłony z tkaniny lub z tworzyw sztucznych, firanki, bieżniki
stołowe z materiałów tekstylnych, ceraty [obrusy], 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, bandany na szyję, bielizna osobista,
buty za kostkę, krawaty, kamizelki, wyroby pończosznicze,
rajstopy, kombinezony [odzież], kostiumy kąpielowe, stroje
kąpielowe, stroje na maskaradę, stroje plażowe, kurtki
[odzież], nauszniki [odzież], t-shirty, skarpetki, rękawiczki, piżamy, szaliki, podwiązki, szelki, suknie, fartuchy [odzież], szlafroki, szarfy [do ubrania], 27 maty łazienkowe [dywaniki],
maty gimnastyczne, maty, tapeta, wycieraczki do obuwia,
dywaniki i maty samochodowe, dywany, chodniki , maty antypoślizgowe, kilimy dekoracyjne, nie z materiałów włókienniczych, tapety tekstylne, 28 gry i zabawki, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, pneumatyczne pistolety [zabawki], automaty do gier wideo, sztuczne przynęty wędkarskie, śnieg sztuczny na choinki, tryktrak [gra], torby
na narty i deski surfingowe, piłki do gier, rękawice baseballowe, dzwonki na choinkę, karty do bingo, gry planszowe, bobsleje, bodyboard, łuki do strzelania, klocki do zabawy [konstrukcyjne], gry polegające na budowaniu, siatki na motyle,
uchwyty na świeczki choinkowe, szachy, szachownice, choinki z materiałów syntetycznych, stojaki do choinek, konfetti,
żetony do gier, torby na sprzęt do krykieta, kubki na kości
do gry, rzutki, strzałki [gra], kości do gry, lalki, butelki do karmienia lalek, domki dla lalek, pokoiki dla lalek, łóżka dla lalek,
ubranka dla lalek, gra w domino, plansze do gry w warcaby,
warcaby, krawędzie nart, ochraniacze na łokcie [artykuły
sportowe], strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, płetwy do pływania, dyski latające, urządzenia
do gier, rękawice do gier, naciągi do rakiet, artykuły gimnastyczne, kije hokejowe, łyżwy, układanki [puzzle], kalejdoskopy, szpule do latawców, latawce, nakolanniki [artykuły sportowe], łyżworolki, madżong, gra w kulki, maski zabawkowe,
wiszące karuzele dla dzieci [mobile], siatki do sportów,
śmieszne gadżety na imprezy, tańce [bibeloty, podarki
na przyjęcia], ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów
oświetleniowych i słodyczy], papierowe czapeczki na przyjęcia, paralotnie, gry towarzyskie, balony, piłki do gier i zabaw,
karty do gry, zabawki wypchane, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, śmieszne gadżety do zabawy,
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marionetki, pierścienie do rzucania [gry], kije do gier, pojazdy
zdalnie sterowane do zabawy, grzechotki, gry z obręczami,
konie na biegunach [zabawki], wrotki, modele pojazdów
w zmniejszonej skali, zestawy modeli w zmniejszonej skali
do składania [zabawki], hulajnogi [zabawki], zdrapki do gier
loteryjnych, nagolenniki [artykuły sportowe], lotki [gry], buty
łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, wiązania do nart,
narty, kręgle, sanki [artykuły sportowe], zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], proce [artykuły sportowe], śnieżne kule,
deski snowboardowe, rakiety śnieżne, bańki mydlane [zabawki], pokrycie ślizgów nart, bąki [zabawki], naciągi do rakiet, zabawki wypchane, deski surfingowe, kapoki do pływania, pasy do pływania, deski do pływania, baseny kąpielowe
[zabawki], huśtawki, misie pluszowe, maski teatralne, broń
zabawkowa, maski zabawkowe, samochody do zabawy, modele będące zabawkami, figurki do zabawy, zabawki dla
zwierząt domowych, zabawki, zabawki do ściskania [antystresowe], trampoliny, sprzęt do gier wideo, urządzenia pływackie do pływania, zestawy zabawkowe do figurek akcji,
29 konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty
mleczne, napoje mleczne lub z przewagą mleka, mleko albuminowe, koktajle mleczne, migdały mielone, przecier jabłkowy, jadalne gniazda ptaków, krem na bazie masła, produkty
serowarskie, wiórki kokosowe, kompoty, mleko skondensowane, kompot żurawinowy, śmietana [produkty mleczarskie], owoce lukrowane, zsiadłe mleko, daktyle, owoce konserwowane, miąższ owoców, pulpa owocowa, skórki owocowe, chipsy owocowe, sałatki owocowe, przekąski na bazie
owoców, mrożone owoce, owoce w puszkach, dżem imbirowy, dżemy, galaretki, kefir [napój mleczny], czipsy o niskiej
zawartości tłuszczu, marmolada, orzechy ziemne przetworzone, preparowane orzeszki ziemne, chipsy ziemniaczane,
placki ziemniaczane, jaja w proszku, mleko sfermentowane
[prostokvasha], rodzynki, riażenka [prażone zsiadłe mleko],
kiełbasy, nasiona, przetworzone, kwaśna śmietana, zupy,
mleko sojowe, nasiona słonecznika przetworzone, trufle konserwowane, soki roślinne do gotowania, sałatki warzywne,
przeciery warzywne, konserwowane warzywa, warzywa gotowane, warzywa w puszkach, warzywa suszone, bita śmietana, jogurt, 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, preparaty roślinne zastępujące kawę, napoje na bazie herbaty,
napoje na bazie kawy, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty
zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lód, cukier,
miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, pasta migdałowa, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, ciasteczka, bułeczki słodkie, ciasta, cukierki, karmelki [cukierki], batony zbożowe, przekąski na bazie zbóż, cheeseburgery, guma do żucia, chipsy [produkty zbożowe], czekolada, musy czekoladowe, napoje czekoladowe z mlekiem, czekolada pitna, napoje
kakaowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje kawowe
z mlekiem, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych
choinek, płatki kukurydziane, krakersy, musy deserowe, ciasto [masa do pieczenia], potrawy na bazie mąki, pomadki
[cukierki], sosy owocowe, owocowe galaretki – słodycze, syropy i melasa, kasze spożywcze, chałwa, wysokoproteinowe
batoniki zbożowe, kasza kukurydziana, lody, herbata mrożona, lukrecja [cukiernictwo], pastylki [wyroby cukiernicze], makaron rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], herbatniki słodowe, marcepan, melasa do celów spożywczych, muesli,
gotowe potrawy na bazie makaronu, płatki owsiane, produkty spożywcze na bazie owsa, owsianka, naleśniki, ciasto
na słodkie wypieki, wyroby cukiernicze na bazie orzechów
arachidowych, cukierki miętowe, herbatniki petit-beurre, ptifurki [ciasteczka], placki, pizza, kukurydza prażona [popcorn],
pralinki, puddingi, pierożki ravioli, wafle ryżowe, przekąski
na bazie ryżu, suchary, kanapki, sosy [przyprawy], sorbety
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[lody], spaghetti, tarty (z owocami), kawa niepalona, gofry,
jogurt mrożony [lody spożywcze], 32 wody, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, soki owocowe
[napoje], syropy i inne preparaty do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, soki warzywne [napoje], soki, syropy
do napojów, preparaty do produkcji napojów, napoje owocowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie w działalności gospodarczej, usługi biurowe, promocji sprzedaży dla osób trzecich, publicity, zarządzanie handlowe w zakresie licencjonowania towarów
i usług osób trzecich, usługi detalicznej sprzedaży wysyłkowej w zakresie akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w zakresie słodyczy, prezentacja towarów w mediach telekomunikacyjnych dla celów sprzedaży
detalicznej, skomputeryzowane usługi on-line sklepów detalicznych, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej w zakresie
odzieży, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w zakresie materiałów piśmiennych, usługi sprzedaży detalicznej lub
hurtowej w zakresie bielizny domowej, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w zakresie kosmetyków, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w zakresie odzieży, usługi
sprzedaży detalicznej lub hurtowej w zakresie artykułów
sportowych, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w zakresie rowerów, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
w zakresie toreb i torebek, usługi sprzedaży detalicznej lub
hurtowej w zakresie obuwia, usługi sprzedaży detalicznej lub
hurtowej w zakresie papieru i artykułów papierniczych, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w zakresie żywności
i napojów, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w zakresie owoców i warzyw, usługi sprzedaży detalicznej lub
hurtowej w zakresie mebli, usługi sprzedaży detalicznej lub
hurtowej w zakresie materiałów drukowanych, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w zakresie materiałów tekstylnych i pościeli, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
w zakresie pojazdów, usługi sprzedaży detalicznej on-line
dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w zakresie słodyczy, chleba i pieczywa
w formie placków, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
w zakresie herbaty, kawy, kakao i artykułów kolonialnych,
usługi sprzedaży detalicznej on-line kosmetyków i produktów do pielęgnacji urody, usługi sprzedaży detalicznej on-line
muzyki i nagrań wideo do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w zakresie kosmetyków, artykułów toaletowych, pasty do zębów, mydła i artykułów do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w zakresie
produktów do pielęgnacji urody, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w zakresie odzieży i akcesoriów odzieżowych, prezentacja filmów animowanych i seriali telewizyjnych, 38 usługi telekomunikacyjne, nadawanie telewizji kablowej, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, informacja o telekomunikacji, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, udostępnianie forów internetowych on-line, transmisja programów radiowych, transmisja satelitarna, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, transmisja
programów telewizyjnych, przesyłanie on-line kartek z życzeniami, transmisja plików cyfrowych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, usługi poczty głosowej, nadawanie bezprzewodowe, rozpowszechnianie filmów animowanych oraz seriali telewizyjnych, 41 usługi edukacyjne, szkolenia, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe
i kulturalne, produkcja muzyczna, usługi gier oferowane
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej,
udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania],
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przedstawienia teatralne [produkcja], wystawianie spektakli
na żywo, telewizyjne usługi rozrywkowe, produkcja filmów
innych niż reklamowe, produkcja filmów wideo, organizowanie zajęć kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie zajęć
sportowych, produkcja, post produkcja i dystrybucja filmów
animowanych i seriali telewizyjnych, usługi parków rozrywki,
udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, rezerwowanie miejsc na pokazy, usługi pokazów filmowych, cyrki,
usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], organizowanie
i prowadzenie koncertów, dubbing, usługi artystów estradowych, informacja o imprezach rozrywkowych, usługi gier on-line udostępnianych z sieci komputerowej, usługi w zakresie
obozów wakacyjnych [rozrywka], świadczenie usług w zakresie karaoke, udostępnianie on-line publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie nagrań video nie do pobrania, usługi bibliotek objazdowych, produkcje muzyczne,
usługi w zakresie komponowania muzyki, przedszkola, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie widowisk [impresariat], planowanie przyjęć [rozrywka],
prezentowanie występów na żywo, publikowanie książek,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
radiowe programy rozrywkowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu
rekreacyjnego, informacja o rekreacji, pisanie scenariuszy,
sporządzanie napisów [np. do filmów], 43 usługi rezerwacji
zakwaterowania dla podróżnych w szczególności za pośrednictwem biur podróży lub przedstawicieli biur podróży, hotele dla zwierząt, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty],
usługi barowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, kawiarnie,
kafeterie [bufety], stołówki, usługi cateringowe w zakresie
żywności i napojów, żłobki dla dzieci, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], rezerwacje miejsc w hotelach, usługi hotelowe, motele, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, wynajem budynków przenośnych, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń,
wynajmowanie sal na zebrania, wypożyczanie namiotów,
wypożyczanie urządzeń do gotowania, wypożyczanie dozowników wody pitnej, wypożyczanie urządzeń oświetleniowych innych niż do dekoracji teatralnych lub studiów filmowych, usługi rezerwacji pokojów, usługi restauracyjne, domy
opieki dla osób w podeszłym wieku, restauracje samoobsługowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], domy turystyczne.
494241
(220) 2018 12 27
SICO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hanza flex
(210)
(731)

(531) 20.05.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotki, prospekty, druki, próbki, wzorniki, reklama
za pośrednictwem Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, reklamy prasowe, reklamy korespondencyjne, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
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494243
(220) 2018 12 27
SICO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hanza skylight

(210)
(731)

(531) 20.05.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotki, prospekty, druki, próbki, wzorniki, reklama
za pośrednictwem Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, reklamy prasowe, reklamy korespondencyjne, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
494244
(220) 2018 12 27
SICO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hanza coat
(210)
(731)

(531) 20.05.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotki, prospekty, druki, próbki, wzorniki, reklama
za pośrednictwem Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, reklamy prasowe, reklamy korespondencyjne, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
494245
(220) 2018 12 27
SICO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hanza blueback
(210)
(731)

(531) 20.05.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotki, prospekty, druki, próbki, wzorniki, reklama
za pośrednictwem Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, reklamy prasowe, reklamy korespondencyjne, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
494246
(220) 2018 12 27
SICO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hanza jet

(210)
(731)

(531) 20.05.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotki, prospekty, druki, próbki, wzorniki, reklama
za pośrednictwem Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, reklamy prasowe, reklamy korespondencyjne, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
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494247
(220) 2018 12 27
SICO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hanza inks

(210)
(731)

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotki, prospekty, druki, próbki, wzorniki, reklama
za pośrednictwem Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, reklamy prasowe, reklamy korespondencyjne, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
494248
(220) 2018 12 27
SICO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hanza wall

(210)
(731)

(531) 20.05.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotki, prospekty, druki, próbki, wzorniki, reklama
za pośrednictwem Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, reklamy prasowe, reklamy korespondencyjne, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
494249
(220) 2018 12 27
SICO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hanzaproof

(210)
(731)

(531) 20.05.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotki, prospekty, druki, próbki, wzorniki, reklama
za pośrednictwem Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, reklamy prasowe, reklamy korespondencyjne, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
494252
(220) 2018 12 27
ICB PHARMA TOMASZ ŚWIĘTOSŁAWSKI, PAWEŁ
ŚWIĘTOSŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA, Jaworzno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Miligard
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, nawozy
do użyźniania gleby, środki do gaszenia ognia, preparaty
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do hartowania i lutowania metali, substancje chemiczne
do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, produkty chemiczne
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy, nawozy doglebowe i dolistne, stymulatory wzrostu roślin, chemikalia
do stosowania w pestycydach, chemikalia do użytku w leczeniu szkód ekologicznych u roślin, dodatki chemiczne
do fungicydów, produkty chemiczne stosowane w leczeniu
chorób roślin, dodatki glebowe, fosforany [nawozy], materiały poprawiające kondycję gleby, naturalne i syntetyczne
czynniki wspomagające wzrost roślin, podłoża hodowlane,
odżywki dla roślin, preparaty do wzmacniania roślin, preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty do nawożenia gleby, preparaty bakteryjne do celów rolniczych, środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytniczej, produkty chemiczne do hamowania rozwoju chwastów, produkty chemiczne
do podtrzymywania świeżości kwiatów ciętych, produkty
chemiczne stosowane w leczeniu chorób roślin, produkty
mineralne do użytku w hodowli roślin, środki zabezpieczające dla roślin, środki zwiększające plony upraw, zaprawy
do nasion, chemiczne środki wspomagające do użytku
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, substancje, materiały
i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, środki filtracyjne chemiczne i niechemiczne zawarte w tej klasie, żywice
syntetyczne i nieprzetworzone, mikroorganizmy do degradacji toksyn [inne niż do celów medycznych], mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze, organiczne proszki i preparaty
do ulepszania gleby, organohalogenosilany, pierwiastki śladowe do upraw, podłoża dla upraw bezglebowych [rolnictwo], podłoża hodowlane, pokrycia humusowe, polimery
do użytku w produkcji rolniczych środków chemicznych,
powłoki do nasion [nawóz], pożywki do liści, preparaty bakteryjne do użytku w leśnictwie, preparaty bakteryjne
do użytku w ogrodnictwie, preparaty chemiczne do użyźniania gleby, preparaty do wzmacniania roślin, preparaty hamujące kiełkowanie warzyw, preparaty odżywcze dla roślin,
preparaty z mikroelementów dla roślin, preparowane gleby,
produkty chemiczne do hamowania rozwoju chwastów,
produkty chemiczne do podtrzymywania świeżości kwiatów ciętych, produkty chemiczne stosowane w leczeniu
chorób roślin, produkty mineralne do użytku w hodowli roślin, roztwory azotanu wapnia do stosowania przy zanieczyszczeniu gleby, składniki odżywcze do kwiatów, środki
chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom,
środki chemiczne dla rolnictwa, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów
oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne
do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki chemiczne do stosowania w przemyśle agrochemicznym [inne niż grzybobójcze, preparaty chwastobójcze, herbicydy, środki owadobójcze, środki przeciw pasożytom], środki chemiczne do zapobiegania chorobom winorośli, środki chemiczne do zaprawiania nasion, środki chemiczne powierzchniowo czynne
do użytku w rolnictwie, środki chemiczne powierzchniowo
czynne do użytku w ogrodnictwie, środki chemiczne powierzchniowo czynne do użytku w leśnictwie, środki chemiczne przeciwpylne do użytku na ziarnie, środki chemiczne
stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki
do konserwacji kwiatów, środki do nawożenia ogrodu [nawozy], środki do ochrony nasion, stymulatory wzrostu [inne
niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], środki
do wypełniania ubytków w drzewach [leśnictwo], środki
ochrony roślin przeciw patogenom, środki owadobójcze
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(dodatki chemiczne do -), środki regulujące wzrost roślin
do użytku rolniczego, środki stymulujące wzrost [inne niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych], substancje
do pobudzania wzrostu roślin, substancje do regulacji wzrostu roślin, substancje do uprawy bezglebowej [rolnictwo],
substancje do użytku ogrodniczego wyprodukowane przy
pomocy inżynierii genetycznej, substraty dla roślin, substytuty gleby, ziarno słodownicze [nawóz], tworzywa sztuczne
w postaci proszków, płynów lub past, szczepionki mikrobiologiczne, inne niż do użytku medycznego, 5 produkty farmaceutyczne 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, insektycydy, środki wabiące
insekty, preparaty do niszczenia szkodników, środki do odstraszania owadów i robactwa, środki do tępienia szkodników, środki owadobójcze, insektycydy do użytku domowego, insektycydy do użytku w rolnictwie, środki algobójcze,
trucizny, preparaty przeciwpasożytnicze, biocydy, fumiganty, lanwicydy, kadzidełka do odstraszania owadów, lepy
na muchy, paski pokryte klejem do stosowania przeciwko
robactwu, spraye przeciw owadom, zawieszki odstraszające
owady, chusteczki nasączone środkiem odstraszającym
owady, leki, wyroby medyczne, nutraceutyki jako suplementy diety, preparaty ziołowe i napary do celów leczniczych,
leki ziołowe, leki pomocnicze i wspierające leczenie, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety
do celów leczniczych, produkty i substancje dietetyczne,
dietetyczne środki odżywcze, żywność dietetyczna, żywność dla niemowląt, środki odżywcze do celów leczniczych,
materiały opatrunkowe, środki odkażające, preparaty i artykuły dentystyczne, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły weterynaryjne, dermokosmetyki, kosmetyki
o działaniu leczniczym, kosmetyki o działaniu leczniczym dla
dzieci i niemowląt, maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny,
żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, algicydy
do celów rolniczych, biocydy, biopestycydy rolnicze, biopestycydy do użytku domowego, chusteczki nasączone środkiem odstraszającym owady, fumiganty, kulki na mole, nematocydy, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, obroże
przeciwpchelne, oleje przeciw gzom, owicydy, papier przeciwmolowy, paski pokryte klejem do stosowania przeciwko
robactwu, preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty do kontroli insektów, preparaty do niszczenia robactwa, preparaty do niszczenia szkodników, płyn odstraszający
muchy, środki chemiczne dla leśnictwa [przeciwpasożytnicze], środki algobójcze, spraye przeciw owadom, rozpylacze
przeciwpchelne, regulatory wzrostu owadów [igr], pyretrum
[proszek], proszki do zabijania pcheł, preparaty zapobiegające tworzeniu się alg w wodzie, preparaty przeciw molom,
preparaty przeciw mchom, preparaty do zwalczania pleśni,
preparaty do zwalczania myszy, preparaty do zwalczania insektów, preparaty do usuwania alg, preparaty do tępienia
larw, preparaty grzybobójcze do stosowania w ogrodnictwie, preparaty grzybobójcze do użytku domowego, preparaty grzybobójcze do użytku medycznego, preparaty grzybobójcze do zabijania szkodników, środki zarodnikobójcze,
środki wabiące owady, środki przeciwko gryzoniom, środki
przeciw roztoczom, środki przeciw pasożytom, środki odstraszające zwierzęta, środki odstraszające komary, środki
odstraszające mole, środki odstraszające owady, środki nicieniobójcze, środki grzybobójcze, środki do tępienia much,
środki do odstraszania ptaków, środki chemiczne modyfiku-
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jące zachowanie do kontrolowania szkodników, środki chemiczne dla leśnictwa [fungicydy], środki chemiczne dla leśnictwa [herbicydy], środki chemiczne dla leśnictwa [insektycydy], trociczki do odymiania, trutki na szczury, trociczki
do odymiania jako środki odkażające, preparaty diagnostyczne, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, płyny do celów weterynaryjnych, preparaty biochemiczne do celów
weterynaryjnych, preparaty bakteryjne do celów weterynaryjnych, odczynniki stosowane w genetycznej diagnostyce
weterynaryjnej, nasienie zwierząt, środki odstraszające insekty dla psów, wazelina do celów medycznych lub weterynaryjnych, szczepionki, substancje pobudzające łaknienie dla
zwierząt, wskaźniki biologiczne do monitorowania procesów sterylizacji do celów medycznych lub weterynaryjnych,
preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego, preparaty i substancje weterynaryjne, preparaty do mycia zwierząt, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów medycznych, dodatki antybiotykowe do pasz dla zwierząt, dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, dodatki
do paszy do celów medycznych, dodatki odżywcze do celów weterynaryjnych, detergenty do celów medycznych.
494270
(220) 2018 12 27
SICO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hanza poster

(210)
(731)

(531) 20.05.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotki, prospekty, druki, próbki, wzorniki, reklama
za pośrednictwem Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, reklamy prasowe, reklamy korespondencyjne, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
494283
(220) 2018 12 27
ZOOMPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otomin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIÓwka... z natury reklamówka...
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 05.03.11, 29.01.03, 29.01.11
(510), (511) 16 torebki do pakowania [koperty, woreczki]
z papieru lub tworzyw sztucznych.
494285
(220) 2018 12 27
CZAMARA PAWEŁ NYGUS FIRMA HANDLOWO
USŁUGOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) NYGUS

(531) 02.05.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 12 wózki dziecięce głębokie, wózki dziecięce
spacerowe, budki do wózków dziecięcych spacerowych, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, motorowery,
rowery, rowery elektryczne, 16 materiały piśmienne: długopisy, kredki, mazaki, ołówki, pióra, etui na pióra, podstawki
do długopisów i ołówków, przybory szkolne, piórniki, temperówki, czasopisma, gazety, książki, kalendarze, pamiętniki,
podręczniki, poradniki, prospekty, skrypty, artykuły papiernicze: bloki rysunkowe, zeszyty, notesy, glina do modelowania,
plastelina, modelina, zestawy do malowania, farby dla dzieci,
18 plecaki, plecaki szkolne, plecaki turystyczne, torby plażowe, torby podróżne, torby turystyczne, torebki, tornistry
szkolne, portfele, portmonetki, saszetki, parasole, pokrowce
na parasole, 28 zabawki: bańki mydlane, balony do zabawy,
bąki, figurki, grzechotki, hulajnogi, huśtawki, instrumenty
muzyczne jako zabawki, karuzele, klocki, kolejki i akcesoria
do kolejek, zabawki na biegunach, kręgle, latawce, maski,
maskotki, pistolety, pozytywki, rowerki, taczki do piasku, telefony jako zabawki, zegarki jako zabawki, zjeżdżalnie, zabawki
interaktywne, zabawki sterowane radiem, pojazdy jako zabawki, tory samochodowe, zabawki do jeżdżenia, modele
pojazdów przeskalowane, lalki, domki, pokoiki, łóżka, wózki
i ubranka dla lalek, butelki do karmienia lalek, zabawki ogrodowe, zabawki kąpielowe, zabawki do polewania wodą,
zabawki skarbonki, naczynia jako zabawki, zabawki do gotowania i do pieczenia, zabawki pluszowe, puzzle i układanki,
gry logiczne i zręcznościowe, gra w domino, szachy, karty
do gry, wyposażenie wchodzące w skład gier planszowych,
gier karcianych, gier zręcznościowych, gier towarzyskich, gier
ruchowych polegających na rzucaniu do celu, artykuły sportowe, piłki, piłki do gier, sanki, ślizgi, ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, śnieg sztuczny na choinki, ręczne gry elektroniczne, urządzenia do gier
inne niż przystosowane do użytku z zewnętrznym ekranem
lub monitorem, gry automatyczne inne niż do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, stojące wolno maszyny do gier wideo, 35 usługi importowe i eksportowe, usługi
pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach,
sklepach, poprzez agentów oraz za pośrednictwem strony
internetowej następujących towarów: zabawki i akcesoria
do zabawek, puzzle i układanki, gry planszowe, logiczne,
zręcznościowe i elektroniczne, komputery, komputerowe
urządzenia peryferyjne i oprogramowanie, gry komputerowe, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, artykuły szkolne
i biurowe, wydawnictwa, artykuły sportowe, wózki dla dzieci,
łóżeczka dla niemowląt, łóżeczka dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, rowery, usługi w zakresie
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marketingu i prezentacji towarów i usług, usługi reklamowe,
dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, usługi w zakresie organizacji pokazów, wystaw i targów w celach handlowych i promocyjnych, pokazy towarów,
doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi badania rynku.
(210)
(731)
(540)
(540)

494302
(220) 2019 01 04
BRYŁA SŁAWOMIR P.P.H. BRATEX, Łowicz
(znak słowno-graficzny)
Footloose Socks
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waniliowy, soda oczyszczona, esencje do artykułów żywnościowych, aromaty spożywcze, aromaty do ciast, enzymy
do ciast, mieszanki przyprawowe do wyrobów cukierniczych
i piekarniczych, budynie, kisiel.
(210)
(731)
(540)
(540)

494320
(220) 2018 12 28
DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, KROTOSZYN
(znak słowno-graficzny)
Bystry Zdrój

(531) 26.01.01, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 skarpety profilaktyczne wspomagające leczenie schorzeń stóp, głównie haluksów, 35 usługi sprzedaży
detalicznej, hurtowej, wysyłkowej, internetowej w zakresie
wyrobów medycznych do leczenia schorzeń stóp.
494313
(220) 2018 12 28
VIVAMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Implanty Polska
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów
wykorzystywanych w dziedzinie stomatologii i implantologii, reklama działalności stomatologicznej, 41 działalność
edukacyjna z zakresu implantologii i stomatologii, 44 usługi
radiologii i tomografii komputerowej w stomatologii.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 26.04.06, 06.19.11, 05.01.16, 06.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 wody mineralne, wody stołowe, wody źródlane, napoje, zwłaszcza napoje chłodzące na bazie wody, bezalkoholowe napoje w tym napoje gazowane i niegazowane,
lemoniady, soki owocowe, soki warzywne, napoje i nektary
owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, napoje bezalkoholowe, drinki bezalkoholowe, syropy, esencje, koncentraty i inne preparaty do przygotowywania napojów.
494347
(220) 2018 12 31
JADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JADAR HOME
(210)
(731)

494319
(220) 2018 12 28
DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, KROTOSZYN
(znak słowno-graficzny)
Deliss

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.14
(510), (511) 30 czekolada, wyroby czekoladowe, wyroby
na bazie czekolady, napoje na bazie czekolady, marcepan,
batony, pomady, pralinki, ciastka czekoladowe, trufle, kakao i wyroby na bazie kakao, napoje na bazie kakao, kawa
i namiastki kawy, wyroby z udziałem kawy, herbata, herbaty
owocowe, wyroby piekarnicze, ciasta, ciastka, ciasteczka, ciasto z owocami, wafle, biszkopty, herbatniki, krakersy, piernik,
pierniczki, bułeczki słodkie, ciasto w proszku, wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki, cukierki miętowe, cukierki w postaci
pastylek, karmelki, drażetki, galaretki owocowe, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie
orzechów arachidowych, chipsy, płatki kukurydziane, lody
i desery lodowe, sorbety, lody w proszku, bita śmietana,
płatki zbożowe suszone, chipsy, mrożone wyroby mączne,
miód, wyroby na bazie miodu, potrawy na bazie mąki, makarony, spaghetti, pizze, drożdże, proszki do pieczenia, cukier

(531) 26.11.03, 26.11.08, 26.03.23, 27.05.01
(510), (511) 19 betonowe rury, belki betonowe, betonowe
rzeźby, ściany betonowe, pomniki betonowe, panele betonowe, pachołki betonowe, pojemniki betonowe, płyty
betonowe, sklepienia betonowe, słupy betonowe, pokrycia
betonowe, bloczki betonowe, betonowe przewody, betonowe elementy brukowe, kamienie brukowe betonowe, kostki
brukowe betonowe, betonowe materiały budowlane, masa
betonowa prefabrykowana, zaprawa betonowa wyważana,
betonowe ściany oporowe, betonowe elementy budowlane, wykończenia betonowe z fakturą, gotowe betonowe
elementy budowlane, betonowe poidła dla ptaków, ściany
betonowe do celów budowlanych, kratki burzowe [drenażowe konstrukcje betonowe], kanały odwadniające betonowe [drenażowe konstrukcje betonowe], betonowe płyty
do nawierzchni drogowych, wyroby dekoracyjne z odlewów
betonowych, słupy betonowe do użytku jako materiały budowlane, budowlane materiały betonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym.
(210)
(731)

494351
(220) 2018 12 31
AURUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LOGISTIC
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AURUM LOGISTIC

(531) 18.01.08, 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi z zakresu logistyki transportu, spedycji
transportu, maklerstwa w transporcie zarówno, w transporcie drogowym, kolejowym i transporcie morskim różnych
towarów, w tym przesyłek niebezpiecznych, usługi magazynowania i składania towarów.
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(540) (znak słowny)
(540) Szlachecka Wędzarnia Wędliny jak dawniej
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty
mięsne.
494538
(220) 2019 01 08
OFFICE CREATIVE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Office CREATIVE GROUP

(210)
(731)

494394
(220) 2018 12 31
JADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JADAR GARDEN

(210)
(731)

(531) 05.01.03, 05.01.05, 27.05.01, 26.11.01, 29.01.13
(510), (511) 19 betonowe rury, belki betonowe, betonowe
rzeźby, ściany betonowe, pomniki betonowe, panele betonowe, pachołki betonowe, pojemniki betonowe, płyty
betonowe, sklepienia betonowe, słupy betonowe, pokrycia
betonowe, bloczki betonowe, betonowe przewody, betonowe elementy brukowe, kamienie brukowe betonowe, kostki
brukowe betonowe, betonowe materiały budowlane, masa
betonowa prefabrykowana, zaprawa betonowa wyważana,
betonowe ściany oporowe, betonowe elementy budowlane, wykończenia betonowe z fakturą, gotowe betonowe
elementy budowlane, betonowe poidła dla ptaków, ściany
betonowe do celów budowlanych, kratki burzowe [drenażowe konstrukcje betonowe], kanały odwadniające betonowe [drenażowe konstrukcje betonowe], betonowe płyty
do nawierzchni drogowych, wyroby dekoracyjne z odlewów
betonowych, słupy betonowe do użytku jako materiały budowlane, budowlane materiały betonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym.
494453
(220) 2019 01 03
KRYGIER MACIEJ MODERNA DOM KREACJI,
Sulejówek
(540) (znak słowny)
(540) marszałki
(510), (511) 30 batony, słodycze, słodycze czekoladowe, wyroby cukiernicze, wyroby czekoladowe, wyroby piekarnicze,
35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wyrobów cukierniczych, wyrobów piekarniczych, słodyczy, wyrobów czekoladowych, batonów, słodyczy czekoladowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie wyrobów cukierniczych, wyrobów
piekarniczych, słodyczy, wyrobów czekoladowych, batonów,
słodyczy czekoladowych.
(210)
(731)

(210)
(731)

494488
(220) 2019 01 07
EUROCASH FRANCZYZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki

(531) 12.01.09, 26.04.09, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 20 meble, w szczególności meble biurowe i kuchenne, akcesoria meblowe, 35 usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej w związku z meblami, za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, 42 usługi architektury wnętrz, projektowanie wnętrz budynków,
w szczególności projektowanie wnętrz biur i kuchni, projektowanie mebli, doradztwo z zakresie ergonomii wnętrz.
(210) 494560
(220) 2019 01 08
(731) DREAMCOMMERCE SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 26.03.23, 26.13.25
(510), (511) 9 oprogramowanie, 35 sprzedaż oprogramowania komputerowego, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania komputerowego.
494565
(220) 2019 01 08
ZALEWSKA MAŁGORZATA CZUJĘ ŻE ODLATUJĘ,
Czernichów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOUNTAIN WILD FREEDOM TRAVEL LOVE

(210)
(731)
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(531)

17.05.21, 24.15.03, 24.15.05, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.21,
26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 18 aktówki, bagaż, etui, etui na klucze, parasole, plecaki, torby, torby alpinistyczne, torby na zakupy, torby
szkolne, torby turystyczne, walizki, walizki z kółkami, zestawy
podróżne, torby plażowe, saszetki materiałowe, nerki (torby
na pas i biodra), sakwy, portfele, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, 35 organizacja wystaw w celach handlowych, organizacja wystaw w celach reklamowych, organizacja wystaw dla
biznesu lub handlu, reklama i marketing, przygotowywanie
prezentacji do celów działalności gospodarczej, usługi sprzedaży odzieży, obuwia, nakryć głowy i akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży toreb, plecaków, walizek, okularów,
biżuterii, galanterii skórzanej, usługi sprzedaży artykułów wyposażenia wnętrz, artykułów ceramicznych, usługi sprzedaży
materiałów piśmiennych i artykułów papierniczych, książek,
map, 41 edukacja, rozrywka, rozrywka interaktywna, rozrywka on-line, organizacja przyjęć, organizacja zajęć, organizacja
imprez rozrywkowych, organizacja i prezentacja widowisk,
organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie
kursów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń
sportowych, usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych, przygotowywanie i realizacja programów telewizyjnych i radiowych, produkcja nagrań audio i video, usługi
fotograficzne, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo
szkoleniowe i edukacyjne].
(210)
(731)
(540)
(540)

494602
(220) 2019 01 09
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
Verdin FIX
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dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
494608
(220) 2019 01 09
APOLLO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Warsaw UNIT

(210)
(731)

(531)
(531)

05.03.11, 05.03.16, 05.05.19, 05.05.21, 05.07.01, 05.07.21,
11.03.04, 11.03.20, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18,
25.05.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów

27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.15, 27.05.17,
26.11.03, 26.11.05, 26.11.07, 26.11.10
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów,
a mianowicie: afisze, plakaty, aktówki [artykuły biurowe],
almanachy [roczniki], atlasy, bielizna stołowa papierowa,
biuletyny informacyjne, bloki [artykuły papiernicze], bony
wartościowe, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma
[periodyki], etykiety nie z materiału tekstylnego, gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki z kartonu lub
papieru, książki, mapy geograficzne, materiały do pisania,
materiały do rysowania, materiały drukowane, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], oprawy książek, papier do pisania
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[listowy], papier do zawijania, papier w arkuszach [artykuły
piśmienne], podkładki na biurko, podręczniki [książki], pudełka kartonowe lub papierowe, pudełka na pióra, ramki i stojaki
do fotografii, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, teczki
z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze],
teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], torby
papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, ulotki, wstążki papierowe,
zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, druki,
materiały introligatorskie, fotografie, papierowe materiały
biurowe, segregatory [materiały biurowe], materiały piśmienne, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały
przeznaczone dla artystów, pędzle do malowania, maszyny
do pisania i artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], materiały
szkoleniowe i instruktażowe [z wyjątkiem przyrządów], materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, rękawiczki, paski tekstylne, krawaty, apaszki, szale,
odzież reklamowa, 35 reklama, zarządzanie w działalności
gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej,
prace biurowe, usługi menedżerskie, prowadzenie interesów
osób trzecich, usługi badania rynku, w tym w celach handlowych, promocja inwestycji w zakresie nieruchomości, w tym
centrów handlowych, usługowych, hotelowych i rozrywkowych, administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami
handlowymi, kompleksowa oferta różnorodnych towarów
z branży odzieżowej, papierniczej, spożywczej oraz związanej z pamiątkami i upominkami umożliwiająca nabywcom
rozeznanie i zakup tych towarów, organizowanie aukcji, wernisaży, organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach
komercyjnych lub reklamowych, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów z branży odzieżowej, papierniczej, spożywczej oraz związanej z pamiątkami i upominkami pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w dużym sklepie wielobranżowym, galerii handlowej i supermarkecie, wynajmowanie kopiarek, dobór personelu
za pomocą testów, wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], usługi
w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, ubezpieczenia budynków,
ubezpieczenia hipoteczne, analizy finansowe, doradztwo
w sprawach finansowych, operacje i usługi finansowe, usługi
kredytowe, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w tym kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, pośrednictwo w zakresie zakupu
na raty, pośrednictwo w najmie i handlu nieruchomościami,
prowadzenie zbiórek na cele dobroczynne, emisja i obsługa
bonów wartościowych i kart kredytowych, usługi wyceny
finansowej, prowadzenie rozliczeń finansowych transakcji,
w tym związanych z najmem, kupnem lub sprzedażą nieruchomości, sponsorowanie finansowe, wycena dzieł sztuki, przyjmowanie przedmiotów w depozyt, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, badania rynku nieruchomości, usługi
bankomatów, prowadzenie punktów wyceny biżuterii, prowadzenie kantorów wymiany walut, 37 usługi budowlane,
naprawy betonu, naprawy elementów betonowych, usługi
instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform
roboczych i budowlanych, usługi budowlane, montaż i naprawy budynków i budowli, naprawa i czyszczenie pojazdów w stacjach obsługi, informacja budowlana, sprzątanie
budynków, usługi punktów pralniczych, instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, konstruowanie pawilonów
handlowych i sklepów, budowa i naprawy obiektów magazynowych, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, montaż rusztowań, mycie okien, instalowanie i naprawy instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, naprawa

27

i wymiana opon samochodowych, instalowanie i naprawy
urządzeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń łączności, w tym telefonów,
38 odpłatne udostępnianie komputerowych baz danych,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe, organizowanie imprez sportowych i kulturalnych, usługi klubów
fitness, klubów gier komputerowych, kręgielni, sal kinowych,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
loterii, organizowanie zawodów sportowych, wypożyczanie
nagrań filmowych i dźwiękowych, organizowanie i prowadzenie dyskotek, organizowanie festiwali sztuki, w tym festiwali filmowych, usługi klubów sportowych, organizowanie
konkursów rozrywkowych, usługi lunaparków, kultura fizyczna, organizowanie konkursów piękności, muzea, planowanie
przyjęć, informacja o wypoczynku, zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, wypożyczanie sprzętu
sportowego, filmowanie, reportaże fotograficzne, 42 usługi
w zakresie badań naukowych i technicznych oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, budowa i analizy systemów komputerowych,
badanie i udoskonalanie nowych produktów, dekoracja
wnętrz, wypożyczanie komputerów, konserwacja oprogramowania komputerów, usługi grafiki artystycznej, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, projektowanie budowlane,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, dostarczanie potraw i napojów, usługi barów,
restauracji, kafeterii, fast-foodów, opieka nad dziećmi w żłobkach i klubach malucha, zapewnianie opieki nad dziećmi
po szkole, usługi opieki nad dziećmi świadczone w obiektach handlowych, wypożyczanie konstrukcji przenośnych
w postaci namiotów, podestów i estrad, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody
dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, 45 informacja o modzie, opieka prawna,
administrowanie prawami autorskimi w zakresie dzieł sztuki.
494615
(220) 2019 01 09
APOLLO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Bringing individuals together
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów,
a mianowicie: afisze, plakaty, aktówki [artykuły biurowe],
almanachy [roczniki], atlasy, bielizna stołowa papierowa,
biuletyny informacyjne, bloki [artykuły papiernicze], bony
wartościowe, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma
[periodyki], etykiety nie z materiału tekstylnego, gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki z kartonu lub
papieru, książki, mapy geograficzne, materiały do pisania,
materiały do rysowania, materiały drukowane, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, okładki, obwoluty
[artykuły papiernicze], oprawy książek, papier do pisania [listowy], papier do zawijania, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], podkładki na biurko, podręczniki [książki], pudełka
kartonowe lub papierowe, pudełka na pióra, ramki i stojaki
do fotografii, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, teczki
z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze],
teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], torby
papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, ulotki, wstążki papierowe,
zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, druki,
materiały introligatorskie, fotografie, papierowe materiały
biurowe, segregatory [materiały biurowe], materiały piśmien(210)
(731)
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ne, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały
przeznaczone dla artystów, pędzle do malowania, maszyny
do pisania i artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], materiały
szkoleniowe i instruktażowe [z wyjątkiem przyrządów], materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, rękawiczki, paski tekstylne, krawaty, apaszki, szale,
odzież reklamowa, 35 reklama, zarządzanie w działalności
gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej,
prace biurowe, usługi menedżerskie, prowadzenie interesów
osób trzecich, usługi badania rynku, w tym w celach handlowych, promocja inwestycji w zakresie nieruchomości, w tym
centrów handlowych, usługowych, hotelowych i rozrywkowych, administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami
handlowymi, kompleksowa oferta różnorodnych towarów
z branży odzieżowej, papierniczej, spożywczej oraz związanej z pamiątkami i upominkami umożliwiająca nabywcom
rozeznanie i zakup tych towarów, organizowanie aukcji, wernisaży, organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach
komercyjnych lub reklamowych, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów z branży odzieżowej, papierniczej, spożywczej oraz związanej z pamiątkami i upominkami pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w dużym sklepie wielobranżowym, galerii handlowej i supermarkecie, wynajmowanie kopiarek, dobór personelu
za pomocą testów, wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], usługi
w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, ubezpieczenia budynków,
ubezpieczenia hipoteczne, analizy finansowe, doradztwo
w sprawach finansowych, operacje i usługi finansowe, usługi
kredytowe, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w tym kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, pośrednictwo w zakresie zakupu
na raty, pośrednictwo w najmie i handlu nieruchomościami,
prowadzenie zbiórek na cele dobroczynne, emisja i obsługa
bonów wartościowych i kart kredytowych, usługi wyceny
finansowej, prowadzenie rozliczeń finansowych transakcji,
w tym związanych z najmem, kupnem lub sprzedażą nieruchomości, sponsorowanie finansowe, wycena dzieł sztuki, przyjmowanie przedmiotów w depozyt, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, badania rynku nieruchomości, usługi
bankomatów, prowadzenie punktów wyceny biżuterii, prowadzenie kantorów wymiany walut, 37 usługi budowlane,
naprawy betonu, naprawy elementów betonowych, usługi
instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform
roboczych i budowlanych, usługi budowlane, montaż i naprawy budynków i budowli, naprawa i czyszczenie pojazdów w stacjach obsługi, informacja budowlana, sprzątanie
budynków, usługi punktów pralniczych, instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, konstruowanie pawilonów
handlowych i sklepów, budowa i naprawy obiektów magazynowych, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, montaż rusztowań, mycie okien, instalowanie i naprawy instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, naprawa
i wymiana opon samochodowych, instalowanie i naprawy
urządzeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń łączności, w tym telefonów,
38 odpłatne udostępnianie komputerowych baz danych,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe, organizowanie imprez sportowych i kulturalnych, usługi klubów
fitness, klubów gier komputerowych, kręgielni, sal kinowych,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
loterii, organizowanie zawodów sportowych, wypożyczanie nagrań filmowych i dźwiękowych, organizowanie i prowadzenie dyskotek, organizowanie festiwali sztuki, w tym
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festiwali filmowych, usługi klubów sportowych, organizowanie konkursów rozrywkowych, usługi lunaparków, kultura
fizyczna, organizowanie konkursów piękności, muzea, planowanie przyjęć, informacja o wypoczynku, zapewnianie
infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, wypożyczanie
sprzętu sportowego, filmowanie, reportaże fotograficzne,
42 usługi w zakresie badań naukowych i technicznych oraz
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze,
projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, budowa i analizy systemów komputerowych, badanie i udoskonalanie nowych produktów, dekoracja wnętrz, wypożyczanie komputerów, konserwacja
oprogramowania komputerów, usługi grafiki artystycznej,
stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, projektowanie budowlane, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, dostarczanie potraw i napojów,
usługi barów, restauracji, kafeterii, fast-foodów, opieka nad
dziećmi w żłobkach i klubach malucha, zapewnianie opieki
nad dziećmi po szkole, usługi opieki nad dziećmi świadczone
w obiektach handlowych, wypożyczanie konstrukcji przenośnych w postaci namiotów, podestów i estrad, 44 usługi
medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny
i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem,
ogrodnictwem i leśnictwem, 45 informacja o modzie, opieka prawna, administrowanie prawami autorskimi w zakresie
dzieł sztuki.
(210) 494651
(220) 2019 01 10
(731) SZCZĘSNA WERONIKA, Kamionka
(540) (znak słowny)
(540) tanecznepasje.pl
(510), (511) 25 odzież taneczna.
494656
(220) 2019 01 11
PRO-SBMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Happy House
(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, opieka nad dziećmi
w żłobkach, placówki opieki dziennej nad przedszkolakami
i małymi dziećmi, centra opieki nad dziećmi, mobilne żłobki,
udzielanie informacji na temat usług żłobków.
(210)
(731)

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

494714
(220) 2019 01 14
88398
(320) 1993 10 12
(330) PL
MANOCH HENRYK, Poznań
(znak słowno-graficzny)
WIESMANN lingerie
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 25 bielizna osobista, biustonosze, figi, bluzki,
bluzy, gorsety, koszulki, kostiumy kąpielowe, płaszcze kąpielowe, kąpielówki, konfekcja odzieżowa, koszule męskie,
krawaty, majtki, piżamy, slipy, spodenki, ubrania trykotowe,
kostiumy jednoczęściowe, trykotowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

494773
(220) 2019 01 15
GABRIEL TOMASZ FC NALEŚNIKI, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
fc shakshuka eat love repeat

(531) 05.05.20, 05.05.21, 08.07.11, 26.01.03, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 41 usługi związane z organizacją i obsługą barów i restauracji, dyskoteki, nocne kluby, organizowanie balów, organizowanie przyjęć, przyjecia, 43 doradztwo kulinarne, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, hotele, kafeterie,
kawiarnie, przygotowanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, restauracje, restauracje samoobsługowe, snack-bary.
494774
(220) 2019 01 15
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE EWA BARANIK SPÓŁKA JAWNA, Klucze
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)
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[do mycia się], 25 bielizna osobista dla dzieci, biustonosze dla
dzieci, bluzki dla dzieci, buty dla dzieci, cholewki do butów
dla dzieci, obcasy dla dzieci, okucia metalowe do obuwia dla
dzieci, chusty [odzież] dla dzieci, kapelusze dla dzieci, czapki
[nakrycia głowy] dla dzieci, czepki kąpielowe dla dzieci, dzianina dla dzieci [odzież], pieluchomajtki [odzież] dla dzieci,
garnitury dla dzieci, getry dla dzieci, obuwie gimnastyczne
dla dzieci, kąpielówki dla dzieci, koszule dla dzieci, koszulki
gimnastyczne dla dzieci, krawaty dla dzieci, kurtki [odzież]
dla dzieci, majtki dziecięce [odzież], nakrycia głowy dla dzieci, obuwie dla dzieci, odzież gotowa dla dzieci, odzież papierowa dla dzieci, odzież wodoodporna dla dzieci, odzież
z imitacji skóry dla dzieci, odzież ze skóry dla dzieci, pantofle
domowe dla dzieci, piżamy dla dzieci, podkoszulki dla dzieci, pończochy dla dzieci, pończochy wchłaniające pot dla
dzieci, potniki dla dzieci, prochowce dla dzieci, rajstopy dla
dzieci, rajtuzy dla dzieci, rękawiczki dla dzieci, sari dla dzieci, skarpetki dla dzieci, spodnie dla dzieci, obuwie sportowe
dla dzieci, spódnice dla dzieci, sukienki dla dzieci, swetry dla
dzieci, szale dla dzieci, szaliki dla dzieci, szlafroki dla dzieci,
śliniaki niepapierowe dla dzieci, togi dla dzieci, wyprawki dla
dzieci [odzież], wyprawki dla niemowląt, powijaki dla niemowląt, stroje maskaradowe dla dzieci, 35 dekoracja wystaw
sklepowych, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, usługi związane z dostarczaniem i obsługą
manekinów do celów reklamowych i promowania sprzedaży, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi pośrednictwa w handlu, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów, mianowicie, bielizny stołowej, bielizny pościelowej, bielizny kąpielowej, obuwia, nakryć
głowy, odzieży, wyrobów tekstylnych, towarów dla dzieci,
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni lub poprzez Internet.
494784
(220) 2019 01 15
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAKUŚ
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.02.07, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 5 pieluchy [pieluszki dziecięce], pieluchomajtki
dziecięce, pieluszki dla niemowląt, pieluszki dla dzieci z materiałów tekstylnych, 24 bielizna domowa, bielizna kąpielowa z wyjątkiem odzieży, bielizna stołowa niepapierowa,
bieżniki stołowe, dzianina, kapy na łóżka, bielizna pościelowa
i koce, kocyki dziecięce, kocyki do owijania niemowląt, koce
do użytku na wolnym powietrzu, narzuty na łóżka, pokrycie
na materace, pokrowce na materace [inne niż dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych], pokrycia mebli
z tworzyw sztucznych, pokrycia na meble z tkanin, obicia
ścienne z materiałów tekstylnych, tkaniny, zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych,
chorągiewki z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, flagi z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych,
tekstylne chusteczki do nosa, etykiety tekstylne, moskitiery,
pledy podróżne, pościel, ręczniki, ręczniki z kapturem, ręczniki dla dzieci, ręczniki plażowe, serwetki tekstylne, serwetki
tekstylne dla dzieci, zasłony z materiałów tekstylnych, zasłony z tworzyw sztucznych, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, artykuły tekstylne do użytku jako pościel,
bielizna pościelowa dla niemowląt, jednorazowa pościel tekstylna, osłony do łóżek dziecięcych [pościel], śpiworki dla niemowląt, śpiwory, rękawice kąpielowe, ściereczki toaletowe

(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.01.08
(510), (511) 29 napoje i desery mleczne, napoje i desery
na bazie mleka, napoje i desery jogurtowe, napoje i desery
mleczno-owocowe, także z dodatkiem płatków zbożowych,
zbóż, muesli, kawy, czekolady, jogurty, kefiry, produkty serowarskie, twarogi, sery rozdrobnione, owocowe desery,
przeciery, galaretki, sałatki, dania i desery gotowe, mrożone
i w proszku na bazie mleka i owoców, wszystkie wymienione
towary także z dodatkiem witamin, składników mineralnych,
innych substancji odżywczych.
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494788
(220) 2019 01 15
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bakoma BAKUŚ PUSZYSTY

(210)
(731)

(531) 03.01.08, 27.05.01, 29.01.15, 19.03.25
(510), (511) 29 produkty serowarskie,
rozdrobnione.

twarogi,

sery

494791
(220) 2019 01 15
BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROGRAM HANDLU ZAGRANICZNEGO

(210)
(731)

(531) 29.01.03, 27.05.01, 01.05.12
(510), (511) 9 oprogramowanie do technologii biznesowych
związanych z działalnością gospodarczą w zakresie handlu
zagranicznego, mobilne aplikacje, 16 drukowane: publikacje,
broszury, materiały szkoleniowe i edukacyjne, ulotki informacyjne, materiały dydaktyczne, kartonowe i papierowe tablice
reklamowe, ankiety, publikacje eksperckie, wizytówki, kalendarze, 35 usługi: w zakresie: badań rynkowych i doradztwa
biznesowego świadczone, także w ramach outsourcingu,
sporządzania prognoz rynkowych i analiz ekonomicznych,
doradcze dotyczące analityki biznesowej (Business Intelligence) w aspekcie możliwości efektywnej ekspansji handlowej i inwestycyjnej na nowe rynki, doradztwa związanego
ze strategią biznesową oraz sporządzaniem biznesowych
wycen w obszarach działalności handlowej w kraju i za granicą, doradztwa i konsultacyjne w zakresie franchisingu
i prowadzenia franczyz, szacowania ryzyka finansowego
w działalności gospodarczej w powiązaniu z działalnością
na rynkach zagranicznych, związane z pośrednictwem
biznesowym i kontaktowaniem ze sobą potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców poszukujących finansowania
w obszarach przedsięwzięć w handlu zagranicznym, współuczestnictwa w krajowych i zagranicznych misjach handlowych o charakterze promocyjno-reklamowym, marketingowym i transakcyjnym, dostarczania informacji handlowych
i finansowych dotyczących działalności gospodarczej firm
krajowych i zagranicznych, w zakresie wywiadu rynkowego,
organizowania imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, promocji
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych,
promocyjnych i reklamowych, 36 usługi: bankowe i finansowe, świadczone także w systemie on-line, sporządzania prognoz finansowych, doradztwa i konsultingu finansowego,
oceny i ubezpieczenia ryzyka inwestycyjnego, finansowego
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i kredytowego (factoring), zarządzania kapitałem wysokiego ryzyka, kapitałem inwestycyjnym, kapitałem rozwojowym i kapitałem na przedsięwzięcia za granicą, w zakresie
udzielania gwarancji ubezpieczeniowych i poręczeń finansowych, dotyczące udostępniania i strukturyzacji kapitału,
udzielania pożyczek finansowych związanych z działalnością
na rynkach zagranicznych, pośrednictwa walutowego oraz
w zakresie swapów walutowych i elektronicznego obrotu
finansowego walutą obcą, finansowania w zakresie zabezpieczenia funduszy dla przedsiębiorców z uwzględnieniem
ryzyka w rozliczeniach międzynarodowych, kredytowe,
w szczególności na rzecz eksporterów, realizacji operacji
kredytowych, sprawdzania i oceny zdolności kredytowej,
oceny danych biur kredytowych oraz usługi w zakresie ratingu kredytowego, kredytowe w zakresie sprzedaży eksportowej, w zakresie asekuracji, ubezpieczeniowe oraz związane
z działalnością monetarną, w zakresie realizacji transakcji
zakupowych na raty (leasing), administrowania funduszami,
doradztwa w zakresie inwestowania funduszy oraz związane
z realizacją i obsługą inwestycji finansowych, informacyjne
dotyczące finansów, świadczone on-line z komputerowej
bazy danych lub Internetu, 38 usługi: telekomunikacyjne
świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach z wykorzystaniem technologii informacyjnych, w szczególności w zakresie branży usług finansowych, udostępniania w Internecie forów interaktywnych,
oferenta usług on-line w zakresie przekazywania danych,
wiadomości, informacji, tekstów i obrazów, umożliwiania
dostępu do baz danych, dostępu do informacji w Internecie, wynajmowania i pośredniczenia w korzystaniu z czasów
dostępu do baz danych, w szczególności w zakresie branży
usług finansowych, w zakresie zapewnienia elektronicznej
łączności z instytucjami finansowymi, brokerami i jednostkami rynków finansowych o zasięgu międzynarodowym,
41 usługi w zakresie: elektronicznych publikacji tekstów
i druków innych niż reklamowe w Internecie, opracowywania i multimedialnego udostępniania publikacji elektronicznych, multimedialnego prowadzenia kursów edukacyjnych
i seminariów szkoleniowych związanych z branżą usług finansowych świadczonych w związku z obsługą handlu zagranicznego, edukacji on-line za pośrednictwem Internetu
lub ekstranetów, organizowania i prowadzenia kursów szkoleniowych, konferencji, seminariów, sympozjów związanych
z edukacją i treningiem w dziedzinie zarządzania finansami
i kapitałem, obsługą biznesową i handlu zagranicznego,
42 usługi w zakresie: tworzenia platform internetowych
i ich udostępniania podmiotom świadczącym usługi finansowe, doradcom inwestycyjnym i pośrednikom współdziałającym w realizacji przedsięwzięć handlu zagranicznego,
z wykorzystaniem przekazu funduszy z użyciem sieci komputerowych i Internetu, opracowywanie i aktualizowanie
programów do przetwarzania danych i oprogramowania
baz danych, projektowania systemów zabezpieczania dostępu do elektronicznych i interaktywnych platform komunikacji (PaaS) i wymiany danych i informacji, zwłaszcza informacji
dotyczących przedsiębiorstw, inwestorów, zakupu udziałów,
pozyskiwania środków finansowych i wchodzenia na giełdę,
projektowania i hostingu platform jako usługi [PaaS - Platform as a Service], w tym w Internecie, hostingu platform
komunikacyjnych i transakcyjnych w Internecie, hostingu
platform przeznaczonych do handlu elektronicznego przez
Internet.
(210)
(731)

494792
(220) 2019 01 15
NATURAVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno

Nr ZT13/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EVELLA

(531) 05.11.99, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso i wędliny, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym
orzechy i nasiona roślin strączkowych), galaretki, dżemy,
kompoty, pasty owocowe i warzywne, jaja, mleko, mleczne
produkty, oleje i tłuszcze jadalne, produkty serowarskie, tofu,
kiełbasy, flaki, galarety mięsne, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), pasty do kromek zawierające tłuszcz, krokiety,
kiełbaski wegetariańskie, kotlety z tofu, ryby, owoce morza
i mięczaki, ryby mrożone, żywność przygotowywana z ryb,
ryby przetworzone, przetworzone owoce morza, warzywa
w puszkach, fasolka konserwowa, oliwki konserwowane,
groszek konserwowy, soja konserwowana spożywcza, korniszony, grzyby konserwowane, sałatki warzywne, sałatki owocowe, przeciery warzywne, przecier pomidorowy, przecier
jabłkowy, miąższ owoców, zupy, zupy (składniki do sporządzania -), buliony, koncentraty rosołowe, ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], kandyzowane owoce, owoce
lukrowane, owoce w puszkach, przekąski na bazie owoców,
skórki owocowe, marmolada, galaretki owocowe, mrożone
owoce, warzywa mrożone, białko do celów kulinarnych, pektyna do celów kulinarnych, olej z oliwek jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, placki ziemniaczane, chipsy
ziemniaczane, chipsy sojowe, chipsy owocowe, rodzynki,
nasiona słonecznika przetworzone, orzechy preparowane,
orzeszki arachidowe preparowane, migdały spreparowane,
daktyle, desery mleczne, mleko sojowe, mleko migdałowe,
mleko kokosowe, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka, produkty żywnościowe
na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, chleb,
wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, słodkie polewy
i nadzienia, lody, miód, syropy i melasa, drożdże, proszek
do pieczenia, sól, pieprz, musztarda, ocet, sosy (przyprawy),
przyprawy, lód, czekolada, chałwa, napoje czekoladowe, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje
kakaowe z mlekiem, napoje na bazie kawy, napoje kawowe
z mlekiem, nielecznicze napoje na bazie herbaty, preparaty roślinne zastępujące kawę, aromaty spożywcze inne niż
olejki eteryczne, aromaty (preparaty - ) do żywności, esencje
do gotowania, kasze spożywcze, kasza manna, kuskus, preparaty zbożowe, płatki zbożowe, płatki owsiane, płatki kukurydziane, kukurydza prażona [popcorn], chipsy [produkty
zbożowe], muesli, potrawy na bazie mąki, bułki, ciasta, ciasto
w proszku, ciasto na wypieki, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, pizza, placki, pierożki ravioli, paszteciki, przekąski na bazie ryżu, przekąski wykonane z mąki sojowej, sushi,
kapary, sosy do sałatek, mięsne sosy, keczup, sos sojowy,
sojowa (mąka -), zagęszczacze stosowane przy gotowaniu
produktów spożywczych, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, kit pszczeli, mleczko pszczele, musy deserowe, kleik
spożywczy na bazie mleka, owocowe (galaretki -) [słodycze],
cukierki, batony i guma do żucia, batony zbożowe i energetyczne, desery lodowe, lody spożywcze, 32 piwo, wody
mineralne, wody gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje
owocowe i soki owocowe, syropy do napojów, preparaty
do produkcji napojów, bezalkoholowe ekstrakty z owoców
używane do sporządzania napojów, esencje do produkcji
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napojów, sorbety [napoje], bezalkoholowe napoje na bazie
miodu, napoje serwatkowe, soki warzywne, kwas chlebowy
[napoje bezalkoholowe], napoje izotoniczne, napoje na bazie orzechów i soi, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka,
napoje na bazie kokosu, pastylki do napojów gazowanych,
35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie żywności, usługi
handlu detalicznego w zakresie żywności, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej w zakresie żywności, reklama i promocja sprzedaży dla osób trzecich w zakresie żywności, zakup towarów dla osób trzecich
w zakresie żywności lub napojów, udostępnianie informacji
o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług.
494793
(220) 2019 01 15
BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOREIGN TRADE PROGRAMME

(210)
(731)

(531) 29.01.03, 27.05.01, 01.05.12
(510), (511) 9 oprogramowanie do technologii biznesowych związanych z działalnością gospodarczą w zakresie
handlu zagranicznego, mobilne aplikacje, 16 drukowane:
publikacje, broszury, materiały szkoleniowe i edukacyjne,
ulotki informacyjne, materiały dydaktyczne, kartonowe
i papierowe tablice reklamowe, ankiety, publikacje eksperckie, wizytówki, kalendarze, 35 usługi: w zakresie: badań
rynkowych i doradztwa biznesowego świadczone, także
w ramach outsourcingu, sporządzania prognoz rynkowych
i analiz ekonomicznych, doradcze dotyczące analityki biznesowej (Business Intelligence) w aspekcie możliwości efektywnej ekspansji handlowej i inwestycyjnej na nowe rynki,
doradztwa związanego ze strategią biznesową oraz sporządzaniem biznesowych wycen w obszarach działalności
handlowej w kraju i za granicą, doradztwa i konsultacyjne
w zakresie franchisingu i prowadzenia franczyz, szacowania
ryzyka finansowego w działalności gospodarczej w powiązaniu z działalnością na rynkach zagranicznych, związane
z pośrednictwem biznesowym i kontaktowaniem ze sobą
potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców poszukujących finansowania w obszarach przedsięwzięć w handlu
zagranicznym, współuczestnictwa w krajowych i zagranicznych misjach handlowych o charakterze promocyjno-reklamowym, marketingowym i transakcyjnym, dostarczania informacji handlowych i finansowych dotyczących
działalności gospodarczej firm krajowych i zagranicznych,
w zakresie wywiadu rynkowego, organizowania imprez,
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, promocji imprez, wystaw, targów
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, 36 usługi: bankowe i finansowe, świadczone także
w systemie on-line, sporządzania prognoz finansowych,
doradztwa i konsultingu finansowego, oceny i ubezpieczenia ryzyka inwestycyjnego, finansowego i kredytowego (factoring), zarządzania kapitałem wysokiego ryzyka,
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kapitałem inwestycyjnym, kapitałem rozwojowym i kapitałem na przedsięwzięcia za granicą, w zakresie udzielania
gwarancji ubezpieczeniowych i poręczeń finansowych,
dotyczące udostępniania i strukturyzacji kapitału, udzielania pożyczek finansowych związanych z działalnością
na rynkach zagranicznych, pośrednictwa walutowego oraz
w zakresie swapów walutowych i elektronicznego obrotu
finansowego walutą obcą, finansowania w zakresie zabezpieczenia funduszy dla przedsiębiorców z uwzględnieniem
ryzyka w rozliczeniach międzynarodowych, kredytowe,
w szczególności na rzecz eksporterów, realizacji operacji
kredytowych, sprawdzania i oceny zdolności kredytowej,
oceny danych biur kredytowych oraz usługi w zakresie
ratingu kredytowego, kredytowe w zakresie sprzedaży
eksportowej, w zakresie asekuracji, ubezpieczeniowe oraz
związane z działalnością monetarną, w zakresie realizacji
transakcji zakupowych na raty (leasing), administrowania
funduszami, doradztwa w zakresie inwestowania funduszy
oraz związane z realizacją i obsługą inwestycji finansowych,
informacyjne dotyczące finansów, świadczone on-line
z komputerowej bazy danych lub Internetu, 38 usługi: telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform
i portali w Internecie i innych mediach z wykorzystaniem
technologii informacyjnych, w szczególności w zakresie
branży usług finansowych, udostępniania w Internecie
forów interaktywnych, oferenta usług on-line w zakresie
przekazywania danych, wiadomości, informacji, tekstów
i obrazów, umożliwiania dostępu do baz danych, dostępu
do informacji w Internecie, wynajmowania i pośredniczenia
w korzystaniu z czasów dostępu do baz danych, w szczególności w zakresie branży usług finansowych, w zakresie zapewnienia elektronicznej łączności z instytucjami
finansowymi, brokerami i jednostkami rynków finansowych o zasięgu międzynarodowym, 41 usługi w zakresie:
elektronicznych publikacji tekstów i druków innych niż
reklamowe w Internecie, opracowywania i multimedialnego udostępniania publikacji elektronicznych, multimedialnego prowadzenia kursów edukacyjnych i seminariów
szkoleniowych związanych z branżą usług finansowych
świadczonych w związku z obsługą handlu zagranicznego,
edukacji on-line za pośrednictwem Internetu lub ekstranetów, organizowania i prowadzenia kursów szkoleniowych,
konferencji, seminariów, sympozjów związanych z edukacją i treningiem w dziedzinie zarządzania finansami i kapitałem, obsługą biznesową i handlu zagranicznego, 42 usługi
w zakresie: tworzenia platform internetowych i ich udostępniania podmiotom świadczącym usługi finansowe, doradcom inwestycyjnym i pośrednikom współdziałającym
w realizacji przedsięwzięć handlu zagranicznego, z wykorzystaniem przekazu funduszy z użyciem sieci komputerowych i Internetu, opracowywanie i aktualizowanie programów do przetwarzania danych i oprogramowania baz
danych, projektowania systemów zabezpieczania dostępu
do elektronicznych i interaktywnych platform komunikacji
(PaaS) i wymiany danych i informacji, zwłaszcza informacji
dotyczących przedsiębiorstw, inwestorów, zakupu udziałów, pozyskiwania środków finansowych i wchodzenia
na giełdę, projektowania i hostingu platform jako usługi
[PaaS - Platform as a Service], w tym w Internecie, hostingu
platform komunikacyjnych i transakcyjnych w Internecie,
hostingu platform przeznaczonych do handlu elektronicznego przez Internet.
(210)
(731)

494798
(220) 2019 01 15
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

Nr ZT13/2019

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAKUŚ

(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.01.08
(510), (511) 29 napoje i desery mleczne, napoje i desery
na bazie mleka, napoje i desery jogurtowe, napoje i desery
mleczno-owocowe, także z dodatkiem płatków zbożowych,
zbóż, muesli, kawy, czekolady, jogurty, kefiry, produkty serowarskie, twarogi, sery rozdrobnione, owocowe desery,
przeciery, galaretki, sałatki, dania i desery gotowe, mrożone
i w proszku na bazie mleka i owoców, wszystkie wymienione
towary także z dodatkiem witamin, składników mineralnych,
innych substancji odżywczych.
(210)
(731)
(540)
(540)

494801
(220) 2019 01 15
WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
MISZ masz

(531) 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama i marketing, reklama on-line dla osób
trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne czekolad, czekoladek, cukierków, wyrobów cukierniczych i słodyczy poprzez przesyłanie materiałów reklamowych obejmujących nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, reklama
internetowa dla osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób
trzecich czekolad, czekoladek, cukierków, wyrobów cukierniczych i słodyczy, produkcja filmów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach w celu ich sprzedaży.
494804
(220) 2019 01 15
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bakoma BAKUŚ PUSZYSTY

(210)
(731)

(531)

03.01.14, 03.01.25, 09.01.07, 19.03.25, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.15
(510), (511) 29 produkty serowarskie, twarogi, sery
rozdrobnione.
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494805
(220) 2019 01 15
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bakoma BAKUŚ PUSZYSTY
(210)
(731)

(540) GRUPETTO

(531)

03.02.07, 03.02.24, 03.02.25, 09.01.07, 19.03.25, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 29 produkty serowarskie, twarogi, sery
rozdrobnione.
494809
(220) 2019 01 15
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bakoma BAKUŚ PUSZYSTY
(210)
(731)

(531) 03.01.04, 19.03.25, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 29 produkty serowarskie,
rozdrobnione.

twarogi,

(531) 27.05.05, 27.05.13, 27.05.17, 27.05.25
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, koszulki
sportowe, koszulki kolarskie, spodenki, spodnie, bielizna,
skarpetki, podkolanówki, rękawiczki jako odzież, rękawiczki
dla rowerzystów, czapki i czapeczki sportowe, chusty na głowę, szaliki i kominy, bluzy sportowe, bluzy kurtki, kurtki, kamizelki, rękawki i nogawki, 35 usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej odzieży, butów, nakryć głowy, artykułów i akcesoriów sportowych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
marketingowych, 41 organizacja obozów sportowych, organizacja imprez i zawodów sportowych, szkolenia sportowe,
udzielanie informacji związanych ze sportem, usługi klubów
sportowych, usługi sportowe, usługi szkoleniowe w zakresie
sportu, usługi trenerskie, wynajem sprzętu sportowego, zajęcia sportowe i rekreacyjne.
494831
(220) 2019 01 16
ROCKET NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) ROCKET BCAA
(510), (511) 5 suplementy mineralne do żywności, preparaty
dietetyczne i odżywcze dla celów medycznych, suplementy
diety do celów medycznych, preparaty witaminowe i mineralne, odżywki wzmacniające stosowane profilaktycznie i dla
rekonwalescentów zawarte w tej klasie, dietetyczna żywność
i substancje do celów leczniczych, dietetyczne napoje, preparaty medyczne do odchudzania, 35 informacja handlowa,
reklama, zgromadzenie towarów umożliwiające ich wybieranie i kupowanie w sklepach detalicznych, hurtowych
i internetowych ze środkami spożywczymi, sportowymi,
odzieżowymi, prezentowanie towarów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, zarządzanie plikami komputerowymi,
informacja o działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi agencji importowo-eksportowej, informacje handlowe i porady udzielane konsumentom, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, usługi modelek i modeli, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych.
(210)
(731)

sery

494810
(220) 2019 01 15
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bakoma BAKUŚ PUSZYSTY

(210)
(731)

494833
(220) 2019 01 16
ROCKET NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) ROCKET CREATINE
(510), (511) 5 suplementy mineralne do żywności, preparaty
dietetyczne i odżywcze dla celów medycznych, suplementy
diety do celów medycznych, preparaty witaminowe i mineralne, odżywki wzmacniające stosowane profilaktycznie i dla
rekonwalescentów zawarte w tej klasie, dietetyczna żywność
i substancje do celów leczniczych, dietetyczne napoje, preparaty medyczne do odchudzania, 35 informacja handlowa,
reklama, zgromadzenie towarów umożliwiające ich wybieranie i kupowanie w sklepach detalicznych, hurtowych
i internetowych ze środkami spożywczymi, sportowymi,
odzieżowymi, prezentowanie towarów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, zarządzanie plikami komputerowymi,
(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.19,
26.11.01, 26.11.06, 26.11.10, 03.11.12, 03.11.24, 03.11.25,
19.03.25
(510), (511) 29 produkty serowarskie, twarogi, sery
rozdrobnione.
(210) 494821
(220) 2019 01 22
(731) ZAPĘCKI JANUSZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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informacja o działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi agencji importowo-eksportowej, informacje handlowe i porady udzielane konsumentom, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, usługi modelek i modeli, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych.
494836
(220) 2019 01 16
ROCKET NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) ROCKET MASS
(510), (511) 5 suplementy mineralne do żywności, preparaty
dietetyczne i odżywcze dla celów medycznych, suplementy
diety do celów medycznych, preparaty witaminowe i mineralne, odżywki wzmacniające stosowane profilaktycznie i dla
rekonwalescentów zawarte w tej klasie, dietetyczna żywność
i substancje do celów leczniczych, dietetyczne napoje, preparaty medyczne do odchudzania, 35 informacja handlowa,
reklama, zgromadzenie towarów umożliwiające ich wybieranie i kupowanie w sklepach detalicznych, hurtowych
i internetowych ze środkami spożywczymi, sportowymi,
odzieżowymi, prezentowanie towarów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, zarządzanie plikami komputerowymi,
informacja o działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi agencji importowo-eksportowej, informacje handlowe i porady udzielane konsumentom, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, usługi modelek i modeli, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych.
(210)
(731)

494837
(220) 2019 01 16
GRUPA TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEO GARAGE

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.15, 27.05.17,
27.05.24
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna, internetowa artykułów chemicznych, motoryzacyjnych, 37 usługi myjni samochodowej, udostępnianie samoobsługowej myjni samochodowej, czyszczenie i polerowanie pojazdów silnikowych,
doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, dostarczanie
informacji o konserwacji pojazdów, dostarczanie informacji
o naprawach pojazdów, instalacja części zamiennych do pojazdów, instalacje wnętrz samochodowych na zamówienie,
instalowanie wyposażenia samochodowego, naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części oraz silników
pojazdów mechanicznych i części do nich, odnawianie pojazdów, 39 wypożyczanie samochodów, pojazdów, środków
transportu, wynajem garaży i miejsc parkingowych, usługi
w zakresie garażowania pojazdów.

Nr ZT13/2019

494838
(220) 2019 01 16
FREMANTLEMEDIA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KTO TU MIESZKA
(510), (511) 9 klisze kinematograficzne, filmy rysunkowe
animowane, naświetlone taśmy filmowe, filmy kinematograficzne, naświetlone, nagrania magnetyczne, nagrania
optyczne, nagrania magnetyczno-optyczne, nagrania
w formie stałej, audiowizualne urządzenia dydaktyczne
do nauczania, książki i publikacje elektroniczne, gry elektroniczne do pobrania przez Internet i za pośrednictwem
urządzeń bezprzewodowych, dyski i publikacje multimedialne, nagrania i publikacje multimedialne, dyski do odczytu laserowego, dyski i publikacje wideo, oprogramowanie komputerowe, programy komputerowe, nagrania
cyfrowe, nośniki do przenoszenia zapisu dźwiękowego
i/lub wizyjnego i/lub danych i/lub informacji, aparaty
i urządzenia do nagrywania i/lub reprodukcji dźwięków
i/lub obrazów wideo i/lub informacji, hologramy, dyskietki,
nagrania dźwiękowe, nagrane dyskietki, dyski do nagrywania, płyty kompaktowe, płyty gramofonowe, taśmy audio,
kasety magnetofonowe, taśmy wideo, dyski laserowe, płyty
kompaktowe - interaktywne dyski CD-ROM, cyfrowe dyski
wideo, aparaty i narzędzia komunikacyjne, telefony, mobilne urządzenia telefoniczne, ładowarki, ładowarki do telefonów komórkowych, zestawy bezprzewodowe do telefonów komórkowych, oprogramowanie gier komputerowych
do użycia na telefonach komórkowych i przenośnych, szafy
karaoke, części i osprzęt wszystkich wyżej wymienionych
towarów, nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD oraz inne
nośniki elektroniczne i cyfrowe obejmujące gry, dyski multimedialne i publikacje elektroniczne do pobierania, nagrania multimedialne i publikacje elektroniczne do pobierania, dyski wideo i publikacje elektroniczne do pobierania,
38 usługi nadawania programów telewizyjnych, transmisja
programów telewizyjnych, transmisja programów radiowych, nadawanie programów telewizji satelitarnej, telewizja kablowa, łączność telefoniczna, interaktywne usługi
telefoniczne, usługi w zakresie przesyłania wiadomości
przez telefon, usługi komunikacyjne za pośrednictwem
fal radiowych, telefonów, Internetu, sieci globalnych, kabli,
satelity, mikrofal i sieci elektrycznej, usługi telefoniczne,
41 usługi szkoleniowe i rozrywkowe, publikowanie, rozrywka, edukacja i instruktaż poprzez radio i telewizję lub
dotyczący radia i telewizji, usługi edukacyjne i rozrywkowe
w postaci programów telewizyjnych, radiowych, kablowych, satelitarnych i internetowych, produkcja, prezentacja
i wypożyczanie programów telewizyjnych i radiowych, filmów kinowych, widowisk, programów telewizji kablowej,
satelitarnej i programów internetowych oraz nagrań dźwiękowych i wideo, publikowanie, produkcja i wypożyczanie
materiałów edukacyjnych i instruktażowych, interaktywne
konkursy telefoniczne, udostępnianie edukacji i rozrywki
za pośrednictwem radia, telewizji, satelity, łączy kablowych,
telefonu, sieci komputerowej i Internetu, organizowanie
spektakli, wypożyczanie nagrań dźwiękowych i nagranych
spektakli filmów, występów radiowych i telewizyjnych,
produkcja taśm wideo i dysków wideo, radiowe programy
rozrywkowe, telewizyjne programy rozrywkowe, rozrywka
kinowa, rozrywka teatralna, pokazy gier, usługi rozrywki
telewizyjnej obejmujące telefoniczny udział publiczności,
rozrywka interaktywna przystosowana do telefonów komórkowych, gry internetowe, obsługa loterii i gier losowych, usługi w zakresie gier rozrywkowych, obsługa kasyn,
obsługa salonów gier, usługi kasyna, gry karciane i turnieje
(210)
(731)
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w kasynach, zawody, konkursy, gry i lub widowiska, loterie,
świadczenie którychkolwiek z wyżej wymienionych usług
na telefony komórkowe, poprzez sieci mobilne, komunikację satelitarną, za pośrednictwem mikrofal lub poprzez
inne media elektroniczne, cyfrowe i analogowe, na żywo,
elektronicznie, poprzez sieci komputerowe, poprzez Internet, on-line oraz za pośrednictwem telewizji, organizacja,
produkcja i prezentacja wydarzeń w celach edukacyjnych,
kulturalnych i rozrywkowych, organizacja, produkcja, zarządzanie i prezentacja zawodów, konkursów, gier, pokazów
gier, quizów, dni zabaw, wystaw, widowisk, pokazów objazdowych, imprez scenicznych, przedstawień teatralnych,
koncertów, przedstawień na żywo i imprez z udziałem
publiczności, organizacja, produkcja i udostępnianie teledysków za pośrednictwem sieci komórkowych lub komputerowych w celach rozrywkowych i/lub edukacyjnych,
udostępnianie gier za pośrednictwem telefonów komórkowych lub sieci komputerowych, zapewnianie interaktywnych gier i konkursów wykorzystujących rozpoznawanie
głosu, konkursy i quizy udostępniane przez telefony i telefony komórkowe, prowadzenie i organizacja konkursów
przez telefon, konkursy, quizy i loterie udostępniane on-line,
obsługa loterii i gier losowych.
494840
(220) 2019 01 16
GRUPA TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NEO GARAGE
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna, internetowa artykułów chemicznych, motoryzacyjnych, 37 usługi myjni samochodowej, udostępnianie samoobsługowej myjni samochodowej, czyszczenie i polerowanie pojazdów silnikowych,
doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, dostarczanie
informacji o konserwacji pojazdów, dostarczanie informacji
o naprawach pojazdów, instalacja części zamiennych do pojazdów, instalacje wnętrz samochodowych na zamówienie,
instalowanie wyposażenia samochodowego, naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części oraz silników
pojazdów mechanicznych i części do nich, odnawianie pojazdów, 39 wypożyczanie samochodów, pojazdów, środków
transportu, wynajem garaży i miejsc parkingowych, usługi
w zakresie garażowania pojazdów.
(210)
(731)

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

494851
(220) 2019 01 17
DREAMCOMMERCE SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
Shoper

35

(540) GOBARTO DZICZYZNA GC Z MYŚLIWSKĄ PASJĄ

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
02.01.02, 02.01.23, 25.03.07
(510), (511) 29 dziczyzna, dziczyzna konserwowana, galarety mięsne, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki gotowane
składające się całkowicie lub głownie z dziczyzny, gotowe
posiłki składające się głownie z dziczyzny, gulasze, kiełbasy, kiełbasy wędzone, mięso gotowane, mięso gotowane
do spożycia, mięso i wędliny, mięso mrożone, mięso pieczone, mięso świeże, mrożone posiłki składające się głównie
z mięsa, paczkowane mięso, pasty mięsne (w tym pasztety,
smalec), podroby, potrawy mięsne gotowane, potrawy mięsne mrożone, smażone mięso, steki z mięsa, surowe kiełbasy,
suszona kiełbasa, suszone mięso, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z dziczyzny.
(210)
(731)
(540)
(540)

494875
(220) 2019 01 17
KRYM ZDZISŁAW MEGRAN, Granowo
(znak słowno-graficzny)
MEGRAN

(531)

29.01.15, 27.05.05, 27.05.17, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.12,
26.11.03, 26.11.05, 26.11.09, 26.11.12
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych.
494876
(220) 2019 01 17
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALKOHOLE KRAFTOWE WÓDKI RZEMIEŚLNICZE
BIMBER

(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.13.25
(510), (511) 9 oprogramowanie, 35 sprzedaż oprogramowania komputerowego, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania komputerowego.
494872
(220) 2019 01 17
GOBARTO DZICZYZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grąbkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

(531)

06.07.25, 06.19.09, 02.09.18, 05.07.02, 27.05.01, 26.11.03,
26.11.08, 19.01.08, 29.01.14
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje].
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494879
(220) 2019 01 17
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALKOHOLE KRAFTOWE WÓDKI RZEMIEŚLNICZE
WÓDKA RZEMIEŚLNICZA
(210)
(731)
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494900
(220) 2019 01 17
EMPIRE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radzymin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sense BOOST ESSENCE OF FRESHNESS

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.13.99
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów.
(531)

29.01.14, 27.05.01, 06.07.25, 06.19.09, 26.11.03, 26.11.08,
02.09.18, 05.07.02, 15.01.22
(510), (511) 33 wódki.
(210) 494890
(220) 2019 01 17
(731) MIGAS KLAUDIA DENTAL MIGAS CLINIC, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) DENTAL MIGAS
(510), (511) 42 usługi laboratoryjne w zakresie badań stomatologicznych, 44 usługi dentystyczne, usługi kliniki dentystycznej, konsultacje dentystyczne, pomoc stomatologiczna, stomatologia kosmetyczna, stomatologia dziecięca,
chirurgia stomatologiczna, usługi ortodontyczne, protetyka
stomatologiczna, usługi czyszczenia zębów, usługi wybielania zębów, dopasowywanie protez, udzielanie informacji
na temat stomatologii, opieka pielęgniarska.
494894
(220) 2019 01 17
ROYAL FASHION VIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Royal Fashion
(510), (511) 18 torebki, torby, portfele, portmonetki, plecaki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej on-line obejmujące odzież, obuwie,
nakrycia głowy, torebki, torby, portfele, portmonetki, plecaki,
usługi reklamowe i marketingowe, usługi promocji sprzedaży, usługi reklamy on-line, usługi zarządzania społecznością
on-line.
(210)
(731)

494896
(220) 2019 01 17
ROYAL FASHION VIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) royalfashion.pl
(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.15, 27.05.17, 24.09.03, 24.09.09
(510), (511) 18 torebki, torby, portfele, portmonetki, plecaki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej on-line obejmujące odzież, obuwie,
nakrycia głowy, torebki, torby, portfele, portmonetki, plecaki,
usługi reklamowe i marketingowe, usługi promocji sprzedaży, usługi reklamy on-line, usługi zarządzania społecznością
on-line.

494901
(220) 2019 01 17
EMPIRE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radzymin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLVERX comfort for your skin

(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.09, 26.11.02, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów.
(210)
(731)
(540)
(540)

494902
(220) 2019 01 17
ZAWALICH JANUSZ GRAVITT, Siedlce
(znak słowno-graficzny)
ravitt Travel

(531) 01.01.02, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 18 walizki, walizki podróżne, walizki biznesowe,
torby, torby podróżne, torby sportowe, torby zakupowe,
torby uniwersalne, artykuły podróżne- walizki, torby, bagaże podróżne, zestawy podróżne, torebki, torebki damskie,
torebki męskie, torebki na ramię, torebki podróżne, torebki
na biodra- nerki, torebki wieczorowe, worki podróżne, plecaki, plecaki sportowe, plecaki turystyczne, saszetki biodrowe,
organizery podróżne przystosowane do bagażu, kosmetyczki bez wyposażenia, kuferki kosmetyczne, kopertówki, teczki, aktówki, dyplomatki, portfele, portmonetki, etui, futerały
na dokumenty, etui na klucze, etui na wizytówki, pokrowce
na bagaż, pokrowce podróżne na ubrania, artykuły służące
do przenoszenia, przywieszki do bagażu, uchwyty do toreb,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line w zakresie
następujących towarów: walizki, walizki podróżne, walizki
biznesowe, torby, torby podróżne, torby sportowe, torby
zakupowe, torby uniwersalne, artykuły podróżne- walizki,
torby, bagaże podróżne, zestawy podróżne, torebki, torebki
damskie, torebki męskie, torebki na ramię, torebki podróżne,
torebki na biodra- nerki, torebki wieczorowe, worki podróżne, plecaki, plecaki sportowe, plecaki turystyczne, saszetki
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biodrowe, organizery podróżne przystosowane do bagażu,
kosmetyczki bez wyposażenia, kuferki kosmetyczne, kopertówki, teczki, aktówki, dyplomatki, portfele, portmonetki,
etui, futerały na dokumenty, etui na klucze, etui na wizytówki, pokrowce na bagaż, pokrowce podróżne na ubrania,
artykuły służące do przenoszenia, przywieszki do bagażu,
uchwyty do toreb.
494906
(220) 2019 01 17
LIPOWICZ JUSTYNA AMBIENT AGENCJA
MARKETINGOWA, Żnin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mixxy

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 34 aromaty chemiczne w płynie stosowane
do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów,
aromaty do tytoniu, artykuły dla palaczy z metalu szlachetnego, artykuły dla palaczy nie z metalu szlachetnego, artykuły do użytku z tytoniem, atomizery do papierosów elektronicznych, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, ciekłe
roztwory nikotyny do stosowania w e-papierosach, cygara
elektroniczne, elektroniczne fajki do tytoniu, elektroniczne
fajki wodne, etui do papierosów elektronicznych, inhalatory do stosowania jako alternatywa dla papierosów tytoniowych, kartomizery do papierosów elektronicznych, kartridże do papierosów elektronicznych, naboje do kartridżów
do papierosów elektronicznych, papierosy beztytoniowe
nie do celów medycznych, papierosy elektroniczne, ustniki
do papierosów, płyn do papierosów elektronicznych e-liquid zawierający glicerynę roślinną, płyn do papierosów elektronicznych e-liquid zawierający glikol propylenowy, płyny
do elektronicznych papierosów e-płyn zawierające aromaty
w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, przybory dla palaczy, pudełka na papierosy elektroniczne, środki aromatyzujące do stosowania
w papierosach elektronicznych inne niż olejki eteryczne,
środki aromatyzujące do tytoniu inne niż olejki eteryczne,
środki aromatyzujące inne niż olejki eteryczne, do stosowania w zamiennikach tytoniu, środki czyszczące do papierosów elektronicznych, tytoń i produkty tytoniowe w tym substytuty tytoniu, uchwyty do papierosów elektronicznych,
urządzenia do podgrzewania substytutów tytoniu w celu
wdychania, urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji
zawierających nikotynę, urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotynowej, waporyzatory dla palaczy, do stosowania
doustnego, waporyzatory do bezdymnych papierosów, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty
i płyny do nich, wkłady zawierające chemiczne substancje
aromatyczne w płynie do papierosów elektronicznych, zestawy do palenia papierosów elektronicznych, 35 badania
opinii publicznej, badania rynku i badania marketingowe,
badania rynku dotyczące papierosów elektronicznych i pojemników uzupełniających- liquidy , dystrybucja materiałów
promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur,
próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej zarówno poza granice jak i w kraju, usługi
w zakresie promocji sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej w kraju
lub poza nim, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, organizowanie imprez, wystaw,
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targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych
i reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, rynkowe badania opinii publicznej,
uaktualnianie materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych dotyczących pojemników uzupełniających- liquidy oraz papierosów elektronicznych, projektowanie materiałów reklamowych, projektowanie materiałów
reklamowych dotyczących pojemników uzupełniającychliquidy oraz papierosów elektronicznych, usługi reklamowe
i marketingowe on-line, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, usługi
w zakresie organizowania pokazów towarów handlowych,
usługi w zakresie pokazów towarów, usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia
w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: aromaty chemiczne
w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, aromaty do tytoniu, artykuły dla palaczy z metalu szlachetnego, artykuły dla palaczy nie z metalu szlachetnego, artykuły do użytku z tytoniem, atomizery
do papierosów elektronicznych, ciekłe roztwory do użytku
w e-papierosach, ciekłe roztwory nikotyny do stosowania
w e-papierosach, cygara elektroniczne, elektroniczne fajki
do tytoniu, elektroniczne fajki wodne, etui do papierosów
elektronicznych, inhalatory do stosowania jako alternatywa
dla papierosów tytoniowych, kartomizery do papierosów
elektronicznych, kartridże do papierosów elektronicznych,
naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych, papierosy
elektroniczne, ustników do papierosów, płyn do papierosów
elektronicznych -e-liquid zawierający glicerynę roślin, płyn
do papierosów elektronicznych- e-liquid zawierający glikol
propylenowy, płyny do elektronicznych papierosów- e-płyn
zawierające aromaty w płynie stosowane do napełniania
wkładów do elektronicznych papierosów, przybory dla palaczy, pudełka na papierosy elektroniczne, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych inne
niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące do tytoniu, inne
niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące inne niż olejki
eteryczne, do stosowania w zamiennikach tytoniu, środki
czyszczące do papierosów elektronicznych, tytoń i produkty
tytoniowe w tym substytuty tytoniu, uchwyty do papierosów elektronicznych, urządzenia do podgrzewania substytutów tytoniu w celu wdychania, urządzenia elektroniczne
do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę, urządzenia
elektroniczne do inhalacji nikotynowej, waporyzatory dla
palaczy, do stosowania doustnego, waporyzatory do bezdymnych papierosów, waporyzatory osobiste i papierosy
elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, wkłady zawierające chemiczne substancje aromatyczne w płynie do papierosów elektronicznych, zestawy do palenia papierosów
elektronicznych.
494908
(220) 2019 01 17
HENRY JONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CRIPTOSIN
(510), (511) 3 kosmetyki pielęgnacyjne.
(210)
(731)

(210)
(731)

494909
(220) 2019 01 17
ZAWALICH ANNA, ZAWALICH JANUSZ F.U.H. SZYK
SPÓŁKA CYWILNA, Siedlce
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) szyk

(531) 10.03.10, 10.03.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 walizki, walizki podróżne, walizki biznesowe,
torby, torby podróżne, torby sportowe, torby zakupowe, torby uniwersalne, artykuły podróżne- walizki, torby, bagaże podróżne, zestawy podróżne, torebki, torebki damskie, torebki
męskie, torebki na ramię, torebki podróżne, torebki na biodranerki, torebki wieczorowe, worki podróżne, plecaki, plecaki
sportowe, plecaki turystyczne, saszetki biodrowe, organizery
podróżne przystosowane do bagażu, kosmetyczki bez wyposażenia, kuferki kosmetyczne, kopertówki, teczki, aktówki,
dyplomatki, portfele, portmonetki, etui, futerały na dokumenty, etui na klucze, etui na wizytówki, pokrowce na bagaż,
pokrowce podróżne na ubrania, artykuły służące do przenoszenia, przywieszki do bagażu, uchwyty do toreb, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line w zakresie następujących towarów: walizki, walizki podróżne, walizki biznesowe,
torby, torby podróżne, torby sportowe, torby zakupowe, torby uniwersalne, artykuły podróżne- walizki, torby, bagaże podróżne, zestawy podróżne, torebki, torebki damskie, torebki
męskie, torebki na ramię, torebki podróżne, torebki na biodra-nerki, torebki wieczorowe, worki podróżne, plecaki, plecaki
sportowe, plecaki turystyczne, saszetki biodrowe, organizery
podróżne przystosowane do bagażu, kosmetyczki bez wyposażenia, kuferki kosmetyczne, kopertówki, teczki, aktówki,
dyplomatki, portfele, portmonetki, etui, futerały na dokumenty, etui na klucze, etui na wizytówki, pokrowce na bagaż,
pokrowce podróżne na ubrania, artykuły służące do przenoszenia, przywieszki do bagażu, uchwyty do toreb.
494916
(220) 2019 01 17
POLSKI PROGRAM WETERYNARYJNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) VetiRaty
(510), (511) 36 pożyczki, pożyczki konsumenckie, pożyczki
ratalne, kredyty handlowe, organizowanie kredytów, usługi
kredytowe, pośrednictwo w usługach finansowych, pośrednictwo w umowach kredytowych, pośrednictwo w zakresie zakupu na raty, pośrednictwo w zakresie instrumentów
finansowych.
(210)
(731)

494922
(220) 2019 01 18
LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK
FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HELLO VEGAN

(210)
(731)

Nr ZT13/2019

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom,
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki,
biokosmetyki, kremy, emulsje, spraje, żele, balsamy, toniki,
lotiony, mleczka, kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne,
kosmetyki do makijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olejki eteryczne, środki
do pielęgnacji włosów, szampony do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy, odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu,
kosmetyki wyszczuplające, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki
do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci,
5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy, kremy,
emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów,
dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki,
nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie
i higienie osobistej, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty
antybakteryjne.
494934
(220) 2019 01 18
KÖNIG STAHL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KÖNIGSTAHL

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane
materiały metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały metalowe do budowy dróg żelaznych,
przewody nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, rury i rurki metalowe, kasy
pancerne, rudy- kruszce, zbrojeniowe materiały dla budownictwa, materiały konstrukcyjne metalowe, pręty, płyty metalowe, profile konstrukcyjne, liny stalowe, druty ze stali, liny
i druty metalowe, słupy metalowe, belki stropowe metalowe, blachy, blachy stalowe, arkusze stali, wsporniki metalowe
do budownictwa, metalowe szkielety ramowe, kształtowniki
stalowe, rury i rurki metalowe, stalowe wyroby płaskie, stalowe wyroby długie, progi metalowe, kęsiska, kęsiska płaskie, stal surowa, stal we wlewkach, półwyroby walcowane
metalowe, wlewki, wyroby walcowane metalowe, pręty,
szyny wąskotorowe, konstrukcje metalowe, kształtowniki
budowlane, łuki kopalniane, obudowy metalowe, jarzma
metalowe, strzemiona, kołki rozporowe, stopy podporowe, odgałęzienia chodnikowe, metalowe elementy stolarki
budowlanej, okucia stalowe, okucia metalowe, metalowe
okucia stolarskie, okucia do łóżek metalowe, metalowe okucia do drzwi, okucia do drzwi metalowe, metalowe okucia
okienne ozdobne, okucia meblowe z metalu, okucia metalowe do mebli, okucia do trumien metalowe, okucia drzwiowe
ozdobne metalowe, okucia metalowe do okien, metalowe
okucia zabezpieczające do drzwi, okucia stosowane w budownictwie, metalowe, okucia z metalu do lasek i laseczek,
pręty cynowe, pręty stalowe, pręty z metalu, metalowe pręty
rozciągane, stalowe pręty mielące, pręty do spawania, metalowe pręty wzmacniające, metalowe pręty zbrojeniowe,
gwintowane pręty metalowe, metalowe pręty gwintowane,
łuszczone pręty metalowe, pręty metalowe pokryte topnikiem, pręty, słupki ogrodzeniowe metalowe. pręty mennicze
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do wybijania, pręty stalowe najwyższej jakości, pręty do lutowania twardego, pręty stalowe z otworem, pręty wykonane
z tytanu, pręty gwintowane z metalu, pręty stalowe wyższej
jakości, pręty cynowe w zwojach, pręty metalowe do dalszej
produkcji, pręty stalowe wykończane na zimno, twarde pręty
do lutowanie metalowe, pręty stalowe walcowane na gorąco, ciągnione i polerowane pręty metalowe, metalowe pręty zbrojeniowe do betonu, pręty metalowe do lutowania
i spawania, metalowe pręty zbrojeniowe używane do betonu, metalowe pręty zbrojeniowe do użytku w murarstwie,
metalowe pręty rozciągane do użytku w budownictwie,
metalowe pręty zbrojeniowe do użytku w murach z cegły,
pręty metalowe do lutowania i spawania, w tym te ze stopu
stali i tytanu (Ti), 35 sprzedaż dla osób trzecich stali, sprzedaż dla osób trzecich budowlanych wyrobów stalowych,
sprzedaż dla osób trzecich budowlanych wyrobów hutniczych, sprzedaż dla osób trzecich budowlanych wyrobów
metalowych oraz sprzętu i wyposażenia hydraulicznego
i grzejnego wykorzystywanego w budownictwie, obsługa
marketingowa obrotu nieruchomościami, przygotowywanie
zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, doradztwo
podatkowe- rachunkowość.
494939
(220) 2019 01 18
WGN-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) wgn
(510), (511) 35 agencje eksportowe i importowe, agencje
informacji handlowej, analiza marketingowa nieruchomości,
analizy rynku, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, organizacja
i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
reklama, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje
nieruchomości, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 37 budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, 41 pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, wydawanie czasopism, wydawanie katalogów.

(210)
(731)

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

494946
(220) 2019 01 18
CHOMIK M. ŚWIEŻY SPÓŁKA JAWNA, Gdów
(znak słowno-graficzny)
GARDEN LINE

(531) 05.03.11, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 arkusze z tworzyw sztucznych, torby i worki do pakowania i zawijania, folia z tworzywa sztucznego
do opakowywania, karton, materiały opakowaniowe z papieru lub kartonu, papier, pudełka z papieru lub kartonu,
ulotki, broszury, wydrukowane fotografie, gazety, kalendarze, koperty jako artykuły piśmienne, książki, osłony z papieru na doniczki, papierowe podkładki pod szklanki, torby
papierowe, tuby z tektury, etykiety z papieru lub kartonu,
folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa,
do paletyzacji, 17 węże do podlewania, 35 usługi w zakre-
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sie zgrupowania na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalających nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w sklepie lub hurtowni artykułów i urządzeń gospodarstwa
domowego, ogrodniczych wykonanych ze szkła, porcelany,
tworzyw sztucznych, drewna, ceramiki i fajansu, doradztwo
handlowe, dekoracje wystaw sklepowych, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy
towarów, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, wypożyczanie materiałów reklamowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, fakturowanie, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, telemarketing, usługi menadżerskie dla
sportowców, wyceny handlowe, wynajem bilbordów, tablic
reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych.
494952
(220) 2019 01 18
KÖNIG STAHL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KÖNIGSTAHL
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane
materiały metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały metalowe do budowy dróg żelaznych,
przewody nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, rury i rurki metalowe, kasy
pancerne, rudy- kruszce, zbrojeniowe materiały dla budownictwa, materiały konstrukcyjne metalowe, pręty, płyty metalowe, profile konstrukcyjne, liny stalowe, druty ze stali, liny
i druty metalowe, słupy metalowe, belki stropowe metalowe, blachy, blachy stalowe, arkusze stali, wsporniki metalowe
do budownictwa, metalowe szkielety ramowe, kształtowniki
stalowe, rury i rurki metalowe, stalowe wyroby płaskie, stalowe wyroby długie, progi metalowe, kęsiska, kęsiska płaskie, stal surowa, stal we wlewkach, półwyroby walcowane
metalowe, wlewki, wyroby walcowane metalowe, pręty,
szyny wąskotorowe, konstrukcje metalowe, kształtowniki
budowlane, łuki kopalniane, obudowy metalowe, jarzma
metalowe, strzemiona, kołki rozporowe, stopy podporowe, odgałęzienia chodnikowe, metalowe elementy stolarki
budowlanej, okucia stalowe, okucia metalowe, metalowe
okucia stolarskie, okucia do łóżek metalowe, metalowe okucia do drzwi, okucia do drzwi metalowe, metalowe okucia
okienne ozdobne, okucia meblowe z metalu, okucia metalowe do mebli, okucia do trumien metalowe, okucia drzwiowe
ozdobne metalowe, okucia metalowe do okien, metalowe
okucia zabezpieczające do drzwi, okucia stosowane w budownictwie, metalowe, okucia z metalu do lasek i laseczek,
pręty cynowe, pręty stalowe, pręty z metalu, metalowe pręty
rozciągane, stalowe pręty mielące, pręty do spawania, metalowe pręty wzmacniające, metalowe pręty zbrojeniowe,
gwintowane pręty metalowe, metalowe pręty gwintowane,
łuszczone pręty metalowe, pręty metalowe pokryte topnikiem, pręty, słupki ogrodzeniowe metalowe. pręty mennicze
do wybijania, pręty stalowe najwyższej jakości, pręty do lutowania twardego, pręty stalowe z otworem, pręty wykonane
z tytanu, pręty gwintowane z metalu, pręty stalowe wyższej
jakości, pręty cynowe w zwojach, pręty metalowe do dalszej
produkcji, pręty stalowe wykończane na zimno, twarde pręty
do lutowanie metalowe, pręty stalowe walcowane na gorąco, ciągnione i polerowane pręty metalowe, metalowe pręty zbrojeniowe do betonu, pręty metalowe do lutowania
i spawania, metalowe pręty zbrojeniowe używane do betonu, metalowe pręty zbrojeniowe do użytku w murarstwie,
(210)
(731)
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metalowe pręty rozciągane do użytku w budownictwie,
metalowe pręty zbrojeniowe do użytku w murach z cegły,
pręty metalowe do lutowania i spawania, w tym te ze stopu
stali i tytanu (Ti), 35 sprzedaż dla osób trzecich stali, sprzedaż dla osób trzecich budowlanych wyrobów stalowych,
sprzedaż dla osób trzecich budowlanych wyrobów hutniczych, sprzedaż dla osób trzecich budowlanych wyrobów
metalowych oraz sprzętu i wyposażenia hydraulicznego
i grzejnego wykorzystywanego w budownictwie, obsługa
marketingowa obrotu nieruchomościami, przygotowywanie
zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, doradztwo
podatkowe- rachunkowość.
494962
(220) 2019 01 18
DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DEFRO ES
(510), (511) 11 piece grzewcze, kotły grzewcze, piece centralnego ogrzewania, części zamienne do nich.
(210)
(731)

494967
(220) 2019 01 18
DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DEFRO EKO SLIM
(510), (511) 11 piece grzewcze, kotły grzewcze, piece centralnego ogrzewania, części zamienne do nich.
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(540) Constux
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
495048
(220) 2019 01 22
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) BUTIFLOR
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(210)
(731)

495054
(220) 2019 01 22
ONE ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) one ARCHITEKCI

(210)
(731)

(210)
(731)

494985
(220) 2019 01 21
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL
JÓZEF KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 29.01.06, 27.05.01
(510), (511) 42 badania naukowe, badania techniczne, badania w dziedzinie budownictwa, badania w zakresie ochrony
środowiska, doradztwo w zakresie formalno-prawnych wymogów ochrony środowiska, doradztwo w zakresie oszczędności energii, kontrola jakości, opracowywanie dokumentów
warunkujących uzyskanie pozwoleń i decyzji środowiskowych, opracowywanie dokumentacji w zakresie ochrony
środowiska, opracowywanie projektów technicznych, prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób
trzecich, projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji
wnętrz, projektowanie urbanistyczne, usługi architektoniczne, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi graficzne, usługi inżynieryjne, usługi kartograficzne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, wzornictwo przemysłowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 08.01.18, 19.03.01
(510), (511) 30 lody, jogurty mrożone (jako lody), lody sorbetowe, desery z udziałem lodów, galaretki owocowe (jako
słodycze), ciastka, jadalne ozdoby do ciast i lodów, wyroby
cukiernicze.
495047
(220) 2019 01 22
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(210)
(731)

495073
(220) 2019 01 22
CZUPTA ANITA, Rabka Zdrój
(znak słowno-graficzny)
S SHIRAIDER

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 25 odzież, kurtki, nakrycia głowy, obuwie,
spodnie, odzież dla motocyklistów, kombinezony dla motocyklistów, odzież ze skóry, rękawice motocyklowe.
(210) 495075
(220) 2019 01 22
(731) KRUK PAWEŁ DRUKARNIA GOLDEN GRAF, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ulotki.pl

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.13.01, 03.13.24
(510), (511) 16 artykuły biurowe, kalendarze, katalogi, identyfikatory, koperty, karty pocztowe, kartki z życzeniami,
etykiety z papieru lub kartonu, metki papierowe, nalepki,
naklejki, notatniki, papier firmowy, afisze, plakaty z papieru
lub kartonu, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania,
teczki papierowe lub tekturowe, ulotki, wizytówki z papieru lub tektury, zaproszenia z papieru lub tektury, katalogi,
okładki, obwoluty, publikacje drukowane, skoroszyty, torby
papierowe, transparenty z papieru, tuby z tektury, zakładki
do książek.
495150
(220) 2019 01 24
POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SWEET BEAT
(510), (511) 30 batony zbożowe, budyń ryżowy, bułeczki
słodkie, chałwa, chipsy jako produkty zbożowe, ciasto jako
masa do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, czekolada, czekolada pitna, gofry,
lody, lukier do ciast, lukrecja dla cukiernictwa, marcepan, makaroniki jako wyroby cukiernicze, musy czekoladowe, musy
deserowe, naleśniki, pasty na bazie czekolady, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pastyła jako wyroby cukiernicze, pastylki jako wyroby cukiernicze, piernik,
placki, pomadki jako cukierki, pralinki, proszek do pieczenia,
przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu, ptifurki jako
ciasteczka, puddingi, tarty z owocami, wyroby cukiernicze,
wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby
cukiernicze na bazie migdałów, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast.
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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.
(210)
(731)
(540)
(540)

495179
(220) 2019 01 24
KOTLARZ RYSZARD ODYSEJA FOOD, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ODYSEJA FOOD

(210)
(731)

495176
(220) 2019 01 24
POLSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polska Nagroda Innowacyjności

(210)
(731)

(531) 01.13.15, 01.07.12, 13.01.17, 26.02.13, 27.05.01, 29.01.14
(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,

(531)

18.03.21, 18.03.02, 18.03.23, 26.01.04, 26.01.16, 27.05.01,
28.07.99, 29.01.13
(510), (511) 29 humus, tahini, mrożone owoce, olej z oliwek
jadalny, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki konserwowe, owoce konserwowe, owoce w puszkach, pasty na bazie owoców, pasty na bazie orzechów, przecier pomidorowy.
495251
(220) 2019 01 25
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SILDEROS
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze, kosmetyki w postaci
kremów, kosmetyki w formie żelów, kremy do ciała, mydła,
nielecznicze pasty do zębów, preparaty do kąpieli, odświeżacze do ust w aerozolu, środki do pielęgnacji zębów i jamy
ustnej, preparaty do czyszczenia protez zębowych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, olejki eteryczne,
5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, leki, witaminy, preparaty mineralne do celów leczniczych, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające
leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biologiczne, bakteriobójcze, krwiopochodne, biotechnologiczne do celów
medycznych, szczepionki, surowice, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, płyny farmaceutyczne, plastry,
opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, leki weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, kremy
lecznicze, bandaże opatrunkowe, higieniczne, 10 wyroby
medyczne, aparaty i instrumenty medyczne, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparatura do analizy
do celów medycznych, aparatura i instrumenty chirurgiczne,
aparatura i instrumenty dentystyczne, przyrządy do fizykoterapii, przyborniki lekarskie, artykuły ortopedyczne, bandaże ortopedyczne i elastyczne, poduszki do celów leczniczych, strzykawki do celów medycznych, aparaty i narzędzia
weterynaryjne.
(210)
(731)
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495265
(220) 2019 01 28
D&A WIECZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D&A Bielizna dla wszystkich

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 24.17.25, 27.05.24
(510), (511) 35 usługi sprzedaży bielizny.
495285
(220) 2019 01 28
ALFACO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S SANREF
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 01.15.23, 26.01.16, 24.17.03, 27.05.01
(510), (511) 6 przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, sygnalizacja niemechaniczna metalowa
inna niż świetlna, tablice sygnalizacyjne nieświecące i niemechaniczne metalowe, zawory metalowe, dysze końcówki wylotowe z metalu, pojemniki metalowe do sprężonego
gazu, zaciski do rur i kabli metalowe, 7 kompresory stosowane w maszynach, reduktory ciśnienia, instalacje do kondensacji, kondensatory pary [maszyny], skraplacze powietrzne,
silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, separatory, separatory wody, separatory para – olej [odolejacze
pary], zawory stosowane w częściach maszyn, regulatory
ciśnienia, regulatory stosowane w częściach maszyn, regulatory prędkości obrotów do maszyn i silników, wymienniki
ciepła, wymienniki ciepła stosowane w częściach maszyn,
filtry oleju, 11 aparatura i instalacje chłodnicze, urządzenia
chłodnicze, komory chłodnicze, szafy chłodnicze, urządzenia
klimatyzacyjne, urządzenia do chłodzenia powietrza, zawory regulujące poziom w zbiornikach, armatura do regulacji
urządzeń wodnych lub gazowych, aparatura do wentylacji
i klimatyzacji, wentylatory stosowane w klimatyzacji, instalacje do schładzania wody, elementy grzejne, filtry powietrza,
filtry wody, 17 armatura do przewodów niemetalowa, materiały zapobiegające promieniowaniu ciepła, folie metalowe
izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych inne niż do pakowania, materiały izolacyjne, osłony do rur niemetalowe, armatura do przewodów powietrza sprężonego niemetalowa, rury
elastyczne niemetalowe, złączki niemetalowe do rur, taśmy
izolacyjne.
(210) 495297
(220) 2019 01 28
(731) RUDANIECKA ADRIANNA TRAVELIADA.PL, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) hoteliada
(510), (511) 38 usługi portalu internetowego, w szczególności z branży turystycznej, łączność przez terminale komputerowe, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, w szczególności z branży turystycznej,
usługi ogłoszeń elektronicznych, w szczególności z branży
turystycznej, tworzenie i utrzymywanie serwisów interne-
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towych, w szczególności z branży turystycznej, 39 usługi
agencji turystycznej, usługi w zakresie organizowania wycieczek i podróży, usługi w zakresie lądowego, powietrznego i morskiego transportu osób i przedmiotów, rezerwacja
miejsc na wycieczki i podróż, usługi w zakresie organizowania zwiedzania turystycznego, usługi pośredników i organizatorów turystyki, usługi pilotów wycieczek, przewodników
turystycznych i innych osób towarzyszących podróżnym,
usługi w zakresie informacji turystycznej, usługi w zakresie informacji o połączeniach różnymi środkami transportu, organizowanie imprez turystycznych, usługi rezerwacji
i sprzedaży biletów związanych z transportem, w szczególności biletów lotniczych, wypożyczanie pojazdów, 41 usługi
związane z organizacją wypoczynku, organizowanie zawodów sportowych, informacja o imprezach rozrywkowych,
informacja o rekreacji, organizowanie obozów sportowych,
usługi obozów wakacyjnych, usługi dystrybucji biletów (rozrywka), 43 usługi pośredników, agentów i biur turystycznych
w zakresie rezerwacji i organizowania zakwaterowania dla
podróżnych, w szczególności w hotelach, domach turystycznych, motelach, pensjonatach, kwaterach, kempingach,
wynajmowanie noclegów, mieszkań na pobyt czasowy, domów na wakacje, usługi zakwaterowania dla obozów wakacyjnych, usługi hotelowe, kawiarniane i barowe.
495331
(220) 2019 01 29
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) LONGMEN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych,
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.
(210)
(731)

495345
(220) 2019 01 29
GREEN COMMUNICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Medyczna Racja Stanu
(510), (511) 16 broszury, czasopisma, gazety, książki, raporty,
opracowania i publikacje naukowe z dziedziny medycyny
oraz rynku usług medycznych, 41 organizowanie i prowadzenie: konferencji, szkoleń, seminariów, warsztatów i debat, produkcja filmów, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, udostępnianie publikacji elektronicznych,
42 usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron internetowych, usługi w zakresie tworzenia i prowadzenia serwisów internetowych oraz serwisów na platformach mediów
społecznościowych.
(210)
(731)

(210) 495349
(220) 2019 01 29
(731) UNIPHARM Inc., Baltimore, US
(540) (znak słowny)
(540) AKSOBREX UNIPHARM
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do kąpieli, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała oraz włosów, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, dezodoranty i antyperspiranty, środki
perfumeryjne i zapachowe, kosmetyki do makijażu, mydła i żele,
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czysz-
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czenia i odświeżania, środki do higieny jamy ustnej, środki toaletowe, maści [nielecznicze], 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna
żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych lub
weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające, materiały do plombowania zębów, 10 aparaty i instrumenty
medyczne i weterynaryjne, artykuły do karmienia i smoczki,
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się,
protezy i sztuczne implanty, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, 32 napoje bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów,
soki, woda [napoje], napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], napoje energetyzujące [nie do celów medycznych].
(210)
(731)
(540)
(540)

495355
(220) 2019 01 29
OWCZARCZYK DOMINIKA, Bilcza
(znak słowno-graficzny)
Vege HOME

(531) 07.03.11, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 poduszki, poduszki ciążowe, poduszki siedziska,
poduszki dekoracyjne, poduszki zapamiętujące kształt, poduszki
z wypełnieniem, łóżka, pościel, materace, poduszki i do karmienia
niemowląt, poduszki-podkładki na krzesła, zagłówki - poduszki
dla niemowląt [podpórki], elementy wystroju wnętrz wykonane
z tkanin [poduszki], pościel, oprócz bielizny pościelowej, statuetki,
figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte
w tej klasie, dekoracje wiszące [ozdoby], meble, siedzenia [meble],
meble do siedzenia, meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, 24 kołdry, poszwy
na kołdry, kołdry z materiałów tekstylnych, kołdry zawierające materiały wypełniające, pokrowce na poduszki, poszwy na poduszki,
ozdobne poszewki na poduszki, pościel jako materiały tekstylne,
bielizna pościelowa, bielizna stołowa i pościelowa, bielizna pościelowa i koce, narzuty pikowane [artykuły pościelowe], osłony
do łóżek dziecięcych [pościel], artykuły tekstylne do użytku jako
pościel, koce bawełniane, koce piknikowe, koce dla niemowląt,
narzuty, narzuty na łóżka, pokrowce i narzuty na meble, tekstylne pokrowce ochronne na meble, ochronne pokrowce [narzuty]
na materace i meble, okienne tkaniny dekoracyjne, 35 prowadzenie sklepów i hurtowni tradycyjnych oraz za pośrednictwem
Internetu w zakresie towarów w postaci artykułów wyposażenia
wnętrz, pościeli, koców, narzut, poszewek, mebli oraz materiałów
i przedmiotów dekoracyjnych.
495357
(220) 2019 01 30
TRANSITION TECHNOLOGIES-ADVANCED
SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AS TRANSITION TECHNOLOGIES ADVANCED
SOLUTIONS
(210)
(731)

(531)

43

01.11.15, 01.05.15, 01.13.05, 26.04.01, 26.04.13, 26.04.18,
27.05.01, 27.05.23, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, wszystkie programy
komputerowe i oprogramowanie niezależnie od mediów
rejestrujących lub środków rozpowszechniania, tzn. oprogramowania zapisanego na magnetycznych nośnikach lub
ładowalnego z odległych sieci komputerowych, urządzenia
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia
danych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, komputery, komputery przenośne, oprogramowanie do urządzeń
mobilnych, sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe,
urządzenia, instalacje, aparaty i akcesoria służące do telekomunikacji, oprogramowanie dotyczące komunikacji
multimedialnej, magnetyczne, optyczne i cyfrowe nośniki
danych, oprogramowanie komputerowe dla sieci i usług,
programy komputerowe stosowane w Internecie, serwery,
oprogramowanie w zakresie automatyki i systemów sterowania, aplikacje komputerowe i do urządzeń mobilnych,
komputerowe programy sterujące, światłowody, urządzenia do regulowania kotłów, urządzenia systemu GPS, sprzęt
do przetwarzania danych, 41 organizowanie i prowadzenie
kursów edukacyjnych i szkoleń, organizowanie praktyk zawodowych, usługi wydawnicze i edytorskie, organizowanie
konferencji i szkoleń, usługi w zakresie pozaszkolnych form
edukacji, publikacje multimedialne, organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, konferencji, sympozjów, warsztatów oraz pozostałych form edukacji w dziedzinie IT oraz
dziedzin pokrewnych, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z oprogramowaniem, sprzętem komputerowym, aplikacjami i sieciami, tłumaczenia, 42 usługi w zakresie projektowania i tworzenia oprogramowania komputerowego i dla
urządzeń mobilnych, doradztwo techniczne w dziedzinie
oprogramowania komputerowego i komputerowych baz
danych, dostosowanie, instalacja, aktualizacja i konserwacja
oprogramowania komputerowego i komputerowych baz
danych, dostosowanie, instalacja, aktualizacja i konserwacja
komputerowych baz danych, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi wparcia technicznego polegające na serwisie i naprawie oprogramowania komputerowego i komputerowych baz danych, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, prace badawczo
- rozwojowe, usługi projektowe, projektowanie w zakresie
wzornictwa przemysłowego, grafiki i informacji wizualnej,
projektowanie graficzne związane z działalnością poligraficzną i wydawniczą, usługi w zakresie tworzenia oprogramowania komputerowego do komunikacji między różnymi
urządzeniami sieciowymi, usługi w zakresie tworzenia oprogramowania komputerowego i systemów komputerowych
umożliwiających realizację przetwarzania i przesyłania danych, analizy systemów komputerowych, programowanie
komputerów i urządzeń mobilnych, konserwacja oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie i tworzenie oprogramowania
wspierającego i/lub optymalizujące procesy biznesowe,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, usługi w zakresie opracowywania, integracji, wdrażania
w zakresie komputerowego software, hardware i firmware, systemów opracowania danych i sieci komputerowych,
usługi dotyczące oprogramowania, sprzętu komputerowego i sieci komputerowych, zarządzanie projektami IT, usługi
wsparcia architektonicznego IT, usługi consultingowe i outsourcingowe w zakresie informatyki, outsourcing programistów, informatyków oraz specjalistów IT, outsourcing usług
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oraz rozwiązań IT, pomoc techniczna w zakresie systemów
i sprzętów komputerowych, oprogramowania komputerowego, projektowanie komputerowych sieci, projektowanie
komputerowych baz danych, usługi w zakresie technologii
informatycznych i komputerowych, doradztwo, konsultacje
i ekspertyzy w zakresie informatyki oraz systemów komputerowych, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, badania w dziedzinie automatyki i sterowania, chmury
obliczeniowe, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo dotyczące 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, monitoring systemów komputerowych przy użyciu
dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych,
opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie
jako usługa [SaaS], prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, przechowywanie danych
elektronicznych, usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii Informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, wynajmowanie serwerów WWW.
495359
(220) 2019 01 30
JDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KABACKA PRZYSTAŃ residence

(210)
(731)

(531) 05.01.01, 05.01.06, 05.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości dotyczące
sprzedaży i wynajmu budynków, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, inwestowanie
w nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, finansowanie nieruchomości.
495362
(220) 2019 01 30
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) TADAMAX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych,
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.
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(540) TADAFIL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych,
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.
495379
(220) 2019 01 30
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) TADAL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych,
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.
(210)
(731)

495380
(220) 2019 01 30
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) TADASEX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych,
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.
(210)
(731)

495403
(220) 2019 01 30
ATHENA ECO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLONOWNIK
(210)
(731)

(210)
(731)

495377
(220) 2019 01 30
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)

(210)
(731)

(531) 05.05.20, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.03
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, nawozy, gleba do upraw.
495405
(220) 2019 01 30
ATHENA ECO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) PLONOWNIK
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, nawozy, gleba do upraw.
(210)
(731)
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495408
(220) 2019 01 30
RADKO KAMILA KAKATEK, Oleśnica
(znak słowno-graficzny)
Kakatek

(531) 02.09.15, 03.06.03, 26.01.15, 29.01.15
(510), (511) 14 akcesoria do biżuterii, artykuły ozdobne
[ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, amulety [biżuteria], biżuteria, biżuteria damska, biżuteria dla dzieci, biżuteria do noszenia na głowie, biżuteria, w tym imitacja biżuterii
i biżuteria z tworzyw sztucznych, bransoletki [biżuteria],
bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], bransoletki
z koralików, breloczki do kluczy, broszki [biżuteria], części
i akcesoria do biżuterii, kasetki na biżuterię, kolczyki, medaliony [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], ozdoby [biżuteria],
ozdoby do uszu w postaci biżuterii, ozdoby na ubrania
w postaci biżuterii, pierścionki [biżuteria], pudełka na biżuterię [dopasowane], szpilki ozdobne [biżuteria], wisiorki, wisiorki do kluczy (ozdoby lub breloczki), woreczki na biżuterię dopasowane, zawieszki [biżuteria], zawieszki do
bransoletek, zawieszki do naszyjników, zwijane torby podróżne na biżuterię, zwijane etui na biżuterię, 18 bagaż, bagaże podróżne, chusty do noszenia niemowląt, elastyczne
torby na odzież, etui, futerały na dokumenty, etui na banknoty, etui na karty [portfele], etui na klucze, etui na krawaty,
etui na pieluchy, etui na wizytówki, futerały na przybory
do golenia, sprzedawane bez wyposażenia, getry dla zwierząt, kokardy dla zwierząt domowych, kosmetyczki, kosmetyczki bez wyposażenia, kosmetyczki na przybory toaletowe, małe damskie torebki bez rączki, małe plecaki, małe
portmonetki, małe torby dla mężczyzn, małe torebki kopertówki, niewielkie torby podróżne, nosidełka dla niemowląt
do noszenia na ciele, nosidełka dla zwierząt [torby], nosidełka do noszenia niemowląt przez ramię, nosidełka kangurki
niemowlęce, obroże, obroże dla kotów, obroże dla psów,
obroże dla zwierząt domowych, obroże dla zwierząt domowych zawierające informacje medyczne, odzież dla psów,
odzież dla zwierząt domowych, okrycia dla kotów, okrycia
dla psów, parki (okrycia) dla psów, plecaki, plecaki do noszenia niemowląt, plecaki wycieczkowe, podręczne torby
do samolotu, podróżne pokrowce na krawaty, przykrycia
i okrycia dla zwierząt, przywieszki do bagażu, sakiewki ściągane na sznurek, smycze dla psów, smycze dla zwierząt domowych, szelki do prowadzenia dzieci, tekstylne torby
na zakupy, torby do pracy, torby na akcesoria do przewijania,
torby na pieluchy, torby na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, torby na ramię, torby na zakupy wielokrotnego użytku, torby plażowe, torby robione na drutach,
nie z metali szlachetnych, torby uniwersalne, 20 budy dla
psów, budy dla zwierząt domowych, dekoracje wiszące
[ozdoby], domki dla ptaków, dozowniki stałe do ręczników
niemetalowe, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, etykiety z tworzyw sztucznych, haczyki
na ubrania, niemetalowe, karimaty, klipsy z tworzyw sztucznych do zamykania torebek, kojce, kołatki do drzwi z materiałów niemetalowych, kosze do noszenia dzieci, kosze z pokrywką do przenoszenia rzeczy, krzesełka kąpielowe dla
małych dzieci, krzesła, lusterka ręczne [lusterka toaletowe],
łóżeczka dla dzieci, materace, maty do kojców dziecięcych,
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maty do przewijania niemowląt, maty do spania, nosidła
[jarzma], ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci,
inne niż pościel, ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, parawany [meble], poduszki utrzymujące
pozycję głowy dla niemowląt, poduszki zapobiegające zsuwaniu się dla niemowląt, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pokrowce na odzież [szafa], pościel,
oprócz bielizny pościelowej, przewijaki, pudełka drewniane
lub z tworzyw sztucznych, skrzynki na zabawki, słupki
do drapania dla kotów, stojaki do wystawiania gazet, stojaki
na książki [meble], stojaki na parasole, stojaki na ręczniki
[meble], stojaki, półki, szafki do przechowywania żywności,
szafki na lekarstwa, tablice do zawieszania kluczy, wieszaki
i haczyki na ubrania, wieszaki na torby, niemetalowe, wysokie krzesła dla dzieci, zagłówki - poduszki dla niemowląt
[podpórki], zasłony dekoracyjne z koralików, 24 artykuły tekstylne do użytku w gospodarstwie domowym, artykuły tekstylne do użytku jako pościel, baldachimy nad łóżeczka
dziecię, bielizna do celów domowych, bielizna kuchenna,
bielizna osobista (materiały na -), bielizna pościelowa, bielizna pościelowa dla niemowląt, bielizna pościelowa i koce,
bielizna pościelowa i stołowa, bielizna pościelowa z tekstylnych materiałów nietkanych, bielizna stołowa i kuchenne
artykuły tekstylne, bielizna stołowa z materiałów tekstylnych, bielizna wzorzysta, bieżniki stołowe, bieżniki stołowe
tekstylne, ceraty [obrusy], chusteczki do nosa z materiałów
tekstylnych, dekoracje ścienne z tkanin, dekoracyjne tekstylne serwety na stół, domowe artykuły tekstylne wykonane
z materiałów nietkanych, dopasowane pokrowce na deski
toaletowe z tkaniny, duże ręczniki, elementy wystroju
wnętrz wykonane z tkanin, kapy na łóżka, koce bawełniane,
koce dla niemowląt, koce dla zwierząt domowych, koce
do łóżeczek dziecięcych, koce do użytku na wolnym powietrzu, koce wełniane, kocyki dla niemowląt [rożki], kocyki
dziecięce, kołdry, kołdry do łóżek, kołdry [poszwy], kołdry
z materiałów tekstylnych, kuchenne ręczniki [tekstylne],
maty stołowe (nie z papieru), myjki do twarzy, narzuty do łóżeczek dziecięcych, narzuty, nieduże artykuły tekstylne [bielizna stołowa], obrusy, osłony do łóżek dziecięcych [pościel],
ozdobne poszewki na poduszki, ozdobne serwetki z materiału, paski do związywania zasłon z materiałów tekstylnych,
podkładki na stół z materiałów tekstylnych, podkładki
na stół pod talerze, niepapierowe, podkładki pod szklanki
z materiałów tekstylnych, podstawki pod napoje w postaci
bielizny stołowej, pościel, poszewki na kołdry, poszewki
na poduszki, poszwy na kołdry, prześcieradła do łóżeczek
dziecięcych, ręczniki dla dzieci, ręczniki do rąk, ręczniki
do twarzy, ręczniki kąpielowe do owijania, ręczniki kuchenne, ręczniki łazienkowe, ręczniki plażowe, ręczniki [tekstylne]
dla małych dzieci, ręczniki [tekstylne] dla niemowląt, rękawice do mycia, ręczniki z kapturem, ściereczki do mycia ciała
[inne niż do celów medycznych], ściereczki do naczyń, serwetki tekstylne [bielizna stołowa], serwetki z materiału, śpiworki dla niemowląt, śpiworki z kapturem dla niemowląt,
tekstylia do wyposażenia domu, tekstylia do sypialni, tekstylia do dekoracji wnętrz, tekstylia wykorzystywane w gospodarstwie domowym, tekstylne artykuły kąpielowe, tekstylne chusteczki do nosa, tekstylne wkładki do pieluch,
25 akcesoria na szyję, apaszki [chustki], artykuły odzieżowe
w stylu sportowym, berety, bielizna, bezrękawniki, bielizna
ciążowa, bielizna [część garderoby], bielizna damska, bielizna dla mężczyzn, bielizna dla niemowląt, bielizna nocna,
bielizna jednorazowa, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami,
bluzy dresowe, body [odzież], bolerka, chustki [apaszki],
chusty [odzież], czapeczki na przyjęcia [odzież], czapki [nakrycia głowy], damskie kapcie składane, damskie luźne topy,
dzianina [odzież], dziane buty dla niemowląt, fartuchy
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[odzież], fulary [artykuły odzieżowe], getry, golfy [odzież],
kamizelki [bezrękawniki], kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, kombinezony [odzież], komplety koszulek
i spodenek, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki dla dzieci,
krawaty, legginsy, muszki, nakrycia głowy, nauszniki [odzież],
obuwie dla niemowląt, ocieplacze, odzież dla małych dzieci,
odzież wierzchnia dla niemowląt, okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, opaski na głowę [odzież], paski [odzież],
pieluchomajtki [odzież], piżamy, podkolanówki, podomki
[szlafroki], pokrowce butów, inne niż do celów medycznych,
powijaki dla niemowląt, rajstopy, rękawiczki, skarpetki, skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, śliniaki dla niemowląt
[niepapierowe], śpioszki, pajacyki [odzież], spodenki, spódnice, spódnico-spodenki, sukienki dla niemowląt i małych
dzieci, swetry [odzież], szale, t-shirty z krótkim rękawem, trykoty [ubrania], ubranka do wózka [kombinezony niemowlęce], wyprawki dla niemowląt, wyprawki dziecięce [odzież],
26 aplikacje [pasmanteria], aplikacje z tkanin [pasmanteria],
broszki [dodatki do ubrań], chusty do włosów, ćwieki
do odzieży, dekoracyjne akcesoria do włosów, dodatki
do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne,
elastyczne opaski do włosów, elastyczne wstążki do włosów, etui na igły, gumki do włosów, guziki ozdobne [plakietki] do odzieży, kokardy do włosów, koronkowe ozdoby, łaty
do odzieży, łaty przyklejane na gorąco do dekoracji artykułów tekstylnych, ozdobne guziki, ozdobne łaty przylepne
do kurtek, ozdobne łaty z materiału, ozdobne plakietki,
ozdobne zawieszki do okularów, ozdobne zawieszki do telefonów komórkowych, ozdoby do kapeluszy, ozdoby
do obuwia, ozdoby do ubrań, poduszeczki do igieł, poduszeczki do szpilek, przepaski do włosów, smycze [paski]
do noszenia, spinki [wsuwki] do włosów, spinki zatrzaskowe
[akcesoria do włosów], 28 aparatura do zabawy w pomieszczeniu dla dzieci, artykuły do zabawy dla dzieci, artykuły
gimnastyczne, artykuły gimnastyczne i sportowe, domki
do zabawy, domki zabawkowe dla dzieci, kukiełki, lalki, lalki
pluszowe, lalki szmaciane, marionetki, maskotki, maty do zabawy do użytku z pojazdami zabawkowymi, maty z zabawkami dla niemowląt, misie pluszowe, pluszowe zabawki, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, tunele
do zabawy, zabawki dla dzieci, zabawki dla kotów, zabawki
dla niemowląt, zabawki dla psów, zabawki dla zwierząt, zabawki do zawieszania w łóżeczkach dziecięcych, zabawki
i gry dla zwierząt domowych, zabawki rozwojowe dla niemowląt, zabawki w kształcie zwierząt, zabawki wypchane
ziarenkami, zabawki z tkanin, 35 administrowanie sprzedażą,
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produktów
dla zwierząt domowych, usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami
artystycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie zabawek, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z torbami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artyku-
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łami do szycia, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z zabawkami, usługi w zakresie zamówień on-line
, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
skomputeryzowane zamówienia towarów, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online, administrowanie sprzedażą, administrowanie działalnością gospodarczą, prezentowanie towarów i usług w Internecie,
prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dostarczanie informacji konsumentom na temat
towarów i usług, 40 usługi szycia, usługi hafciarskie, szycie
(produkcja na zamówienie), haftowanie, krawiectwo, krawiectwo lub krawiectwo lekkie, tkactwo, krojenie materiałów [tkanin], krojenie tekstyliów, robótki ręczne i krawiectwo, nadruk wzorów na tkaninach, nadrukowywanie,
na zamówienie, ozdobnych wzorów na odzież, nakładanie
aplikacji na tkaniny, szycie odzieży na miarę, przeróbki
ubrań, udzielanie informacji związanych z krawiectwem
damskim, udzielanie informacji związanych z usługami haftowania, udzielanie informacji związanych z krawiectwem,
wynajem maszyn do szycia.
495418
(220) 2019 01 31
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EBUD
PRZEMYSŁÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ebud dom
(210)
(731)

(531) 26.03.06, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 36 usługi deweloperskie, pośrednictwo handlu
i obrotu nieruchomościami, usługi organizacji i zarządzania
finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających
na budowie lub przygotowaniu obiektów budowlanych, zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż detaliczna i hurtowa
mieszkań, pośrednictwo kupna, sprzedaży i najmu obiektów
budowlanych, wycena nieruchomości, wynajmowanie lub
dzierżawa nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, doradztwo w zarządzaniu i administrowaniu obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, pośrednictwo
kredytowe, usługi finansowe, udzielanie pożyczek, 37 kompleksowe usługi budowlane, budowa obiektów, naprawy,
remonty, konserwacja, modernizacja obiektów, kompleksowa realizacja inwestycji budowlanych, roboty instalacyjne
prace konserwatorskie, nadzór budowlany, usługi nadzoru
technicznego inwestorskiego oraz sporządzania opinii dotyczących nieruchomości, wynajem narzędzi i sprzętu budowlanego, 42 usługi projektowe i architektoniczne w zakresie
budownictwa, opracowania projektowe, urbanistyczne, ekspertyzy budowlane, nadzór autorski, projektowanie wnętrz,
prace archeologiczne.
495419
(220) 2019 01 31
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) MENSIL Tabletki nie wymagają popijania

(531) 17.01.03, 26.04.02, 26.04.11, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy
diety.
495424
(220) 2019 01 31
ŚWIĄTKOWSKA-FREUND MAŁGORZATA
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA DR MED. MAŁGORZATA ŚWIĄTKOWSKA-FREUD, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Milorstowo
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 44 świadczenie usług przez domy opieki nad
starszymi ludźmi.
495429
(220) 2019 01 31
ATRES INTRALOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATRES INTRALOGISTICS

(210)
(731)

(531) 26.03.01, 26.03.05, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 39 logistyka transportu.
495442
(220) 2019 01 31
FORMEDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) LIPO CAPS

(531) 26.01.18, 29.01.06
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy diety
i preparaty dietetyczne, witaminy, zioła lecznicze, wywary
do celów farmaceutycznych, herbaty lecznicze, preparaty
i artykuły dentystyczne, farmaceutyki i naturalne środki
lecznicze, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe
i aplikatory, preparaty diagnostyczne, środki dezynfekcyjne
i antyseptyczne, substancje chłonne do higieny osobistej,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy
ustnej do celów leczniczych, środki medyczne przeciw
poceniu się, płyny do przemywania oczu, sole kąpielowe
do celów leczniczych, pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych, preparaty
do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw
łupieżowi, preparaty medyczne do odchudzania, 35 usługi
sprzedaży towarów: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki, żywność i substancje dietetyczne do celów
leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, witaminy, zioła lecznicze,
wywary do celów farmaceutycznych, herbaty lecznicze,
preparaty i artykuły dentystyczne, farmaceutyki i naturalne
środki lecznicze, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, preparaty diagnostyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłonne do higieny
osobistej, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
balsamy do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji
jamy ustnej, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny
do przemywania oczu, sole kąpielowe, pomadki do ust,
preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne
przeciw łupieżowi, preparaty do odchudzania, dodatki
żywieniowe pochodzenia zwierzęcego wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, dodatki
żywieniowe pochodzenia roślinnego wzbogacone witaminami i/lub solami mineralnymi, przyprawy, napary, herbaty,
dodatki smakowe do żywności, dodatki żywnościowe (inne
niż olejki esencyjne) jako polepszacze smaku żywność,
42 usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii,
badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, badania nad produktami farmaceutycznymi, badania
naukowe w dziedzinie farmacji, doradztwo związane z badaniami farmaceutycznymi i opracowywaniem produktów
farmaceutyczny.
(210) 495445
(220) 2019 01 31
(731) SURGIEL MACIEJ FAJNE STUDIO KREATYWNE, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) fajne studio kreatywne

(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, 41 fotografia, 42 usługi projektów graficznych, usługi projektowe w zakresie opracowań
graficznych, usługi związane z projektowaniem graficznym
[sztuka].
(210)
(731)
(540)
(540)

495449
(220) 2019 01 31
JERZAK CEZARY, Poznań
(znak słowno-graficzny)
CURIOZA

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 perfumy, wody toaletowe, dezodoranty,
18 teczki, aktówki, torebki, walizy, torby podróżne, torby,
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, torebki
damskie, torebki męskie, torebki, plecaki, skórzane torebki,
portmonetki skórzane, walizki skórzane, portfele skórzane,
sakiewki skórzane, aktówki [wyroby skórzane], skórzane walizki podróżne, skórzane pasy na ramię, paski skórzane [inne
niż odzież], 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, koszulki, bluzki, bluzy, kurtki, płaszcze, sukienki, paski [odzież], paski skórzane [odzież], 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym
usługi sprzedaży za pośrednictwem Internetu następujących
towarów: perfumy, wody toaletowe, dezodoranty, teczki, aktówki, torebki, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne
artykuły służące do przenoszenia, torebki damskie, torebki
męskie, torebki, plecaki, skórzane torebki, portmonetki skórzane, walizki skórzane, portfele skórzane, sakiewki skórzane,
aktówki [wyroby skórzane], skórzane walizki podróżne, skórzane pasy na ramię, paski skórzane [inne niż odzież], odzież,
obuwie, nakrycia głowy, koszulki, bluzki, bluzy, kurtki, płaszcze, sukienki, paski [odzież], paski skórzane [odzież].
495451
(220) 2019 01 31
FORMEDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LID TECHNOLOGY
(210)
(731)

Nr ZT13/2019

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych,
mineralne dodatki do żywności, suplementy diety i preparaty dietetyczne, witaminy, zioła lecznicze, wywary do celów
farmaceutycznych, herbaty lecznicze, preparaty i artykuły
dentystyczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze,
opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory,
preparaty diagnostyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłonne do higieny osobistej, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów
medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów
leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny
do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych,
pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia
soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy,
preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty medyczne do odchudzania, 35 usługi sprzedaży towarów: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki
do żywności, suplementy diety i preparaty dietetyczne, witaminy, zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych,
herbaty lecznicze, preparaty i artykuły dentystyczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, opatrunki medyczne,
materiały opatrunkowe i aplikatory, preparaty diagnostyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłonne do higieny osobistej, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów medycznych, preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny do przemywania oczu, sole kąpielowe, pomadki do ust, preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych,
preparaty do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne
przeciw łupieżowi, preparaty do odchudzania, dodatki żywieniowe pochodzenia zwierzęcego wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, dodatki żywieniowe pochodzenia roślinnego wzbogacone witaminami
i/lub solami mineralnymi, przyprawy, napary, herbaty, dodatki smakowe do żywności, dodatki żywnościowe (inne
niż olejki esencyjne) jako polepszacze smaku żywności,
42 usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii,
badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, badania nad produktami farmaceutycznymi, badania
naukowe w dziedzinie farmacji, doradztwo związane z badaniami farmaceutycznymi i opracowywaniem produktów
farmaceutycznych, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji
urody ludzi, usługi medyczne, badania medyczne, opieka
zdrowotna, doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, usługi
promocji zdrowia, usługi medycznej opieki pielęgniarskiej,
rehabilitacji, usługi klinik medycznych, lecznic, szpitali, przychodni, laboratoriów medycznych, placówek rehabilitacji
i rekonwalescencji.
(210) 495463
(220) 2019 01 31
(731) KRYSZKA LESZEK, Kaczyce
(540) (znak słowny)
(540) RMS Nieruchomości
(510), (511) 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
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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,
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,
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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)
(731)
(540)
(540)

495470
(220) 2019 02 01
CWALINA JACEK JAKO WESOŁY KORNIK, Zaborze
(znak słowno-graficzny)
WESOŁY KORNIK

(531) 03.13.23, 03.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu.
495478
(220) 2019 02 01
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE VIGRID
STRACHOTA-GORZYCKI SPÓŁKA JAWNA,
Świętochłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALE KOSMOS!
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 oleje jadalne, margaryna, mleczne produkty, marmolada, rodzynki, żelatyna, galaretki, białka jajek,
jaja, żółtka jajek, śmietana [produkty mleczarskie], śmietana
na bazie warzyw, tłuszcze jadalne, wiórki kokosowe, migdały przetworzone, skórki owocowe, owoce konserwowane,
owoce w puszkach, produkty serowarskie, smalec, serwatka,
olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej palmowy jadalny, nasiona słonecznika przetworzone, nasiona przetworzone, masło, mrożone owoce,
owoce lukrowane, 30 ciasto w proszku, czekolada, gluten
jako artykuł spożywczy, keczup, lukier do ciast, majonez,
pasty na bazie czekolady, przyprawy, przyprawy korzenne,
skrobia do celów spożywczych, soda oczyszczona, sorbety,
sosy [przyprawy], sosy owocowe, syropy i melasa, środki wiążące do lodów spożywczych, wyroby cukiernicze, wyroby
czekoladowe do dekoracji ciast.
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495481
(220) 2019 02 01
PAŁKA NATALIA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ODWNĘTRZA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 architektura.
495482
(220) 2019 02 01
PROOF-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Szałsza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYDROVERT

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 2 farby przeciw zanieczyszczeniu, farby wodne, 17 farba izolacyjna, materiały izolacyjne, materiały
uszczelniające.
495487
(220) 2019 02 01
PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) powłoka hybrydowa purmax
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i elewacyjne,
blacha, metalowe elementy systemów rynnowych, płyty
warstwowe metalowe.

(210)
(731)
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riałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur),
wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, biurowych, usługowych i handlowych, 36 usługi
związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu,
wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
usługowych, mieszkaniowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż i pośrednictwo w sprzedaży nieruchomościami, w ramach działalności
usługi w zakresie działalności usługowej obiektów mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 37 usługi budowlane,
remontowe, instalacyjne, wykończeniowe dotyczące obiektów mieszkaniowych, biurowych, usługowych i handlowych,
39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży oraz wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów
mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 41 publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, biurowych i handlowych,
43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje,
kawiarnie w ramach działalności obiektów mieszkaniowych,
biurowych i handlowych, wynajmowanie sal na posiedzenia
w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.
495500
(220) 2019 02 01
SZCZĘSNA WERONIKA RELEVE DANCEWEAR,
Kamionka
(540) (znak słowny)
(540) relevedancewear.pl
(510), (511) 25 odzież taneczna.
(210)
(731)

495501
(220) 2019 02 01
STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU
SPOŻYWCZEGO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIT SPOŻ
(210)
(731)

495491
(220) 2019 02 01
ELEKTROWNIA RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUZ < JA MIEJSCE, KTÓRE ŁĄCZY

(210)
(731)

(531) 24.17.05, 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki,
naklejki, materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji
działalności obiektów mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia dla celów
promocji działalności obiektów mieszkaniowych, biurowych
i handlowych, 25 ubrania w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności obiektów
mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 35 reklama, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie mate-

(531) 26.04.02, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, kalendarze, w tym również o tematyce
spożywczej, przemysłu spożywczego i gospodarki żywnościowej, 35 usługi agencji reklamowych z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych
i multimedialnych, organizacja wystaw, targów, kongresów,
konferencji, szkoleń i konkursów w celach marketingowych
i handlowych, w tym również dotyczących problematyki
gospodarki żywnościowej, badanie rynku i opinii publicznej
w zakresie przemysłu spożywczego, doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą,
36 ubezpieczenia, informacje i doradztwo w sprawie ubez-
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pieczeń, wycena, dzierżawa i administrowanie nieruchomościami, usługi agencji nieruchomości, 41 usługi wydawnicze,
fotograficzne, audiowizualne, multimedialne, organizowanie
konkursów, seminariów, konferencji i kongresów o tematyce przewodniej nowoczesnego przemysłu żywnościowego, organizowanie wystaw i targów w celach kulturalnych
i edukacyjnych, koncertów muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, kulturalnych, imprez sportowych i rekreacyjnych, tłumaczenia, 42 badania, analizy i ekspertyzy techniczne, chemiczne, biologiczne, bakteriologiczne, w dziedzinie
mechaniki i działania przemysłu spożywczego, doradztwo
w zakresie ochrony środowiska, wdrażania osiągnięć postępu technologicznego, własności intelektualnej, usługi
w zakresie projektowania technicznego, testowanie materiałów, pojazdów kontrola jakości, doradztwo zawodowe
w zakresie edukacji i kształcenia, w tym również w zakresie
przemysłowego.
495508
(220) 2019 02 01
PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROMEA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.10, 26.03.23
(510), (511) 42 usługi naukowe i technologiczne, usługi
projektowania, usługi w zakresie projektowania, usługi w zakresie technologii informacyjnych, testowanie, stwierdzenie
autentyczności i kontrola jakości, usługi komputerowe.
(210) 495519
(220) 2019 02 03
(731) LAUDAŃSKI KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Zenra
(510), (511) 25 sprzedaż odzieży, ubrań.
495530
(220) 2019 02 04
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin
(540) (znak słowny)
(540) forespix
(510), (511) 5
preparat
weterynaryjny
zawierający
tulatromycynę.
(210)
(731)

(210) 495540
(220) 2019 02 04
(731) CIEŚLA AGNIESZKA ANNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) U siebie mimo wieku
(510), (511) 37 budownictwo, usługi doradztwa budowlanego, konsultacje budowlane, nadzór budowlany, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie,
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, montaż
wyposażenia kuchennego, 42 usługi architektoniczne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi inżynieryjne,
badania naukowe, badania techniczne, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, usługi
doradcze w dziedzinie technologii, projektowanie urbanistyczne, miernictwo, wzornictwo przemysłowe, 43 domy
opieki dla osób w podeszłym wieku, 44 świadczenie usług
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przez domy opieki nad starszy mi ludźmi, usługi doradcze
w zakresie zdrowia, usługi medyczne, ośrodki zdrowia, placówki rekonwalescencji, pomoc medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, sanatoria.
(210)
(731)
(540)
(540)

495547
(220) 2019 02 04
MUSIAŁ ROBERT, Poznań
(znak słowno-graficzny)
TheTeachingWall

(531) 27.05.01
(510), (511) 28 gry planszowe, towarzyskie, karty do gry,
klocki do gry i zabawy, zabawki, puzzle, szachownice, warcaby, 41 edukacja, nauczanie, zdjęcia fotoreportażowe, instruktaże do gier, publikowanie tekstów edukacyjnych, rozrywka.
495553
(220) 2019 02 04
SUKCES TECHNOLOGY GROUP DZIEMIAŃCZUK
SPÓŁKA JAWNA, Wasilków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) X tenpilot
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 napędy do bram, akcesoria do napędów
do bram, napędy łańcuchowe do bram z szyną prowadzącą, napędy osiowe do bram, napędy do bram wjazdowych
i zewnętrznych, napędy do bram przemysłowych, silniki
elektryczne do bram, siłowniki i osprzęt do siłowników, 9 napędy do automatyzacji bram skrzydłowych z siłownikiem,
centralą sterującą, radioodbiornikiem, pilotem, kompletem
fotokomórek, lampą ELDC, napędy do automatyzacji bram
przesuwnych z siłownikiem, centralą sterującą, radioodbiornikiem, pilotem 2-kanałowym, kompletem fotokomórek BF,
lampą ELDC, zębatą listwą stalową, z elementami montażowymi, napędy do automatyzacji bram garażowych z siłownikiem z wbudowaną centralą sterującą i radioodbiornikiem,
pilotem 2-kanałowym, nadajniki radiowe w postaci pilotów
przenośnych oraz pilotów naściennych do bram wjazdowych i garażowych, piloty zdalnego sterowania, mechanizmy zdalnego sterowania, elektryczne i elektroniczne urządzenia oraz systemy do zdalnego sterowania otwieraniem
i zamykaniem bram, zdalne regulatory, przełączniki czasowe
automatyczne, nadajniki ręczne, wyłączniki zegarowe, wyłączniki zdalnie sterowane, programatory czasowe, elektryczne napędy do bram ze sterowaniem bezpośrednim
lub radiowym, oprogramowanie do sterowania napędem
do bram, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej, sprzedaży z katalogu lub wykorzystując
zamówienie korespondencyjne, zamówienie ze strony internetowej lub używając środków telekomunikacji napędów
do bram, części zamiennych do napędów, elektrycznych
i elektronicznych urządzeń oraz systemów do zdalnego sterowania otwieraniem i zamykaniem bram, oprogramowania
do sterowania napędem do bram, organizowanie sprzedaży
w trybie aukcji i przetargów publicznych napędów do bram,
reklama za pośrednictwem Internetu, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, promowanie towarów za pośrednictwem łączy telefonicznych i Internetu napędów do bram
i ich części zamiennych, usługi marketingowe.
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(210) 495554
(220) 2019 02 04
(731) MUSIAŁ ROBERT, Poznań
(540) (znak graficzny)
(540)

Nr ZT13/2019

495564
(220) 2019 02 04
VISION HOUSE PRODUCTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vision house

(210)
(731)

(531) 26.05.04, 26.11.03
(510), (511) 28 gry planszowe, towarzyskie, karty do gry,
klocki do gry i zabawy, zabawki, puzzle, szachownice, warcaby, 41 edukacja, nauczanie, zdjęcia fotoreportażowe, instruktaże do gier, publikowanie tekstów edukacyjnych, rozrywka.
495557
(220) 2019 02 04
BARTKOWIAK ZUZANNA, ŁUCZAK-PIECHOWIAK
ALEKSANDRA GABINETY MEDYCZNE NOVINA
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gabinety Medyczne novina
(210)
(731)

(531) 24.17.25, 03.11.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne.
(210) 495562
(220) 2019 02 04
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Sutriheal-koi i goi
(510), (511) 3 kosmetyki ochronne, preparaty do higieny,
5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, żywność
dietetyczna do celów medycznych, żywność do celów medycznych, preparaty do celów medycznych, maści, płyny,
żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów medycznych,
krople do celów medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kompresy do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne do celów medycznych.
(210) 495563
(220) 2019 02 04
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MUCOVAGIN fizjoemulsja
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji, kosmetyki dla niemowląt i dzieci, kosmetyki ochronne, preparaty do higieny,
5 preparaty farmaceutyczne, wyroby medyczne, preparaty
do celów medycznych, globulki, kompresy, maści, płyny,
żele do celów medycznych, plastry do celów medycznych,
materiały opatrunkowe, kosmetyki do celów medycznych,
środki i preparaty higieniczne, suplementy diety, żywność
dietetyczna, żywność do celów medycznych, testy do diagnostyki, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.

(531) 07.01.24, 26.05.01, 27.05.01
(510), (511) 35 pisanie scenariuszy do celów reklamowych,
pisanie tekstów do celów reklamowych i promocyjnych,
pośrednictwo w zakresie reklamy, produkcja filmów reklamowych, produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja reklam, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, promocja serii filmów promocyjnych
i reklamowych na rzecz osób trzecich, promowanie towarów
i usług osób trzecich, przygotowywanie materiałów reklamowych, tworzenie reportaży reklamowych, 41 produkcja
filmów, produkcja filmów edukacyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja graficznych fragmentów
filmowych, produkcja programów radiowych, produkcja
muzyczna, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja
nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja obrazów animowanych, produkcja programów dźwiękowych, produkcja programów dokumentalnych, doradztwo w zakresie
produkcji filmów, programów telewizyjnych, programów
radiowych, muzyki, montaż filmów, montaż programów radiowych, montaż programów telewizyjnych, montaż taśm
dźwiękowych, opracowywanie formatów dla programów
telewizyjnych, opracowywanie formatów do filmów, przygotowywanie i realizacja programów telewizyjnych i radiowych, realizowanie rozrywki w postaci seriali telewizyjnych,
realizowanie rozrywki w postaci programów telewizyjnych,
reżyseria filmowa inna niż reżyseria filmów reklamowych,
sprzedaż programów radiowych i telewizyjnych do kilku
stacji, udostępnianie obiektów i sprzętu do realizacji filmów,
usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych,
przygotowywanie programów dokumentalnych do emisji, przygotowywanie programów dokumentalnych dla kin,
adaptacja i montaż kinematograficzny, fotografia, pisanie
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy filmowych, elektroniczna
publikacja tekstów i druków innych niż reklamowe, w Internecie, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, publikowanie materiałów multimedialnych on-line, redagowanie
tekstów pisanych, udostępnianie publikacji on-line, usługi
agencji w zakresie sprzedaży reportaży do kilku stacji, usługi
pisania tekstów, usługi prezenterów telewizyjnych i radiowych, usługi reporterskie, usługi agencji w zakresie sprzedaży wiadomości dla branży nadawczej, usługi dziennikarzy
freelancerów, pośrednictwo w zakresie przygotowywania
materiałów filmowych, pośrednictwo w zakresie przygotowywania reportaży, przygotowywanie relacji z wydarzeń,
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usługi planowania w zakresie produkcji telewizyjnej, usługi
w zakresie przygotowywania do produkcji materiałów filmowych, sporządzanie napisów [np. do filmów], tłumaczenia.
495566
(220) 2019 02 04
TARGET SERVICE RADOSŁAW J. FRONC
SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) HALKA
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe,
etykiety, torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z tworzyw sztucznych, druki do wypełniania, grafiki, ryciny, fotografie, w tym lokali i ukazujące potrawy, 35 usługi w zakresie
reklamy, promocji, przekazywania informacji handlowej o restauracjach i barach, rozpowszechnianie materiałów reklamowych o restauracjach, organizowanie prezentacji, wystaw
handlowych i reklamowych, prezentowanie i informowanie
o barach i restauracjach poprzez Internet, 38 przesyłanie
informacji głosowych, tekstowych, obrazowych i danych
poprzez sieci informatyczne i telekomunikacyjne, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, przydzielanie
dostępu do baz danych, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność poprzez sieć światłowodów, dostęp
do treści stron internetowych i portali, usługi poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości
tekstowych, przekazywanie danych przy pomocy terminali
komputerowych, usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów
komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu
aparatu przenośnego, 43 usługi gastronomiczne i hotelarskie świadczone przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie,
herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele
i motele, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, usługi cateringowe, wynajmowanie sal
na posiedzenia, mityngi, narady.
(210)
(731)

495569
(220) 2019 02 04
ŁEBSKA OSTOJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słupsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Łebska Ostoja

(210)
(731)
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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
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.
495570
(220) 2019 02 04
OSTOJA BUKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słupsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ostoja Bukowo

(210)
(731)

(531) 26.13.99, 26.11.02, 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

(531) 05.05.20, 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,
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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
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.
495576
(220) 2019 02 04
RINTAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RINTAL POLSKA

(210)
(731)

Nr ZT13/2019

(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 schody metalowe, ruchome schody metalowe, stopnie metalowe, poręcze metalowe, balustrady metalowe, metalowe materiały budowlane, metalowe materiały
konstrukcyjne, drabiny i rusztowania z metalu, 19 schody
niemetalowe, ruchome schody niemetalowe, stopnie niemetalowe, balustrady niemetalowe, poręcze niemetalowe,
niemetalowe materiały budowlane, niemetalowe materiały konstrukcyjne, 37 budowa i montaż schodów, serwis
naprawczy gwarancyjny i pogwarancyjny montowanych
schodów, usługi konserwacji schodów, usługi budowlane,
konstrukcyjne.
(210) 495584
(220) 2019 02 05
(731) KABAŁA AGNIESZKA ANNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SMACZNE WNĘTRZA
(510), (511) 42 architektura, dekoracja wnętrz, projektowanie dekoracji wnętrz, 43 kawiarnie, restauracje.
(210)
(731)
(540)
(540)

495588
(220) 2019 02 05
PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Rusiec
(znak słowno-graficzny)
KUCHNIA DLA KONESERA

(531) 29.01.07, 27.05.01, 11.01.03, 11.01.04, 25.01.19
(510), (511) 29 dżemy, konserwy mięsne, dania gotowe
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa
konserwowe, pasztety.
(210)
(731)
(540)
(540)

495595
(220) 2019 02 05
BRODZIAK RAFAŁ, Ożarów Mazowiecki
(znak słowno-graficzny)
UNI SHAFT

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.02
(510), (511) 7 bębny [części maszyn], korby [części maszyn],
łożyska do wałów transmisyjnych, łożyska [części maszyn],
łożyska, łożyska kulkowe, łożyska przeciwcierne do maszyn, łożyska z automatycznym smarowaniem, maszynowy
mechanizm przekładniowy, maszyny do uprawiania ziemi
do użytku rolniczego, maszyny rolnicze, maszyny wirujące,
mechanizmy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych,
mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, narzędzia
[części maszyn], narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, narzędzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, obudowy [części maszyn], obudowy łożysk do maszyn, osie do maszyn, osłony maszyn, przekładnie do maszyn, przekładnie
redukcyjne, inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie
zębate, inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie, inne
niż do pojazdów lądowych, wały korbowe, wały napędowe,
inne niż do pojazdów lądowych, 12 mechanizmy napędowe
do pojazdów lądowych, przekładnie do pojazdów lądowych,
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przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, wały
napędowe do pojazdów lądowych.
495621
(220) 2019 02 06
ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) LUSTORK
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi, preparaty hormonalne do użytku farmaceutycznego, preparaty
progesteronowe.

(210)
(731)
(540)
(540)
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495638
(220) 2019 02 06
DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
juniorVit

(210)
(731)

495630
(220) 2019 02 06
KABANOS KOJS MIROSŁAW I JOANNA KOJS-KOWALCZYK SPÓŁKA JAWNA, Jabłonka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WĘDLINY Z GÓRALSKIM SMAKIEM
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, suplementy diety
dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, napoje
witaminizowane.
(210)
(731)
(540)
(540)

495640
(220) 2019 02 06
UNILINK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
UniTruck

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 36 ubezpieczenia.
495641
(220) 2019 02 06
MINING SERVICES AND ENGINEERING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Czechowice-Dziedzice
(540) (znak słowny)
(540) Mining Services and Engineering Sp. z o.o.
(510), (511) 35 działalność związana z wyszukiwaniem miejsc
pracy i pozyskiwaniem pracowników, pozostała działalność
związana z udostępnianiem pracowników, 36 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe,
37 naprawa i konserwacja maszyn, 40 pobór, uzdatnianie
i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę
i powietrze do układów klimatyzacyjnych, wydobywanie
węgla kamiennego, pozostałe górnictwo i wydobywanie,
gdzie indziej niesklasyfikowane.
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 05.03.20, 24.03.08, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso i wędliny, drób, nieżywy, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, mięso konserwowe, mięso
solone, smalec, szynka, wieprzowina.
495636
(220) 2019 02 06
MINING SERVICES AND ENGINEERING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Czechowice-Dziedzice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MSE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 działalność związana z wyszukiwaniem miejsc
pracy i pozyskiwaniem pracowników, pozostała działalność
związana z udostępnianiem pracowników, 36 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe,
37 naprawa i konserwacja maszyn, 40 pobór, uzdatnianie
i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę
i powietrze do układów klimatyzacyjnych, wydobywanie
węgla kamiennego, pozostałe górnictwo i wydobywanie,
gdzie indziej niesklasyfikowane.

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

495642
(220) 2019 02 06
UNILINK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
UniRider

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczenia.
(210) 495643
(220) 2019 02 06
(731) EMITEL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EmiTV
(510), (511) 9 zespoły nadawcze (telekomunikacja), urządzenia telewizyjne, urządzenia do przetwarzania informacji,
urządzenia do rejestrowania dźwięku, przenośny radiowy
sprzęt nadawczo odbiorczy, nadajniki [telekomunikacja],
35 reklama, 38 łączność przez sieci światłowodów, łączność
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przez terminale komputerowe, obsługa telekonferencji, połączenie ze światłowodową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, 42 instalacje oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

495646
(220) 2019 02 06
UNILINK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
UniGap

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczenia.
(210)
(731)
(540)
(540)

495647
(220) 2019 02 06
UNILINK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
UniPrawnik

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 36 ubezpieczenia.
(210) 495652
(220) 2019 02 06
(731) EMITEL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WITOWO RADIO
(510), (511) 9 zespoły nadawcze (telekomunikacja), urządzenia telewizyjne, urządzenia do przetwarzania informacji,
urządzenia do rejestrowania dźwięku, przenośny radiowy
sprzęt nadawczo - odbiorczy, nadajniki [telekomunikacja],
35 reklama, 38 łączność przez sieci światłowodów, łączność
przez terminale komputerowe, obsługa telekonferencji, połączenie ze światłowodową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, 42 instalacje oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

495653
(220) 2019 02 06
KACPRZAK MICHAŁ, Gierałtowice
(znak słowno-graficzny)
MIAMI BURGER

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.01.12
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, prowadzenie burgerowni.
495654
(220) 2019 02 06
MINING SERVICES AND ENGINEERING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Czechowice-Dziedzice
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) MSE
(510), (511) 35 działalność związana z wyszukiwaniem miejsc
pracy i pozyskiwaniem pracowników, pozostała działalność
związana z udostępnianiem pracowników, 36 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe,
37 naprawa i konserwacja maszyn, 40 pobór, uzdatnianie
i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę
i powietrze do układów klimatyzacyjnych, wydobywanie
węgla kamiennego, pozostałe górnictwo i wydobywanie,
gdzie indziej niesklasyfikowane.
(210)
(731)
(540)
(540)

495659
(220) 2019 02 06
DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
HYDROUT

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi.
(210) 495664
(220) 2019 02 06
(731) STOWARZYSZENIE E-POŁUDNIE, Bytom
(540) (znak słowny)
(540) MiŚOT
(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.
495667
(220) 2019 02 06
LINOWSKI DOMINIK, LINOWSKA BEATA EUROPEJSKIE
CENTRUM ROZWOJU KADR SPÓŁKA CYWILNA,
Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECRK Europejskie Centrum Rozwoju Kadr

(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja, edukacja on-line z komputerowej
bazy danych lub za pomocą internetu czy ekstranetów,
edukacja dorosłych, edukacyjne usługi doradcze, nauczanie
i szkolenia, kursy szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie
szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów- szkoleń, organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wykładów, planowanie
wykładów w celach edukacyjnych, zapewnianie szkoleń
on-line, usługi nauki na odległość świadczone on-line, publikowanie, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie materiałów drukowanych
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dotyczących edukacji, publikowanie materiałów multimedialnych on-line, publikowanie dokumentów z dziedziny
szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, publikowanie dokumentów, publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, publikowanie książek, publikowanie
elektroniczne, publikowanie druków, również w formie elektronicznej innych niż do celów reklamowych, publikowanie
druków w formie elektronicznej w Internecie, doradztwo
zawodowe- doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe, doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, edycja druków
zawierających obrazy i zdjęcia innych niż do celów reklamowych, multimedialne wydania publikacji elektronicznych,
produkcja filmów szkoleniowych, produkcja filmów w celach
edukacyjnych, produkcja prezentacji audiowizualnych, publikacje multimedialne.
(210)
(731)
(540)
(540)

495671
(220) 2019 02 06
KOŁODZIEJCZYK DANIEL, Jaroszowice
(znak słowno-graficzny)
BAJKA

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 broszury, prospekty, podręczniki, druki,
dzienniki, przybory szkolne - artykuły piśmienne, artykuły biurowe, drukowane materiały dydaktyczne, albumy
do wklejania, poradniki- podręczniki, afisze, plakaty, ulotki,
drukowane foldery informacyjne, katalogi, notatniki, kalendarze, zakładki do książek, karty, opakowania kartonowe,
pudełka tekturowe, pudełka kartonowe lub papierowe, artykuły papiernicze do pisania, zeszyty, książeczki do kolorowania, pudełka na prezenty, 28 zabawki, grzechotki, klocki
do zabawy, łamigłówki, gry, układanki, puzzle, karty do gry,
oznaczniki, pionki do gier, żetony do gier, figurki do zabawy,
ozdoby choinkowe.
495672
(220) 2019 02 06
EUROPEJSKA SZKOŁA KSZTAŁCENIA
KORESPONDENCYJNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESKK
(210)
(731)

(540) glamourki

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 buty dziecięce, botki niemowlęce, buty
na rzepy, buty sznurowane, buty na płaskim obcasie, buty
skórzane, buty za kostkę, buty zimowe, 35 usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe.
495679
(220) 2019 02 06
ŻYWIECKA WYTWÓRNIA PIWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIWIECZ ŻYWIEC ŽIVEC SAYBUSCH BROWAR
WAWRZYNIEC
(210)
(731)

(531) 05.07.03, 07.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, piwo słodowe,
piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo i produkty piwowarskie, piwo pełne jasne, czarne piwo- piwo ze słodu palonego, Barley Wine- piwo, piwo typu saison, piwo typu koźlak,
piwo o smaku kawy, piwo jasne typu ale.
495685
(220) 2019 02 07
POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NA SZLAKU SMAKU WYTWORNY
(510), (511) 30 keczup, majonez, przyprawy.

(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)
(531) 27.05.01
(510), (511) 41 kursy korespondencyjne, kursy poprzez Internet, nauczanie, organizacja i prowadzenie kursów oraz egzaminów dla osób fizycznych, instytucji i innych podmiotów
w kraju i za granicą, usługi tłumaczenia, wydawanie książek,
materiałów do nauki języków obcych, zeszytów do nauki
w domu, organizacja i prowadzenie imprez edukacyjnych
połączonych z rekreacją, sportowych i turystycznych.
(210) 495676
(220) 2019 02 06
(731) FLIS ALICJA, Kokawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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495701
(220) 2019 02 07
Off-White LLC, White Plains, US
(znak słowno-graficzny)
WHITE
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(531) 25.07.20, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, mianowicie kurtki, bluzy, płaszcze, blezery, garnitury, spodnie, dżinsy, pulowery, swetry, kamizelki,
szorty, koszule, sukienki, spódnice, akcesoria na szyję, skarpetki,
pończochy, paski do odzieży, kapelusze, czapki- nakrycia głowy,
rękawiczki, obuwie, botki, pantofle domowe, klapki i trampki.
495731
(220) 2019 02 08
TABLE4REST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOJSTOLIK.PL
(210)
(731)

(531) 12.01.09, 12.01.15, 26.11.09, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności
konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, informacja o działalności gospodarczej, kampanie marketingowe, marketing ukierunkowany, marketing w ramach
wydawania oprogramowania, negocjowanie i rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, outsourcing, pomoc
przy zarządzaniu działalnością gospodarczą, reklama, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, statystyczne
zestawienia, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi umawiania
spotkań, zarządzanie biznesowe restauracjami, przetwarzanie
danych, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, digitalizacja dokumentów, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, hosting serwerów, hosting stron internetowych,
programowanie komputerów, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
43 usługi restauracyjne, rezerwacja stolików w restauracjach.
495743
(220) 2019 02 08
DUDA MIROSŁAWA P.W. AUTO-MIRA,
Charlęż-Kolonia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBRA RYBKA SMAŻALNIA RYB
(210)
(731)

(531) 03.09.01, 03.09.24, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 29 ryby, ryby solone, potrawy z ryb do spożycia
przez ludzi, żywność przygotowywana z ryb, 43 usługi barowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety],
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kawiarnie, usługi restauracyjne, stołówki, restauracje samoobsługowe, wynajmowanie sal na zebrania, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
495750
(220) 2019 02 08
GRUPA HANDLOWA MULTIBRAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Upir Dunkel
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 23.05.05, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 32 ale o smaku kawy, ale [rodzaj piwa angielskiego], barley wine [piwo], brzeczka piwna, brzeczka słodowa,
czarne piwo [piwo ze słodu palonego], drinki na bazie piwa,
imitacja piwa, indyjskie piwa jasne ale (IPA), mineralizowane
piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje na bazie
piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwa smakowe, piwo,
piwo bezalkoholowe, piwo jasne typu ale, piwo o smaku kawy,
piwo pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo
słodowe, piwo typu koźlak, piwo typu saison, porter [rodzaj
mocnego. ciemnego piwa], shandy [napój składający się
z piwa i lemoniady], stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa.
(210)
(731)
(540)
(540)

495756
(220) 2019 02 08
S.A. VICHY CATALAN, Barcelona, ES
(znak słowno-graficzny)
VICHY BARCELONA VICHY BARCELONA Genuina
Authentisch Authentic Naturalna SERVIR BIEN FRIA
GUT GEKÜHLT SERVIEREN SERVIRE BEN FREDDA
PODAWAĆ NA ZIMNO Niza 1884 Nápoles 1884
Barcelona 1888 Paris 1889 Viena 1904 Budapest 1907
NICE 1884 NAPOLI 1884 EXPOSICION UNIVERSAL
DE BARCELONA 1888 PARIS 1907 Medalla de Plata
Medalla de Oro Medalla de Oro Medalla Honorifica
Medalla de Oro Medalla de Oro
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(531)

29.01.15, 27.05.01, 24.05.02, 24.05.07, 24.05.03, 06.01.02,
25.01.01, 25.01.15
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje zawierające witaminy, toniki
nie do celów leczniczych, napoje na bazie owoców i soków
owocowych, piwo, smakowe napoje gazowane.
495764
(220) 2019 02 08
KLUSKA AGATA PAULINA SPYDRONE F.H.U.,
Skomielna Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPYMOBILE

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania do użytku z telefonami
komórkowymi, pobieralne aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, oprogramowanie do kontroli rodzicielskiej, pakiety programów, mobilne aplikacje,
programy na smartfony, oprogramowanie do smartfonów,
urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne,
do namierzania celu i kartograficzne, elektroniczne urządzenia i przyrządy do śledzenia, 42 programowanie aplikacji
multimedialnych, programowanie elektronicznych systemów kontroli, programowanie komputerów i projektowanie
oprogramowania, programowanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego, programowanie programów
zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi,
pisanie programów kontrolnych, projektowanie oprogramowania do smartfonów, aktualizacja oprogramowania
do smartfonów, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
internetowego, 45 usługi detektywistyczne, usługi agencji
detektywistycznych, usługi doradcze w zakresie usług detektywistycznych, dochodzenia prowadzone przez detektywów, informacje dotyczące lokalizacji zaginionych osób,
poszukiwanie osób zaginionych, doradztwo w sprawach
bezpieczeństwa, monitoring systemów bezpieczeństwa,
ocena bezpieczeństwa, usługi informacyjne w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia.
495765
(220) 2019 02 08
INTERNET TRADING CENTER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FISH XXL

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 03.09.01, 03.09.10, 03.09.24, 21.03.15, 09.01.10
(510), (511) 28 alarmy powiadamiające o złapaniu na przynętę do użytku w wędkarstwie, blanki do wędek, błystki
obrotowe [przynęty wędkarskie], ciężarki do wędek, czujniki
brania [sprzęt wędkarski], futerały na wędki, haczyki wędkarskie, kołowrotki wędkarskie, krętliki wędkarskie, liofilizo-
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wana przynęta wędkarska, mechanizmy do zarzucania żyłki
do wędkarstwa muchowego, nadmuchiwane pływadełka
dla wędkarzy, osęki wędkarskie, pasy wędkarskie, podbieraki
dla wędkarzy, podpory na wędki, podpórki do wędek, podpórki na wędki, pokrowce na kołowrotki wędkarskie, przypony wędkarskie, przyrząd wskazujący poprzez wydawanie
dźwięku do użytku w wędkarstwie, pudełka na muchy wędkarskie [artykuły wędkarskie], pudełka na przynęty wędkarskie [artykuły wędkarskie], rączki do wędek, sieci wędkarskie,
skrzynki na przybory wędkarskie, sprzęt wędkarski, spławiki
[sprzęt wędkarski], spławiki wędkarskie, sztuczna przynęta,
sztuczne muchy do wykorzystania w wędkarstwie, sztuczne
przynęty wędkarskie, torby na przynętę do przechowywania
przynęty żywej, torby na sprzęt wędkarski, torby wędkarskie,
urządzenia do zarzucania przynęty, urządzenia do zarzucania żyłek wędkarskich, więcierze [pułapki na ryby], wskaźniki
brania [sprzęt wędkarski], wędki, zanęta [sztuczna], zanęty
wędkarskie, zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, zestawy paternoster [sprzęt wędkarski], żyłki przyponowe, żyłki wędkarskie.
(210)
(731)
(540)
(540)

495766
(220) 2019 02 08
KŁOS ŁUKASZ TOMASZ BLESSMED, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Fizjo Terapia HD

(531)

29.01.13, 27.05.01, 02.01.15, 02.01.16, 02.01.23, 02.01.30,
26.11.02
(510), (511) 44 rehabilitacja, fizjoterapia, fizykoterapia, masaż, osteopatia, trening medyczny.
495767
(220) 2019 02 10
SACEWICZ ROBERT KONSTANTY MIKROGRAF,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Mikrograf
(510), (511) 35 agencje reklamowe, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, fotokopiowanie,
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
lub reklamowych, obróbka tekstów, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, pisanie scenariuszy do celów reklamowych,
powielanie dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie
reklam, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
wynajem bilbordów, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie
stoisk handlowych, reklamy online, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 40 usługi drukowania, drukowanie
fotograficzne, drukowanie fotograwiury, drukowanie wzorów, drukowanie reklam, drukowanie portretów, drukowanie
znaczków, drukowanie książek, drukowanie cyfrowe, drukowanie zdjęć, drukowanie offsetowe, drukowanie litograficz(210)
(731)
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ne, drukowanie wklęsłe, drukowanie szablonów, drukowanie obrazów na przedmiotach, drukowanie dokumentów
z nośników cyfrowych, drukowanie fotografii z nośników
cyfrowych, usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych, drukowanie ozdobnych wzorów na opakowaniach
prezentów, udzielanie informacji związanych z usługami
drukowania fotograficznego, usługi cyfrowego drukowania
książek i innych dokumentów na zamówienie, drukowanie, na zamówienie, nazw firm oraz logo na towarach osób
trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych, usługi wykańczania druków, składanie druków, cięcie druków, introligatorstwo, usługi poligraficzne, bindowanie, dziurkowanie
kartek, druk sitowy, drukowanie, drukowanie litograficzne,
drukowanie offsetowe, drukowanie szablonów, drukowanie
zdjęć, introligatorstwo, laminowanie, trasowanie laserem,
usługi w zakresie fotokompozycji, 41 fotografia, fotoreportaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, sporządzanie napisów np. do filmów, tłumaczenia,
udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania,
usługi w zakresie opracowania graficznego inne niż do celów reklamowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

495768
(220) 2019 02 10
BŁYK BERNARD TOMASZ PROKOMP, Jaworzno
(znak słowno-graficzny)
prokomp BŁYK BERNARD

(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.07.17
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa i internetowa
komputerów i sprzętu komputerowego, sprzętu peryferyjnego do komputerów, komponentów i części do komputerów, akcesoriów komputerowych, 37 usługi instalacji komputerów, instalacja systemów komputerowych, instalacja sieci
komputerowych, modernizowanie sprzętu komputerowego, instalacja sprzętu komputerowego do systemów komputerowych, konserwacja i naprawa sieci komputerowych,
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, usługi diagnostyczno - konserwacyjne w zakresie komputerów, usługi doradcze w zakresie instalacji komputerów, aktualizacja
komputerowego sprzętu sieciowego i telekomunikacyjnego, diagnostyczne usługi konserwacyjne w zakresie drukarek
komputerowych, usługi konsultacyjne związane z instalacją,
konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego, 42 projektowanie systemów informatycznych, testowanie sprzętu informatycznego, usługi doradztwa informatycznego, usługi
konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, dostarczanie specjalistycznych raportów w zakresie informatyki, usługi w zakresie technologii
informacyjnych, usługi komputerowe, inżynieria komputerowa, usługi diagnostyki komputerowej, opracowywanie sieci
komputerowych, utrzymywanie zapisów komputerowych,
aktualizacja programów komputerowych, integracja oprogramowania komputerowego, testowanie sprzętu komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, badania
technologiczne dotyczące komputerów, kompresja cyfrowa
komputerowych danych, usługi monitorowania systemów
komputerowych, projektowanie komputerowych baz danych, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania
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komputerowego dla systemów komputerowych, usługi
informacyjne w zakresie komputerów, projektowanie komputerów dla osób trzecich, profesjonalne doradztwo w dziedzinie komputerów, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa
komputerów, udzielanie informacji na temat komputerów,
doradztwo techniczne dotyczące obsługi komputerów,
usługi w zakresie grafiki komputerowej, diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym, usługi w zakresie
sieci komputerowej, konfiguracja systemów i sieci komputerowych, doradztwo dotyczące rozwijania systemów komputerowych, integracja systemów i sieci komputerowych,
usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, usługi zdalnego tworzenia kopii zapasowych komputera, usługi
doradcze w zakresie sieci komputerowych, doradztwo związane z odzyskiwaniem danych komputerowych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób trzecich,
usługi tworzenia kopii zapasowych w zakresie danych z komputerowych dysków twardych, monitorowanie systemów
komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, pisanie
na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, usługi w zakresie dostosowywania oprogramowania komputerowego
do potrzeb klienta, ocena wydajności systemów komputerowych w oparciu o test wzorcowy, analizowanie zagrożeń dla
bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych,
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu
wykrywania awarii, diagnozowanie problemów ze sprzętem
komputerowym przy użyciu oprogramowania, doradztwo
i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego.
495771
(220) 2019 02 10
POLSKIE STOWARZYSZENIE MOTOROWE
MOTOBRACIA, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WWW.MOTOBRACIA.PL 299 OLSZTYN

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.17, 26.01.01
(510), (511) 16 długopisy kolorowe, kolorowe długopisy,
pióra i długopisy, pojemniki na długopisy, podstawki na długopisy i ołówki, naklejki, albumy na naklejki, naklejki na samochody, nalepki, naklejki, dekoracyjne naklejki na kaski,
nadruki, 25 odzież, kurtki, chusty, odzież treningowa, odzież
futrzana, odzież codzienna, odzież wodoodporna, szaliki,
odzież dziecięca, topy, odzież rekreacyjna, odzież dżinsowa,
odzież wiatroszczelna, kurtki pikowane, odzież dla rowerzystów, odzież do biegania, okrycia wierzchnie, ogrzewacze
rąk, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, odzież skórzana dla motocyklistów, skórzane ochraniacze na spodnie,
koszulki z nadrukami, 36 organizacja zbiórek charytatywnych, usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne
dla dzieci potrzebujących, 39 wynajem kasków motoryzacyjnych, planowanie podróży, organizowanie podróży, organizowanie podróży i rejsów, planowanie i organizowanie
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podróży, udzielanie informacji dotyczących podróży, usługi
w zakresie podróży, wynajem motocykli, 41 organizowanie
rajdów motocyklowych, organizowanie wyścigów motocyklowych, nauka jazdy na motocyklu, szkolenie z jazdy na motocyklu, dostarczanie informacji dotyczących sportów motorowych, organizacja szkoleń, szkolenia edukacyjne, szkolenia
sportowe, zapewnianie kursów szkoleniowych.
495772
(220) 2019 02 10
PIRS CREATIVE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TOTUPOINT
(510), (511) 9 urządzenie nadawczo-odbiorcze, mobilne aplikacje, oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu
oraz oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, elektroniczne
systemy nawigacyjne, interaktywne systemy komputerowe,
urządzenie nadawczo-odbiorcze, elektroniczne urządzenia
nawigacyjne, elektroniczne urządzenia do lokalizacji obiektów, elektroniczne urządzenia i przyrządy do nawigacji i ustalania położenia, elektroniczne systemy nawigacyjne, elektroniczne przyrządy nawigacyjne, elektroniczne globalne
systemy nawigacyjne, elektryczne wykrywacze obiektów,
przenośne urządzenia nawigacyjne, przyrządy nawigacyjne,
urządzenia do rozpoznawania mowy, urządzenia i przyrządy multimedialne, urządzenia rozpoznające mowę, systemy
przetwarzania danych, programy systemów operacyjnych,
elektroniczne globalne systemy nawigacyjne, oprogramowanie do wsparcia systemu, systemy dwukierunkowej łączności
bezprzewodowej, elektryczne urządzenia do lokalizacji obiektów, elektroniczne urządzenia do lokalizacji obiektów, nadajniki bezprzewodowe, nadajniki, nadajniki elektryczne, nadajniki
do przesyłania sygnałów elektrycznych, nadajniki do przesyłania sygnałów elektronicznych, elektroniczne znaczniki,
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa elektronicznych systemów nawigacyjnych, interaktywnych systemów komputerowych, aplikacji mobilnych, urządzeń nadawczo-odbiorczych,
oprogramowania, elektronicznych urządzeń nawigacyjnych,
systemów przetwarzania danych, programów systemów
operacyjnych, elektronicznych globalnych systemów nawigacyjnych, oprogramowania do wsparcia systemu, systemów
dwukierunkowej łączności bezprzewodowej, elektrycznych
urządzeń do lokalizacji obiektów, elektronicznych urządzeń
do lokalizacji obiektów, nadajników, nadajników bezprzewodowych, nadajników elektrycznych, nadajników do przesyłania sygnałów elektrycznych, nadajników do przesyłania sygnałów elektronicznych, elektronicznych znaczników.
(210)
(731)

495773
(220) 2019 02 10
EM & EM M. PIETRUCHA M. DEPTUŁA
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Home Brite
(210)
(731)

(531)
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01.01.01, 01.01.04, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.18,
07.01.08, 07.01.09, 07.01.24, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08,
29.01.12
(510), (511) 3 środki czyszczące, aerozole czyszczące, kreda czyszcząca, oleje czyszczące, żrące środki czyszczące,
preparaty czyszczące do czyszczenia rur kanalizacyjnych,
pianka do czyszczenia, amoniak do czyszczenia, krochmal
do czyszczenia, płyny do czyszczenia, preparaty czyszczące do piekarników, środki czyszczące do zamrażarek,
środki czyszczące do szkła, środki czyszczące do metalu, środki czyszczące do kamienia, preparaty czyszczące
do dywanów, chusteczki zawierające preparaty czyszczące, szampony do czyszczenia dywanów, środki do czyszczenia toalet, preparaty do czyszczenia podłóg, środki
do czyszczenia tapicerki, preparaty do czyszczenia tkanin,
środki do czyszczenia chromu, mieszaniny do czyszczenia
ubikacji, środek do czyszczenia czajników, środek do czyszczenia mebli, soda krystaliczna do czyszczenia, preparaty
do czyszczenia tapet, mieszanki czyszczące do usuwania
plam, czyszczące rozpuszczalniki o właściwościach emulgujących, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do czyszczenia na sucho, olejki sosnowe do czyszczenia
podłóg, rozpuszczalniki alkoholowe będące preparatami
czyszczącymi, preparaty czyszczące do stosowania na płytkach, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki nadające połysk do czyszczenia okien, impregnowane chusteczki papierowe do czyszczenia naczyń,
środki do czyszczenia okien w formie rozpylacza, środki
czyszczące w sprayu do użytku domowego, ściereczki
do czyszczenia nasączone preparatami do polerowania,
powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania,
preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, odkamieniacze do użytku domowego, proszki do szorowania, proszek do zmywarek, proszki do polerowania,
chusteczki antystatyczne stosowane w suszarkach do prania, proszki do prania, mydła do prania, płyny do prania,
dodatki do prania, środki zmiękczające do prania, preparaty
do prania chemicznego, preparaty chemiczne do prania,
środki do prania tkanin, środki ochronne do prania, kulki
do prania z detergentem, preparaty do prania przyciągające brud, preparaty do prania przyciągające barwniki,
olejki eteryczne jako zapachy do prania, dodatki do prania do zmiękczania wody, środki wspomagające płukanie,
stosowane podczas prania ubrań, środki do namaczania
prania, preparaty do prania, 21 szczotki do zmywania,
szczotki do mycia, szczotki do szorowania, szczotki do dywanów, szczotki do sprzątania, zestawy szczotek toaletowych, szczotki do parkietu, szczotki i artykuły szczotkarskie,
szczotki do mycia naczyń, szczotki do czyszczenia garnków,
szczotki do muszli klozetowych, ścierki, ściereczki do ścierania kurzy, ściereczki do szorowania, ściereczki do polerowania, ściereczki do szyb, ścierki do mycia podłóg, szmatki
do ścierania kurzu, ścierki z mikrowłókien do czyszczenia,
ściereczki antystatyczne do użytku domowego, szmatki
i ściereczki do czyszczenia, mopy, końcówki do mopów,
wata stalowa jako czyściki, rękawice kuchenne, gumowe rękawiczki do gospodarstwa domowego, rękawice do czyszczenia do użytku domowego, rękawice do prac domowych z tworzyw sztucznych, gąbki, gąbki kuchenne, gąbki
do szorowania, gąbki do czyszczenia, gąbki do użytku domowego, gąbki ścierne do użytku w kuchni, druciaki metalowe, zmywaki druciane do czyszczenia, wata stalowa jako
drucianki do szorowania, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków czyszczących, aerozoli czyszczących, kredy
czyszczącej, olejów czyszczących, żrących środków czyszczących, preparatów czyszczących do czyszczenia rur ka-

62

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

nalizacyjnych, pianek do czyszczenia, amoniaku do czyszczenia, krochmalu do czyszczenia, płynów do czyszczenia,
preparatów czyszczących do piekarników, środków czyszczących do zamrażarek, środków czyszczących do szkła,
środków czyszczących do metalu, środków czyszczących
do kamienia, preparatów czyszczących do dywanów, chusteczek zawierających preparaty czyszczące, szamponów
do czyszczenia dywanów, środków do czyszczenia toalet,
preparatów do czyszczenia podłóg, środków do czyszczenia tapicerki, preparatów do czyszczenia tkanin, środków
do czyszczenia chromu, mieszanin do czyszczenia ubikacji,
środków do czyszczenia czajników, środków do czyszczenia mebli, sody krystalicznej do czyszczenia, preparatów
do czyszczenia tapet, mieszanek czyszczących do usuwania plam, czyszczących rozpuszczalników o właściwościach
emulgujących, preparatów do czyszczenia i odświeżania,
preparatów do czyszczenia na sucho, olejków sosnowych
do czyszczenia podłóg, rozpuszczalników alkoholowych
będących preparatami czyszczącymi, preparatów czyszczących do stosowania na płytkach, środków czyszczących
do celów gospodarstwa domowego, środków nadających
połysk do czyszczenia okien, impregnowanych chusteczek
papierowych do czyszczenia naczyń, środków do czyszczenia okien w formie rozpylaczy, środków czyszczących
w sprayu do użytku domowego, ściereczek do czyszczenia
nasączonych preparatami do polerowania, powietrza sprężonego w puszce do czyszczenia i odkurzania, preparatów
chemicznych do czyszczenia do użytku domowego, odkamieniaczy do użytku domowego, proszków do szorowania, proszków do zmywarek, proszków do polerowania,
wody do prasowania, wody do żelazka, chusteczek antystatycznych stosowanych w suszarkach do prania, proszków
do prania, mydła do prania, płynów do prania, dodatków
do prania, środków zmiękczających do prania, preparatów
do prania chemicznego, preparatów chemicznych do prania, środków do prania tkanin, środków ochronnych do prania, kulek do prania z detergentem, preparatów do prania
przyciągających brud, preparatów do prania przyciągających barwniki, olejków eterycznych jako zapachów do prania, dodatków do prania do zmiękczania wody, środków
wspomagających płukanie stosowanych podczas prania
ubrań, środków do namaczania prania, preparatów do prania, szczotek do zmywania, szczotek do mycia, szczotek
do szorowania, szczotek do dywanów, szczotek do sprzątania, zestawów szczotek toaletowych, szczotek do parkietu,
szczotek i artykułów szczotkarskich, szczotek do mycia naczyń, szczotek do czyszczenia garnków, szczotek do muszli
klozetowych, ścierek, ściereczek do ścierania kurzy, ściereczek do szorowania, ściereczek do polerowania, ściereczek
do szyb, ścierek do mycia podłóg, szmatek do ścierania kurzu, ścierek z mikrowłókien do czyszczenia, ściereczek antystatycznych do użytku domowego, szmatek i ściereczek
do czyszczenia, mopów, końcówek do mopów, waty stalowej jako czyścików, rękawic kuchennych, gumowych rękawiczek do gospodarstwa domowego, rękawic do czyszczenia do użytku domowego, rękawic do prac domowych
z tworzyw sztucznych, gąbek, gąbek kuchennych, gąbek
do szorowania, gąbek do czyszczenia, gąbek do użytku domowego, gąbek ściernych do użytku w kuchni, druciaków
metalowych, zmywaków drucianych do czyszczenia, waty
stalowej jako drucianek do szorowania.
495775
(220) 2019 02 10
SADOWSKI JACEK FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA,
Koszalin
(540) (znak słowny)
(210)
(731)

Nr ZT13/2019

(540) Otophone
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa części i akcesoriów do urządzeń komunikacyjnych, ładowarek sieciowych, ładowarek USB, ładowarek bezprzewodowych, ładowarek przenośnych, ładowarek do smartfonów, ładowarek
do telefonów komórkowych, szybkich ładowarek do urządzeń mobilnych, uchwytów przystosowanych do telefonów
komórkowych, uchwytów samochodowych do telefonów,
uchwytów do korzystania z telefonów komórkowych bez
użycia rąk, uchwytów na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe, etui na smartfony, etui na telefony komórkowe,
etui z klapką do telefonów komórkowych, etui typu Flip Cover do smartfonów, ochraniaczy na ekrany do smartfonów
ze szkła hartowanego, wyświetlaczy z diodami LED, baterii
litowo-jonowych, baterie litowych, baterii do telefonów komórkowych, baterii do ponownego ładowania, urządzeń
do ładowania baterii, baterii dodatkowych do telefonów
komórkowych, ładowarek baterii do użytku z telefonami,
ciekłokrystalicznych folii ochronnych do smartfonów, osłon
do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, bezprzewodowych zestawów słuchawkowych do smartfonów,
słuchawek dousznych do telefonów komórkowych, zestawów słuchawkowych do telefonów komórkowych, bezprzewodowych zestawów słuchawkowych do zastosowania
z telefonami komórkowymi, urządzeń głośnomówiących
do telefonów komórkowych, zestawów głośnomówiących
do telefonów komórkowych, futerałów na karty pamięci, kart
pamięci typu flash, czytników kart pamięci, kijków do robienia selfie jako akcesoriów do smartfonów, przejściówek do kabli telefonów komórkowych, wyświetlaczy do telefonów komórkowych, głośników do telefonów komórkowych, osłon
na telefony komórkowe, przewodów USB do telefonów komórkowych, stacji dokujących do telefonów komórkowych,
stojaków dostosowanych do telefonów komórkowych, obudów wymiennych do telefonów komórkowych, złącz do telefonów komórkowych do pojazdów, zatyczek do gniazdek
telefonów komórkowych zapobiegających dostawaniu się
kurzu, pokrowców na smartfony, wyświetlaczy do smartfonów, skórzanych pokrowców na smartfony, wodoodpornych
pokrowców na smartfony, stacji dokujących do smartfonów,
bezprzewodowych podkładek ładujących do smartfonów,
folii ochronnych dostosowanych do smartfonów.
495776
(220) 2019 02 10
STACHURSKI JÓZEF PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE EDMA, Zaścianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDMA
(210)
(731)

(531) 01.15.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 skrzynki rozdzielcze zasilania, skrzynki rozdzielcze elektryczne, skrzynki rozgałęźne, elektryczne skrzynki sterownicze, skrzynki zaciskowe, elektryczne skrzynki
połączeniowe, skrzynki akumulatorowe, skrzynki zasilające, skrzynki pojemnościowe, skrzynki przyłączeniowe,
skrzynki do bezpieczników elektrycznych, skrzynki zaciskowe do przewodów elektrycznych, skrzynki przyłączowe
do przewodów elektrycznych, tablice rozdzielcze, rozdzielacze układowe, dotykowe tablice rozdzielcze, elektryczne
tablice rozdzielcze, szafy rozdzielcze, pulpity rozdzielcze,
rozdzielacze energii elektrycznej, pulpity rozdzielające, elek-
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tryczne panele rozdzielcze do sieci elektrycznej, sterowniki
elektryczne, elektryczne instalacje sterujące, elektroniczne
jednostki sterujące, elektryczne pulpity sterownicze, elektryczne urządzenia sterownicze, elektroniczne przyrządy
sterujące, elektroniczne urządzenia sterujące, elektryczne
obwody sterownicze, elektroniczne obwody sterownicze,
tablice sterownicze, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia sterujące procesami, elektryczne lub elektroniczne moduły kontrolno-sterujące, elektryczne zautomatyzowane urządzenia sterownicze, elektryczne
urządzenia do sterowania mocą, urządzenia do sterowania
energią elektryczną, urządzenia do sterowania prądem elektrycznym, moduły połączeniowe do sterowników elektrycznych, elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania
energią, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu
energii elektrycznej, złącza do kabli, złącza do kabli elektrycznych, złącza kablowe do kabli elektrycznych, metalowe
gwintowane złącza kablowe, złączowe tuleje do kabli elektrycznych, obudowy do złączy kablowych, transformatory,
transformatory rozdzielcze, transformatory napięcia, transformatory elektryczne, elektroniczne transformatory mocy,
transformatory obniżające napięcie, transformatory podwyższające napięcie, transformatory wysokiego napięcia,
transformatory napięcia elektrycznego, transformatory pojemnościowe napięcia, elektryczne transformatory sieci zasilającej, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów: skrzynki
rozdzielcze zasilania, skrzynki rozdzielcze elektryczne, skrzynki rozgałęźne, elektryczne skrzynki sterownicze, skrzynki zaciskowe, elektryczne skrzynki połączeniowe, skrzynki akumulatorowe, skrzynki zasilające, skrzynki pojemnościowe,
skrzynki przyłączeniowe, skrzynki do bezpieczników elektrycznych, skrzynki zaciskowe do przewodów elektrycznych,
skrzynki przyłączowe do przewodów elektrycznych, tablice
rozdzielcze, rozdzielacze układowe, dotykowe tablice rozdzielcze, elektryczne tablice rozdzielcze, szafy rozdzielcze,
pulpity rozdzielcze, rozdzielacze energii elektrycznej, pulpity
rozdzielające, elektryczne panele rozdzielcze do sieci elektrycznej, sterowniki elektryczne, elektryczne instalacje sterujące, elektroniczne jednostki sterujące, elektryczne pulpity
sterownicze, elektryczne urządzenia sterownicze, elektroniczne przyrządy sterujące, elektroniczne urządzenia sterujące, elektryczne obwody sterownicze, elektroniczne obwody sterownicze, tablice sterownicze, elektryczne urządzenia
kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia sterujące procesami, elektryczne lub elektroniczne moduły kontrolno-sterujące, elektryczne zautomatyzowane urządzenia sterownicze,
elektryczne urządzenia do sterowania mocą, urządzenia
do sterowania energią elektryczną, urządzenia do sterowania prądem elektrycznym, moduły połączeniowe do sterowników elektrycznych, elektryczne urządzenia sterownicze
do zarządzania energią, aparatura i urządzenia do sterowania
przepływu energii elektrycznej, złącza do kabli, złącza do kabli elektrycznych, złącza kablowe do kabli elektrycznych, metalowe gwintowane złącza kablowe, złączowe tuleje do kabli
elektrycznych, obudowy do złączy kablowych, transformatory, transformatory rozdzielcze, transformatory napięcia,
transformatory elektryczne, elektroniczne transformatory
mocy, transformatory obniżające napięcie, transformatory
podwyższające napięcie, transformatory wysokiego napięcia, transformatory napięcia elektrycznego, transformatory
pojemnościowe napięcia, elektryczne transformatory sieci
zasilającej.
(210)
(731)

495777
(220) 2019 02 10
STABRAWA RAFAŁ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ REHSTAB, Krynica-Zdrój
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R RehStab NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ

(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 44 kliniki medyczne, usługi medyczne, medyczna opieka pielęgniarska, usługi doradztwa dietetycznego,
opieka medyczna i zdrowotna, usługi klinik medycznych
i opieki zdrowotnej, terapia zajęciowa i rehabilitacja, rehabilitacja fizyczna, podstawowa opieka zdrowotna, specjalistyczna opieka zdrowotna, usługi doradcze w zakresie opieki
zdrowotnej, wynajem łóżek specjalnie skonstruowanych
do leczenia medycznego, świadczenie usług w zakresie
prowadzenia dokumentacji medycznej online, z wyjątkiem
stomatologii.
495778
(220) 2019 02 10
KIRCHNER KATARZYNA CIACHOTERAPIA,
Jelenia Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AROMA CAFE
(210)
(731)

(531) 19.03.01, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa, koncentraty kawy, kawa słodowa, kawa
aromatyzowana, kawa mielona, ziarna kawy, kawa bezkofeinowa, kawa rozpuszczalna, czekoladowa kawa, kawa liofilizowana, mrożona kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona,
mieszanki kawowe, oleje kawowe, esencje kawowe, aromaty kawowe, napoje kawowe, mieszanki kawy słodowej
i kawy, sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące
kawę, ekstrakty kawy słodowej, palone ziarna kawy, torebki
z kawą, mielone ziarna kawy, kapsułki z kawą, gotowe napoje kawowe, mieszanki wyciągów z kawy słodowej i kawy,
gotowa kawa i napoje na bazie kawy, ziarna kawy powlekane cukrem, napoje kawowe z mlekiem, ekstrakty z kawy,
napoje na bazie kawy zawierające mleko, napoje składające
się głównie z kawy, ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do napojów, espresso, cappuccino, preparaty do sporządzania napojów czekoladowych o smaku kawy mokka,
mrożone napoje (frappe), mrożone napoje na bazie kawy,
herbaty i kakao, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa kawy,
koncentratów kawy, kawy słodowej, kawy aromatyzowanej,
kawy mielonej, ziaren kawy, kawy bezkofeinowej, kawy rozpuszczalnej, czekoladowej kawy, kawy liofilizowanej, mrożonej kawy, kawy nienaturalnej, kawy niepalonej, mieszanek
kawowych, olejów kawowych, esencji kawowych, aromatów
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kawowych, napojów kawowych, mieszanek kawy słodowej
i kawy, sztucznej kawy lub preparatów roślinnych zastępujących kawę, ekstraktów kawy słodowej, palonych ziaren kawy,
torebek z kawą, mielonych ziaren kawy, kapsułek z kawą, gotowych napojów kawowych, mieszanek wyciągów z kawy
słodowej i kawy, gotowej kawy i napojów na bazie kawy, ziaren kawy powlekanych cukrem, napojów kawowych z mlekiem, ekstraktów z kawy, napojów na bazie kawy zawierających mleko, napojów składających się głównie z kawy,
ekstraktów z kawy do stosowania jako aromaty do napojów,
espresso, cappuccino, preparatów do sporządzania napojów
czekoladowych o smaku kawy mokka, mrożonych napojów,
43 usługi kawiarni, kawiarnia, usługi barów kawowych, usługi
dostawy kawy do biur, restauracje.
(210)
(731)
(540)
(540)

495781
(220) 2019 02 11
BAJER JAKUB, Chorzele
(znak słowno-graficzny)
BE BAJER ENTERPRISE

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie do automatyzacji fabryki,
oprogramowanie do automatyzacji procesów przemysłowych, sterowniki przemysłowe wraz z oprogramowaniem,
elektryczne zautomatyzowane urządzenia sterownicze,
elektryczne pulpity sterownicze, oprogramowanie do sterowania maszynami, dotykowe panele sterowania, komputerowe bazy danych, serwery komputerowych baz danych,
oprogramowanie do produkcji, sieci komputerowe, serwery
sieci komputerowych, sterowniki elektroniczne, sterowniki
programowalne, sterowniki urządzeń, elektryczne sterowniki procesów, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego
monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu innych
urządzeń lub systemów elektrycznych, elektronicznych
i mechanicznych, sterowniki oprogramowania do urządzeń
elektronicznych umożliwiające sprzętowi komputerowemu
i urządzeniom elektronicznym komunikację między sobą,
panele dotykowe, panele wyświetlające elektroniczne, panele wskaźnikowe, komputery procesowe, komputery do użytku w zarządzaniu danymi, komputery i sprzęt komputerowy,
szafy przeznaczone do zainstalowania w nich komputerów,
szafy przeznaczone do zainstalowania w nich podzespołów
elektrycznych do sterowania, przetwornice jednotwornikowe, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne
urządzenia pomiarowe, gniazdka, wtyczki i inne kontakty,
rozumiane jako złącza elektryczne, instalacje elektryczne,
instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami
przemysłowymi, kable elektryczne, kable koncentryczne,
przekaźniki elektryczne, przełączniki czasowe automatyczne, przełączniki elektryczne, przemienniki, inwertory, przepływomierze, przetworniki elektryczne, przewodniki elektryczne, przewody elektryczne, pulpity rozdzielcze, puszki
odgałęźne, puszki przyłączeniowe, światłowody, tablice
rozdzielcze, tablice sterownicze, urządzenia diagnostyczne
nie do celów medycznych, 37 instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu do sieci komputerowych i technologii informacyjnej, instalacja maszyn przemysłowych, konserwacja
instalacji przemysłowych, serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, naprawa lub konserwacja maszyn i przyrządów
pomiarowych, informacja o konserwacji sprzętu pomiarowego i urządzeń testujących, instalacja sieci komputerowych,
układanie kabli, usługi elektryków, usługi hydrauliczne, re-
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generacja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych,
naprawa pomp, naprawa linii wysokiego napięcia, nadzór
budowlany, konsultacje budowlane, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, budownictwo, budowa i konserwacja rurociągów, 42 badania związane ze skomputeryzowaną
automatyzacją procesów przemysłowych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do sterowania procesami, opracowywanie programów komputerowych zapisywanych na nośnikach danych, rozumianych
jako oprogramowanie CAD i CAM, przeznaczonych do wykorzystania w budownictwie i zautomatyzowanym wytwarzaniu, opracowywanie procesów przemysłowych, monitorowanie procesu w celu zapewnienia jakości, projektowanie
wspomagane komputerowo dla procesów produkcyjnych,
usługi technologiczne w zakresie produkcji, usługi technologiczne i projektowanie w tym zakresie, opracowywanie maszyn przemysłowych, usługi w zakresie monitorowania procesów przemysłowych, usługi doradcze w zakresie inżynierii
przemysłowej, automatyzacji i sterowania, projektowanie instalacji zasilających i sterujących dla maszyn i urządzeń przemysłowych, kontrola maszyn i urządzeń przemysłowych,
usługi testowania maszyn przemysłowych w ramach kontroli jakości, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
sterowników, projektowanie oprogramowania sterowników,
projektowanie baz danych, utrzymywanie baz danych, hosting komputerowych baz danych, administracja serwerów,
wynajem pamięci serwerowej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów
komputerowych wykorzystywanego w przemyśle, sprawdzanie przyrządów wagowych, tworzenie programów
kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, usługi w zakresie
pomiarów i testów technicznych, projektowanie systemów
pomiarowych, projektowanie metod produkcji, doradztwo
techniczne i informatyczne w zakresie wykorzystania systemów sterujących i zarządzania produkcją, integracja oprogramowania komputerowego, integracja systemów, sieci
komputerowych i sieci przemysłowych, usługi w zakresie
sieci komputerowej, usługi inżynieryjne w dziedzinie robotyki, doradztwo w zakresie oszczędności energii, digitalizacja
dokumentów, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie budowlane, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi inżynieryjne, wzornictwo przemysłowe.
495784
(220) 2019 02 11
BRAWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalwaria Zebrzydowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RYŁKO
(210)
(731)

(531) 27.05.01
510), (511) 3 środki do pielęgnacji i konserwacji obuwia
i wyrobów ze skóry, pasty i woski do obuwia i wyrobów
ze skóry, kosmetyki, 14 biżuteria, ozdoby do obuwia i galanterii skórzanej, zegarki, 18 galanteria skórzana, w tym między
innymi aktówki, dyplomatki, portfele, portmonetki, etui, wizytowniki, kosmetyczki, kufry, torby, torebki, plecaki, walizki,
sakiewki, siatki, tornistry, paski, teczki itp., parasole, 21 gąbki
sztuczne i naturalne, gąbki do czyszczenia obuwia i wyrobów
skórzanych, czyściki do obuwia, szmatki, ściereczki, grzebienie, szczotki, prawidła do butów, łyżki do butów, 25 obuwie
i elementy składowe obuwia (wkładki do obuwia, podpiętki,
zapiętki, półwkładki, wyściółki do obuwia), 26 sznurowadła
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do butów, pasmanteria stosowana do obuwia i galanterii skórzanej, elementy składowe obuwia, 35 usługi prowadzenia
sklepu, usługi prowadzenia hurtowni, oferowanie towarów
do sprzedaży w ramach sklepu detalicznego, sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży wysyłkowej towarów
takich jak obuwie, galanteria skórzana, akcesoria obuwnicze
i środki do pielęgnacji obuwia, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich,
usługi reklamowe, marketing.
(210)
(731)
(540)
(540)

495786
(220) 2019 02 11
NEUKIRCH PIOTR P.P. STALMIX, Chorzów
(znak słowno-graficzny)
stalmix

(531) 26.11.01, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 cylindry do maszyn, matryce drukarskie,
40 frezowanie, obróbka metali, szlifowanie, toczenie, usługi
spawalnicze.
495789
(220) 2019 02 11
MIDNIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FLOW
(510), (511) 32 bezalkoholowe napoje gazowane i niegazowane, napoje energetyzujące, aperitify bezalkoholowe,
33 napoje alkoholowe, takie jak wódki, whisky, brandy, ajerkoniaki, likiery, nalewki, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa napojów, sprzedaż elektroniczna napojów (za pośrednictwem
witryn internetowych), prowadzenie działań związanych
z reklamą i promocją napojów.
(210)
(731)

495791
(220) 2019 02 11
MIDNIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GO WITH THE FLOVV
(510), (511) 32 bezalkoholowe napoje gazowane i niegazowane, napoje energetyzujące, aperitify bezalkoholowe,
33 napoje alkoholowe, takie jak wódki, whisky, brandy, ajerkoniaki, likiery, nalewki, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa napojów, sprzedaż elektroniczna napojów (za pośrednictwem
witryn internetowych), prowadzenie działań związanych
z reklamą i promocją napojów.
(210)
(731)

495793
(220) 2019 02 11
MIDNIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLOVV

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 bezalkoholowe napoje gazowane i niegazowane, napoje energetyzujące, aperitify bezalkoholowe,
33 napoje alkoholowe, takie jak wódki, whisky, brandy, ajerkoniaki, likiery, nalewki, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa napojów, sprzedaż elektroniczna napojów (za pośrednictwem
witryn internetowych), prowadzenie działań związanych
z reklamą i promocją napojów.
495794
(220) 2019 02 11
MIDNIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FLOVV
(510), (511) 32 bezalkoholowe napoje gazowane i niegazowane, napoje energetyzujące, aperitify bezalkoholowe,
33 napoje alkoholowe, takie jak wódki, whisky, brandy, ajerkoniaki, likiery, nalewki, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa napojów, sprzedaż elektroniczna napojów (za pośrednictwem
witryn internetowych), prowadzenie działań związanych
z reklamą i promocją napojów.
(210)
(731)

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

495803
(220) 2019 02 11
REICH DARIUSZ MARIAN, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
o’go

(531) 29.01.03, 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
495805
(220) 2019 02 11
CINELIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cinelight

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.03
(510), (511) 43 wynajem urządzeń oświetleniowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

495806
(220) 2019 02 11
REICH KRZYSZTOF KAZIMIERZ, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
iki

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
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495808
(220) 2019 02 11
REICH KRZYSZTOF KAZIMIERZ, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
langgur

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

495810
(220) 2019 02 11
BORZYŃSKI ANDRZEJ, Wołów
(znak słowno-graficzny)
MEXICO BAR

(531)

05.11.18, 05.11.19, 09.07.17, 26.01.03, 26.01.11, 26.04.06,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.
495817
(220) 2019 02 11
BIODEMADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIODEMADA
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.13.15, 26.01.03, 26.01.19
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, leki i substancje biologiczne biopodobne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność
i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, biologiczne preparaty do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, napoje lecznicze, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty witaminowe,
chemiczne preparaty do celów medycznych, materiały opatrunkowe, syropy do użytku farmaceutycznego, apteczki
pierwszej pomocy, 35 reklama, zarządzanie w działalności
gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej,
prace biurowe, audyt działalności gospodarczej, badania
biznesowe, gospodarcze i handlowe, doradztwo i wsparcie
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, obsługa administracyjna firm
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na zlecenie, optymalizacja stron internetowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi reklamowe i marketingowe, sprzedaż środków farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
42 prace badawcze w zakresie poszukiwania nowych i rozwijania znanych molekuł oraz ich stosowania w medycynie, badania dotyczące leków, badania dotyczące środków
farmaceutycznych, prace badawcze i naukowe w dziedzinie medycyny i farmakologii, badania naukowe do celów
medycznych w zakresie chorób nowotworowych, badania
i rozwój w dziedzinie przemysłu farmaceutycznego, projektowanie i opracowywanie technologii medycznej, projektowanie i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycznej, udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie
zaburzeń medycznych i ich leczenia, udzielanie informacji
i danych związanych z badaniami i rozwojem medycznym,
udzielanie informacji na temat badań medycznych i naukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych,
naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza i prace badawcze w dziedzinie
medycyny i farmacji, analizy chemiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania w dziedzinie kosmetyki, doradztwo związane z badaniami farmaceutycznymi
i opracowywaniem produktów farmaceutycznych, próby
i badania kliniczne, opracowywanie naukowej oraz technicznej dokumentacji i materiałów rejestracyjnych dotyczących leków, produktów farmaceutycznych, spożywczych,
suplementów diety oraz wyrobów medycznych, usługi
doradcze w dziedzinie technologii, kontrola jakości, prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób
trzecich, projektowanie opakowań, projektowanie graficzne
materiałów promocyjnych, wzornictwo przemysłowe, badania naukowe i technologiczne związane z mapowaniem
patentów, projektowanie i ulepszanie sprzętu, aplikacji oraz
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako
usługa, badania i analizy przemysłowe, proce badawcze
i rozwojowe nad nowymi molekułami, usługi świadczone
przez laboratoria naukowe, badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania w dziedzinie
medycyny i formacji, medyczne badania naukowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

495818
(220) 2019 02 11
CZAJA KAZIMIERZ FHUIS IMPET, Czernin
(znak słowno-graficzny)
Impet Wozimy góry towaru

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.21, 27.05.01
(510), (511) 39 fracht, kierowcy usługi, magazynowanie,
pojazdy (wypożyczanie), pośrednictwo frachtowe, przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, rozładunek, spedycja, transport, pośrednictwo w, wynajmowanie
magazynów.
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(210) 495868
(220) 2019 02 12
(731) EXPOTIENDAS, S.L.U., L’Hospitalet De Llobregat, ES
(540) (znak słowny)
(540) AIRE: THE BRIDAL FACTORY
(510), (511) 35 usługi eksportowo-importowe, usługi agencji handlowej, usługi przedstawicielstw handlowych, usługi
sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz sprzedaży za pośrednictwem sieci komputerowych odzieży, obuwia, nakryć
głowy i akcesoriów, mianowicie toreb, ozdób do włosów,
biżuterii, ozdób do odzieży w postaci artykułów jubilerskich,
ozdób do włosów w formie grzebieni, woalek i welonów, artykułów do upinania włosów, wszystkie wyżej wymienione
towary związane z modą ślubną koktajlową i wieczorową.
495870
(220) 2019 02 12
FREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLUERS
(210)
(731)

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.
(210) 495871
(220) 2019 02 12
(731) STOWARZYSZENIE KRYSPINÓW, Kryspinów
(540) (znak słowny)
(540) Kryspinianki
(510), (511) 41 koncerty muzyczne na żywo.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 07.01.08, 26.04.16, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 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
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495876
(220) 2019 02 13
REŚLIŃSKI BARTOSZ, Grodzisk Wielkopolski
(znak słowno-graficzny)
GYMWORLD

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie zawodów sportowych,
prowadzenie zajęć fitness, udostępnianie obiektów i sprzętu
sportowego, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia
fizyczne], usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie.
495878
(220) 2019 02 13
CONNECTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) (znak słowny)
(540) Connecto DMS
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe.

(210)
(731)

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

495879
(220) 2019 02 13
MARCIŃSKA MILENA, Wejherowo
(znak słowno-graficzny)
www.DobryZabieg.com.pl

(531) 02.09.19, 02.09.14, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi w zakresie higieny
i urody dla ludzi i zwierząt.
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495880
(220) 2019 02 13
NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żarów
(540) (znak słowny)
(540) Pastele Polskie
(510), (511) 16 pióra (artykuły biurowe), pióra wieczne, pióra
kulkowe, pióra żelowe, długopisy, ołówki, cienkopisy, notesy,
kalendarze, 18 portfele skórzane, portfele z przegródkami
na karty, walizy, torby podróżne, torby, portmonetki, etui
na dokumenty, etui na karty.
(210)
(731)

495881
(220) 2019 02 13
CONNECTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) (znak słowny)
(540) Connecto
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub
danych, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub
analogowe media do nagrywania i przechowywania danych,
komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie,
usługi w zakresie analiz i badań przemysłowych, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania.
(210)
(731)

495882
(220) 2019 02 13
POLSKA GRUPA BIOGAZOWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polska Grupa Biogazowa Spółka Akcyjna

(210)
(731)

(531) 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 4 energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, gazy
do ogrzewania, gazy do użytku jako paliwo, gazy palne,
paliwa węglowodorowe, paliwa ze źródeł biologicznych,
35 usługi handlu detalicznego związane z produktami
ogrodniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, księgowość i rachunkowość,
usługi w zakresie administracji biurowej [dla osób trzecich],
usługi zarządzania biurowego [dla osób trzecich], doradztwo biznesowe, 37 budowa elektrowni, budowa budynków
produkcyjnych i przemysłowych, budowa infrastruktury
elektroenergetycznej, 39 dostarczanie energii cieplnej [dystrybucja], dostarczanie energii elektrycznej, dostarczanie
gazu [dystrybucja], dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, dostawa i dystrybucja energii, dystrybucja energii odnawialnej, 40 produkcja energii przez elektrownie, usługi
doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej,
wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
wytwarzanie energii elektrycznej, wytwarzanie gazu i prądu
elektrycznego, przetwarzanie żywności, recykling odpadów,
przetwarzanie odpadów, usługi z zakresu zarządzania odpadami (recykling), 42 analiza biochemiczna, analizy w zakresie
inżynierii technologicznej, doradztwo techniczne w zakresie produkcji, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, programowanie oprogramowania do zarządzania
energią, projektowanie i opracowywanie oprogramowania

Nr ZT13/2019

do zarządzania energią, opracowywanie systemów do zarządzania energią i prądem, 44 usługi doradcze i konsultacyjne
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
495883
(220) 2019 02 13
STOLWIT MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Polesie
(540) (znak słowny)
(540) STOLWIT MEBLE
(510), (511) 20 meble mieszkaniowe, meble kuchenne, meble hotelowe, meble biurowe, meble pod indywidualne
zamówienie.
(210)
(731)

495886
(220) 2019 02 13
NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żarów
(540) (znak słowny)
(540) Regent
(510), (511) 16 pióra (artykuły biurowe), pióra wieczne, pióra
kulkowe, pióra żelowe, długopisy, ołówki, cienkopisy, notesy,
kalendarze, 18 portfele skórzane, portfele z przegródkami
na karty, walizy, torby podróżne, torby, portmonetki, etui
na dokumenty, etui na karty.

(210)
(731)

(210) 495904
(220) 2019 02 13
(731) JANKOWIAK AGATA PICA PICA, Śrem
(540) (znak słowny)
(540) BLINGSIS
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, biżuteria, kolczyki, broszki,
kolie, kolczyki, klipsy, naszyjniki, pierścionki, obrączki, wisiorki,
łańcuszki jubilerskie, spinki do mankietów, spinki do koszul,
spinki do krawatów, breloki, łańcuszki do kluczy, pudełka
na biżuterię i pudełka na zegarki, 18 walizki i torby, portfele,
portmonetki, parasolki i parasole, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, torebki,
skórzane torebki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, apaszki,
chusty, koszulki, 35 usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem serwisu internetowego, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
bloga, usługi reklamowe, usługi w zakresie sprzedaży takich
towarów jak: metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, biżuteria, kolczyki, broszki,
kolie, kolczyki, klipsy, naszyjniki, pierścionki, obrączki, wisiorki,
łańcuszki jubilerskie, spinki do mankietów, spinki do koszul,
spinki do krawatów, breloki, łańcuszki do kluczy, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, środki do czyszczenia
i pielęgnacji biżuterii, walizki i torby, portfele, portmonetki,
parasolki i parasole, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie,
obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, torebki, skórzane torebki, odzież, obuwie, nakrycia głowy, apaszki, chusty, koszulki, usługi w zakresie sprzedaży on-line takich towarów
jak: metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie
i chronometryczne, biżuteria, kolczyki, broszki, kolie, kolczyki, klipsy, naszyjniki, pierścionki, obrączki, wisiorki, łańcuszki
jubilerskie, spinki do mankietów, spinki do koszul, spinki
do krawatów, breloki, łańcuszki do kluczy, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, środki do czyszczenia i pielęgnacji
biżuterii, walizki i torby, portfele, portmonetki, parasolki i parasole, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, torebki, skórzane torebki, odzież,
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obuwie, nakrycia głowy, apaszki, chusty, koszulki, 41 publikowanie tekstów dotyczących biżuterii i mody, publikowanie
w Internecie tekstów dotyczących biżuterii i mody, udostępnianie publikacji elektronicznych online z dziedziny biżuterii
i mody.
(210) 495907
(220) 2019 02 13
(731) SADOWSKA IGA ÉCLAIR NAIL STUDIO, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ÉCLAIR
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji skóry i paznokci,
balsamy do celów kosmetycznych, olejki do celów kosmetycznych, lakiery do paznokci, żel do paznokci, kleje do mocowania sztucznych paznokci, preparaty do odtłuszczania
paznokci, zmywacze do paznokci, ozdoby do paznokci, preparaty do zdobienia paznokci, puder akrylowy do paznokci,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna preparatów do pielęgnacji ciała, w szczególności preparatów do pielęgnacji skóry
i paznokci oraz produktów do stylizacji paznokci, sprzedaż
hurtowa i detaliczna przyborów i urządzeń do manicure
i pedicure, sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów higienicznych i dezynfekujących dla salonów manicure i pedicure, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu
stylizacji paznokci, organizowanie i prowadzenie szkoleń
z zakresu pielęgnacji ciała, 44 usługi salonów pielęgnacji
paznokci.
(210) 495933
(220) 2019 02 14
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) COLON MAX
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi
nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety
dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy
i preparaty witaminowe.
(210) 495934
(220) 2019 02 14
(731) Orion Corporation, Espoo, FI
(540) (znak słowny)
(540) HIXACET
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
(210) 495939
(220) 2019 02 14
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) CARBOXIN
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi
nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety
dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy
i preparaty witaminowe.
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(210) 495940
(220) 2019 02 14
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) COLONAX
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi
nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety
dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy
i preparaty witaminowe.
(210) 495945
(220) 2019 02 14
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) NEFROXIN
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi
nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety
dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy
i preparaty witaminowe.
(210) 495946
(220) 2019 02 14
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) ELEKTROSAL
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi
nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety
dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy
i preparaty witaminowe.
495948
(220) 2019 02 14
ARTVINYL-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalwaria Zebrzydowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTVINYL-POL

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 17 folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania.
(210) 495952
(220) 2019 02 14
(731) SARSAR MONIKA GOOD CHOICE, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MOZAIKA

(531) 25.01.25, 27.05.01, 29.01.04, 26.11.13, 26.11.25
(510), (511) 35 usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, usługi doradztwa biznesowego związane
z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, usługi świadczone
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 41 usługi klubowe, usługi rozrywkowe świadczone w klubach nocnych, 43 bary, oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, organizacja przyjęć weselnych w tym z dostarczaniem żywności i napojów, usługi
kateringowe, usługi koktajlbarów, zapewnianie pomieszczeń
na uroczystości, usługi w zakresie bankietów.
(210)
(731)
(540)
(540)

496020
(220) 2019 02 18
WOŚ ADAM JAKUB, Henryków Urocze
(znak słowno-graficzny)
BIO Bistro
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artykułów spożywczych, odzieżowych i technicznych, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, specjalistycznego doradztwa handlowo-gastronomicznego w zakresie organizacji i zarządzania, impresariat
w działalności gospodarczej, usługi prowadzenia sprzedaży
w sklepie i/lub hurtowni produktów spożywczych, jak: warzyw, owoców, napojów bezalkoholowych, cukru, czekolady,
wyrobów cukierniczych, wyrobów piekarskich, chleba, ciasta, wyrobów ciastkarskich, herbaty, kawy, kakao, przypraw
spożywczych, ryb świeżych, ryb suszonych, ryb wędzonych,
skorupiaków, mięczaków, homarów żywych, mięsa i wyrobów z mięsa, tytoniu i wyrobów tytoniowych, sprzętu sportowego, odzieży, dywanów, pokryć podłogowych, pokryć
ściennych, kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych, oliwek świeżych, owoców cytrusowych, pomarańczy, bezalkoholowych
napojów z soków owocowych, aperitifów bezalkoholowych,
ekstraktów owocowych bezalkoholowych, bezalkoholowych napojów na bazie miodu, nektarów bezalkoholowych
owocowych, piwa, gorzkich nalewek, likierów, napojów
alkoholowych destylowanych, napojów alkoholowych zawierających owoce, owocowych ekstraktów z alkoholem,
alkoholi i likierów wspomagających trawienie, whisky, wina,
wódki, soków owocowych, wody gazowanej, wody stołowej,
kosmetyków, preparatów do makijażu i demakijażu, dezodorantów do użytku osobistego, wyrobów perfumeryjnych,
soli do kąpieli do celów innych niż lecznicze, preparatów kosmetycznych do kąpieli, preparatów kosmetycznych do odchudzania, kremów kosmetycznych, lakierów do paznokci,
mydeł dezynfekujących, mydeł leczniczych, perfum, płynów
do pielęgnacji włosów, pomadek do ust, tuszy do rzęs, preparatów do prania, wywabiaczy plam - tak, by umożliwić
konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych
warunkach, 43 prowadzenie usług w zakresie: barów, barów
szybkiej obsługi, snack-barów, restauracji, restauracji samoobsługowych, stołówek, kafeterii, kawiarni, przygotowania
posiłków, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, przygotowywania dań - żywność
i napoje na zamówienie oraz ich dostawa, dostarczania dań
i posiłków, catering, usług dotyczących zakwaterowania
i wyżywienia, hotele, motele, pensjonaty.
496023
(220) 2019 02 18
CHŁODNICKI SEBASTIAN, JONKISZ RAFAŁ FIRMA
USŁUGOWA BALMORA SPÓŁKA CYWILNA, Turek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALMORA

(210)
(731)
(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.17, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, napoje
bezalkoholowe, bezalkoholowe nektary owocowe, piwo,
soki owocowe, woda gazowana, woda stołowa, 33 napoje
alkoholowe, brandy, napoje alkoholowe destylowane, dżin,
gorzkie nalewki, kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery,
miód pitny, owocowe ekstrakty z alkoholem, rum, sake, whisky, wino, wódka, 35 prowadzenie usług w zakresie: agencji
importowo-eksportowej, agencji reklamowych, badania opinii publicznej, badania rynku, dekoracji wystaw sklepowych,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom,
handlowe wyceny, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych - próbek, druków,
prospektów, broszur, reklama billboardowa, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy prasowe, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych dla

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 05.13.01, 27.03.11
(510), (511) 25 bielizna osobista, bluzy, kombinezony,
spodnie bryczesy, dżerseje, odzież z dzianiny, fartuchy, futra, garnitury, mundury, getry, halki, półhalki, kamizelki, koszule, krawaty, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, legginsy,
trykoty, rajstopy, majtki, odzież dla automobilistów, odzież
gimnastyczna, odzież wodoodporna, odzież ze skóry, odzież
z imitacji skóry, palta, płaszcze, okrycia wierzchnie, płaszcze,
peleryny, piżamy, podkoszulki, poncza, szlafroki, buty sznurowane, buty sportowe, buty, drewniaki, espadryle, kalosze,
obuwie gimnastyczne, obuwie plażowe, pantofle domowe, obuwie piłkarskie, półbuty, sandały, czapki, kapelusze,
nakrycia głowy, paski, rękawiczki, skarpetki, szale, szaliki,
35 prowadzenie usług w zakresie: agencji importowo-eksportowej, agencji informacji handlowej, handlowe porady
i informacje udzielane konsumentom, pozyskiwanie danych
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do komputerowych baz danych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie
wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych,
pokazy towarów, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama telewizyjna, radiowa, prasowa, telemarketing.
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(540) one

496029
(220) 2019 02 18
4MED COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDESTE AESTHETIC MEDICINE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 9 kasa fiskalna.
496105
(220) 2019 02 19
SPES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Szlachetne ZDROWIE

(210)
(731)
(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 02.09.01,
26.11.02, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.12,
26.04.01, 26.04.05
(510), (511) 3 kremy ochronne, kremy odżywcze, kremy
przeciwzmarszczkowe.
496034
(220) 2019 02 18
MINI MELTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Robimy lody w kulki
(510), (511) 30 lody, lody mleczne [lody], sorbety [lody], lody
wielosmakowe, lody włoskie, lody truflowe, lody mleczne,
lody spożywcze, lody owocowe, lody zawierające czekoladę,
sorbety [wodne lody], lody na bazie jogurtu [lody jako główny
składnik], lody w proszku, lody z owocami, lody wodne [sorbety], jadalne lody owocowe, lody na patyku, lody bez mleka, jogurt mrożony [lody spożywcze], lody o smaku czekoladowym,
mieszanki na sorbety [lody], mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, lody owocowe w postaci batonów, lód, lody
spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, lody spożywcze i lód.
(210)
(731)

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

496073
(220) 2019 02 19
COMP SPÓŁKA AKCYJNA, Nowy Sącz
(znak słowno-graficzny)
NOVITUS ONE

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 9 kasa fiskalna.
(210) 496098
(220) 2019 02 19
(731) COMP SPÓŁKA AKCYJNA, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 16 afisze, plakaty, biuletyny informacyjne, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma [periodyki], czasopisma branżowe, czasopisma fachowe, czasopisma o tematyce ogólnej, drukowane rozkłady, formularze [blankiety,
druki], fotografie [wydrukowane], gazety, kalendarze, kartki
z życzeniami, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier,
karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, materiały drukowane, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały piśmienne, materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), matryce, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy],
okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], periodyki [czasopisma], podręczniki [książki], śpiewniki, torby papierowe,
transparenty z papieru, ulotki, zakładki do książek, zakładki
do stron, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, agencje reklamowe, obróbka tekstów, produkcja
filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie
tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna,
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych,
usługi marketingowe, usługi prenumeraty gazet dla osób
trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], publikowanie czasopism, publikowanie książek,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], wydawanie
czasopism.
496287
(220) 2019 02 22
Fédération Internationale de Football Association
(FIFA), Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

72

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) POLAND 2019 GRZYWEK

(531) 03.04.04, 04.02.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, koszule,
ubiory z dzianiny, bluzy, pulowery, podkoszulki bez rękawów, koszulki z krótkim rękawem, kamizelki, koszulki bez
rękawów, suknie, spódnice, bielizna, stroje pływackie, bikini,
tankini, płaszcze kąpielowe, szorty, spodenki, swetry, czepki, czapki, kapelusze, szale, chusty na głowę, szarfy, chusty,
daszki, czapki z daszkiem, odzież gimnastyczna, dresy, bluzy
dresowe, kurtki, kurtki sportowe, ciepłe kurtki ze ściągaczem,
blezery, ubrania przeciwdeszczowe, płaszcze, uniformy, krawaty, opaski na nadgarstek, opaski na głowę, rękawice, fartuchy, śliniaki- nie z papieru, piżamy, jednoczęściowe ubranka
dla niemowląt i małych dzieci, śpiwory dla dzieci jako odzież,
skarpety i wyroby pończosznicze, szelki, paski, podwiązki,
sandały, klapki, obuwie sportowe, mianowicie buty turystyczne, buty terenowe, buty do koszykówki, buty do treningu terenowego, buty kolarskie, buty do sportów halowych, buty do biegania i lekkoatletyki, japonki, buty do piłki
nożnej halowej i boiskowej, buty piłkarskie, buty płócienne,
buty tenisowe, miejskie buty sportowe, buty żeglarskie, buty
do aerobiku, odzież sportowa, mianowicie bluzy polarowe,
stroje do joggingu, sportowe ubiory z dzianiny, spodnie
sportowe, koszulki polo, bluzy sportowe, spodnie sportowe, koszulki piłkarskie, koszulki do rugby, skarpety, stroje
pływackie, rajstopy i ocieplacze nóg, odzież gimnastyczna,
bielizna funkcjonalna, koszulki bez rękawów, biustonosze,
topy- odzież, trykoty, opaski na nadgarstek, opaski na głowę,
rękawice, kombinezony zimowe, kurtki zimowe, spodnie zimowe, 28 gry i zabawki, piłki sportowe, gry planszowe, stoły
do futbolu stołowego, pluszowe lalki i zwierzęta, pojazdy
do zabawy, puzzle, balony, zabawki dmuchane, karty do gry,
konfetti, artykuły gimnastyczne i sportowe, przyrządy gimnastyczne, sprzęt piłkarski, mianowicie rękawice, ochraniacze
kolan, łokci i ramion, nagolenniki i bramki piłkarskie, ścianki
bramek piłkarskich, torby sportowe i pojemniki dostosowane do przenoszenia artykułów sportowych, czapki na przyjęcia jako zabawki, podręczne gry elektroniczne przystosowane do użycia wyłącznie z odbiornikami telewizyjnymi, gry
wideo, automaty do gier wideo, konsole do gier, podręczne
urządzenia do gier z ekranem ciekłokrystalicznym, podręczne gry elektroniczne inne niż przystosowane do użycia
wyłącznie z odbiornikami telewizyjnymi, kontrolery do gier,
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kierownice do gier wideo i maty do tańca do gier wideo, ręce
z pianki jako zabawki, roboty zabawki do rozrywki, gry do automatów, modele - repliki statków powietrznych, zabawki dla
zwierząt domowych, zdrapki, latawce, rolki, hulajnogi jako
zabawki, deskorolki, 41 nauczanie, kształcenie, zapewnienie
kursów szkoleniowych, rozrywka, usługi rozrywkowe świadczone w czasie wydarzeń sportowych lub z nimi związane,
usługi rozrywkowe w formie publicznego oglądania wydarzeń sportowych, zapewnienie zajęć sportowych i kulturalnych, organizacja wydarzeń i zajęć sportowych i kulturalnych, organizacja loterii i konkursów, organizacja zawodów
i wydarzeń sportowych w zakresie piłki nożnej, zapewnienie
obiektów sportowych, usługi parków rozrywki, usługi klubów zdrowia i sprawności fizycznej, usługi wynajmu sprzętu
audio i wideo, produkcja, prezentacja, publikacja i/lub wypożyczanie filmów, nagrań dźwiękowych i filmowych, publikacja i/lub wypożyczanie interaktywnych produktów edukacyjnych i rozrywkowych, mianowicie filmów, książek, płyt
kompaktowych, płyt DVD, minidysków, CD-ROM-ów, publikacja informacji statystycznych i innych na temat wyników
sportowych, sprawozdania radiowe i telewizyjne z wydarzeń
sportowych, usługi produkcyjne i montażowe w zakresie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi fotograficzne,
usługi produkcyjne w zakresie fotografii, nagrywania audio
i wideo, produkcja filmów animowanych, produkcja animowanych programów telewizyjnych, usługi rezerwacji miejsc
na wydarzenia rozrywkowe i sportowe, usługi rezerwacji biletów na wydarzenia rozrywkowe i sportowe, usługi agencyjne w zakresie biletów na wydarzenia sportowe, mierzenie
czasu na wydarzeniach sportowych, nagrywanie wydarzeń
sportowych, organizacja konkursów piękności, rozrywka interaktywna, usługi w zakresie hazardu, świadczenie usług loterii, usługi gier on-line , zapewnienie rozrywki on-line o charakterze turniejów gamingowych, organizacja zawodów
w zakresie gier komputerowych, w tym zawodów on-line ,
informacje dotyczące rozrywki lub kształcenia, świadczone
on-line z komputerowej bazy danych lub przez Internet,
albo na elektronicznym bezprzewodowym urządzeniu telekomunikacyjnym, usługi gier elektronicznych świadczone
przez Internet lub na elektronicznym bezprzewodowym
urządzeniu telekomunikacyjnym- rozrywka, publikacja książek, publikacja książek elektronicznych i czasopism on-line,
usługi rozrywkowe w formie chat roomów przez Internet
lub na elektronicznych bezprzewodowych urządzeniach
telekomunikacyjnych, usługi rozrywkowe w formie pokazów
kinowych, usługi tłumaczeń, usługi tłumaczeń ustnych, zapewnienie infrastruktury rozrywkowej, mianowicie salonów
VIP i loży widokowych zarówno na obiektach sportowych,
jak i poza nimi w celach rozrywkowych, usługi obsługi gości,
mianowicie usługi recepcyjne, usługi obsługi gości, mianowicie zapewnienie biletów na wydarzenia sportowe i rozrywkowe, zapewnienie informacji on-line w zakresie sportu
lub wydarzeń sportowych z komputerowej bazy danych lub
przez Internet, usługi w zakresie informacji statystycznych
i innych na temat wyników sportowych, programów radiowych i telewizyjnych.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

487558, 491958, 494252, 495403, 495405

2

495482

3

491674, 492587, 492765, 493046, 493048, 493525, 493526, 494227, 494237, 494602, 494900, 494901, 494908,
494922, 495251, 495349, 495449, 495562, 495563, 495773, 495784, 495907, 496029

4

495882

5

491958, 492587, 492765, 492853, 493363, 493467, 493680, 494237, 494252, 494602, 494774, 494831, 494833,
494836, 494922, 495047, 495048, 495251, 495331, 495349, 495362, 495377, 495379, 495380, 495419, 495442,
495451, 495530, 495562, 495563, 495621, 495638, 495659, 495817, 495933, 495934, 495939, 495940, 495945,
495946

6

494934, 494952, 495285, 495487, 495576

7

487558, 495285, 495553, 495595, 495786

9

458748, 460082, 487558, 488580, 492647, 492765, 493383, 494237, 494560, 494791, 494793, 494838, 494851,
495357, 495553, 495643, 495652, 495764, 495772, 495776, 495781, 495878, 495881, 496073, 496098

10

492765, 494302, 494602, 495251, 495349

11

487558, 494017, 494019, 494962, 494967, 495285

12

494237, 494285, 495595

14

494237, 495408, 495784, 495904

15

494237

16

491670, 492581, 494237, 494283, 494285, 494608, 494615, 494791, 494793, 494946, 495075, 495345, 495491,
495501, 495566, 495671, 495771, 495880, 495886, 496105

17

494946, 495285, 495482, 495948

18

494237, 494285, 494565, 494894, 494896, 494902, 494909, 495408, 495449, 495784, 495880, 495886, 495904

19

460082, 465254, 477920, 494347, 494394, 495576

20

494237, 494538, 495355, 495408, 495470, 495883

21

460082, 494017, 494019, 494237, 495491, 495773, 495784

22

492109, 494237

24

494237, 494774, 495355, 495408

25

491167, 493177, 494048, 494237, 494565, 494608, 494615, 494651, 494714, 494774, 494821, 494894, 494896,
495073, 495408, 495449, 495491, 495500, 495519, 495676, 495701, 495771, 495784, 495803, 495806, 495808,
495904, 496023, 496287

26

495408, 495784

27

494237

28

487119, 494237, 494285, 495408, 495547, 495554, 495671, 495765, 496287

29

491442, 491449, 494237, 494488, 494784, 494788, 494792, 494798, 494804, 494805, 494809, 494810, 494872,
495179, 495478, 495588, 495630, 495743

30

492879, 494152, 494237, 494319, 494453, 494792, 494985, 495150, 495478, 495685, 495778, 496034

32

463386, 492853, 493277, 494237, 494320, 494792, 495349, 495679, 495750, 495756, 495789, 495791, 495793,
495794, 496020

33

494876, 494879, 495789, 495791, 495793, 495794, 496020

34

494906
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1

2

35

461959, 477920, 484253, 487558, 488580, 491307, 491670, 491684, 492581, 492631, 492765, 493383, 493870,
493881, 493968, 494017, 494019, 494048, 494227, 494237, 494241, 494243, 494244, 494245, 494246, 494247,
494248, 494249, 494270, 494285, 494302, 494313, 494453, 494538, 494560, 494565, 494608, 494615, 494774,
494791, 494792, 494793, 494801, 494821, 494831, 494833, 494836, 494837, 494840, 494851, 494875, 494894,
494896, 494902, 494906, 494909, 494934, 494939, 494946, 494952, 495176, 495265, 495355, 495408, 495442,
495445, 495449, 495451, 495491, 495501, 495553, 495564, 495566, 495636, 495641, 495643, 495652, 495654,
495676, 495731, 495767, 495768, 495772, 495773, 495775, 495776, 495778, 495784, 495789, 495791, 495793,
495794, 495817, 495868, 495882, 495904, 495907, 495952, 496020, 496023, 496105

36

460082, 491307, 492631, 492765, 494608, 494615, 494791, 494793, 494916, 494939, 495359, 495418, 495463,
495491, 495501, 495569, 495570, 495636, 495640, 495641, 495642, 495646, 495647, 495654, 495771, 495870

37

492631, 493383, 494017, 494019, 494608, 494615, 494837, 494840, 494939, 495418, 495463, 495491, 495540,
495576, 495636, 495641, 495654, 495768, 495781, 495882

38

458748, 461959, 488580, 491684, 493383, 494237, 494608, 494615, 494791, 494793, 494838, 495297, 495566,
495643, 495652, 495664

39

491307, 491670, 492631, 492647, 493968, 494351, 494837, 494840, 495297, 495429, 495491, 495771, 495818,
495882

40

460082, 495408, 495636, 495641, 495654, 495767, 495786, 495882

41

458748, 461959, 491432, 491684, 492581, 492592, 492765, 493383, 493870, 493881, 494048, 494141, 494237,
494313, 494565, 494608, 494615, 494656, 494773, 494791, 494793, 494821, 494838, 494939, 495176, 495297,
495345, 495357, 495445, 495491, 495501, 495547, 495554, 495564, 495667, 495672, 495767, 495771, 495871,
495876, 495904, 495907, 495952, 496105, 496287

42

488580, 492631, 493383, 494538, 494560, 494608, 494615, 494791, 494793, 494851, 494890, 495054, 495345,
495357, 495418, 495442, 495445, 495451, 495481, 495501, 495508, 495540, 495584, 495643, 495652, 495731,
495764, 495768, 495781, 495817, 495881, 495882

43

491432, 492765, 493968, 494141, 494237, 494608, 494615, 494656, 494773, 495297, 495491, 495540, 495566,
495584, 495653, 495731, 495743, 495778, 495805, 495810, 495952, 496020

44

491432, 492765, 494313, 494608, 494615, 494890, 495424, 495451, 495540, 495557, 495766, 495777, 495879,
495882, 495907

45

492765, 494048, 494608, 494615, 495764

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

AIRE: THE BRIDAL FACTORY
AKSOBREX UNIPHARM
ALE KOSMOS!
ALKOHOLE KRAFTOWE
WÓDKI RZEMIEŚLNICZE BIMBER
ALKOHOLE KRAFTOWE WÓDKI
RZEMIEŚLNICZE WÓDKA RZEMIEŚLNICZA
ALTKOM
AMFIT NUTRITION
ARKA
AROMA CAFE
ARTFOL
ARTVINYL-POL
AS TRANSITION TECHNOLOGIES
ADVANCED SOLUTIONS
ATRES INTRALOGISTICS
AURUM LOGISTIC
avi
BAJKA
Bakoma BAKUŚ PUSZYSTY
Bakoma BAKUŚ PUSZYSTY
Bakoma BAKUŚ PUSZYSTY
Bakoma BAKUŚ PUSZYSTY
Bakoma BAKUŚ PUSZYSTY
BAKUŚ
BAKUŚ
BALMORA
BE BAJER ENTERPRISE
BETA
Biały twarogowy grześmlecz
Bielenda Super Skin Diet Hydro Aloe
Bielenda Super Skin Diet Velvet Rose
Biesiadowo
BIO Bistro
BIODEMADA
BIOTEBAVIT
BIÓwka... z natury reklamówka...
BLINGSIS
BLUERS
Bringing individuals together
Business & Prestige
BUTIFLOR
Bystry Zdrój
CARBOXIN
cinelight

495868
495349
495478
494876
494879
493383
492853
491167
495778
491670
495948
495357
495429
494351
494227
495671
494788
494804
494805
494809
494810
494784
494798
496023
495781
458748
491449
493525
493526
494141
496020
495817
492587
494283
495904
495870
494615
461959
495048
494320
495939
495805

COLON MAX
COLONAX
Connecto DMS
Connecto
Constux
CRIPTOSIN
CURIOZA
D&A Bielizna dla wszystkich
DECOR SYSTEM
DEFRO EKO SLIM
DEFRO ES
Deliss
DENTAL MIGAS
DEVIPUR D
DOBRA RYBKA SMAŻALNIA RYB
ebud dom
ÉCLAIR
ECRK Europejskie Centrum Rozwoju Kadr
EDMA
ELEKTROSAL
EmiTV
ESKK
EVELLA
fajne studio kreatywne
fc shakshuka eat love repeat
FISH XXL
Fizjo Terapia HD
FLOVV
FLOVV
FLOW
Footloose Socks
FOREIGN TRADE PROGRAMME
forespix
FUZ < JA MIEJSCE, KTÓRE ŁĄCZY
Gabinety Medyczne novina
GARDEN LINE
glamourki
GO WITH THE FLOVV
GOBARTO DZICZYZNA GC
Z MYŚLIWSKĄ PASJĄ
GOOBAYA
GRANSTYLE
GRANSTYLE
GRUPETTO
GYMWORLD

495933
495940
495878
495881
495047
494908
495449
495265
477920
494967
494962
494319
494890
493467
495743
495418
495907
495667
495776
495946
495643
495672
494792
495445
494773
495765
495766
495793
495794
495789
494302
494793
495530
495491
495557
494946
495676
495791
494872
492592
494017
494019
494821
495876
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HALKA
hanza blueback
hanza coat
hanza flex
hanza inks
hanza jet
hanza poster
hanza skylight
hanza wall
hanzaproof
Happy House
HELLO VEGAN
HILLS
HIXACET
HOLISTIC CLINIC SMART AGING
Home Brite
Hortex SOK 100% TŁOCZONY PROSTO
z Jabłek z Czarną Porzeczką DUŻA ILOŚĆ
MIĄŻSZU Z DODATKIEM WITAMINY C
BEZPOŚREDNIO Z OWOCÓW
Tak powstaje nasz sok:
HOTAIR
hoteliada
HUTA SZKŁA CZECHY
HYDROUT
HYDROVERT
iki
Impet Wozimy góry towaru
Implanty Polska
inSilico2 professional cleaning solution
INSILICO2
JADAR GARDEN
JADAR HOME
Japapa
juniorVit
KABACKA PRZYSTAŃ residence
Kakatek
KAPELA WARSZAWSKA STAŚKA WIELANKA
Karkonosz
keczonez
KLIK
KÖNIGSTAHL
KÖNIGSTAHL
Krajowe Dni Ziemniaka
Kryspinianki
KTO TU MIESZKA
KUCHNIA DLA KONESERA
langgur
LID TECHNOLOGY
LIPO CAPS
LONG FOR BOARD
LONGMEN

2

495566
494245
494244
494241
494247
494246
494270
494243
494248
494249
494656
494922
492109
495934
492765
495773

463386
487558
495297
460082
495659
495482
495806
495818
494313
493048
493046
494394
494347
484253
495638
495359
495408
491684
493277
492879
465254
494934
494952
493870
495871
494838
495588
495808
495451
495442
493177
495331

Nr ZT13/2019
1

LUSTORK
Łebska Ostoja
MAGNEFAN
MARKET LOCATOR
marszałki
Masza i Niedźwiedź
MEDESTE AESTHETIC MEDICINE
Medyczna Racja Stanu
MEGRAN
MENSIL Tabletki nie wymagają popijania
MEXICO BAR
MIAMI BURGER
Mikrograf
Miligard
Milorstowo
Mining Services and Engineering Sp. z o.o.
MISZ masz
MiŚOT
mixxy
MOJSTOLIK.PL
MOUNTAIN WILD FREEDOM TRAVEL LOVE
MOZAIKA
MSE
MSE
MUCOVAGIN fizjoemulsja
MULTIDERM
NA SZLAKU SMAKU WYTWORNY
NEFROXIN
NEO GARAGE
NEO GARAGE
NOVITUS ONE
NUTRIVAX
NYGUS
o’go
ODWNĘTRZA
ODYSEJA FOOD
Office CREATIVE GROUP
one ARCHITEKCI
one
Ostoja Bukowo
Otophone
P PARKINGUJ
Pastele Polskie
PizzaPortal.pl GIF ME FOOD
PLONOWNIK
PLONOWNIK
POLAND 2019 GRZYWEK
Polska Grupa Biogazowa Spółka Akcyjna
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
Polska Nagroda Innowacyjności
Potato Days Poland

2

495621
495569
493680
488580
494453
494237
496029
495345
494875
495419
495810
495653
495767
494252
495424
495641
494801
495664
494906
495731
494565
495952
495636
495654
495563
493363
495685
495945
494837
494840
496073
491958
494285
495803
495481
495179
494538
495054
496098
495570
495775
492647
495880
493968
495403
495405
496287
495882
492581
495176
493881

Nr ZT13/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

powłoka hybrydowa purmax
PROGRAM HANDLU ZAGRANICZNEGO
prokomp BŁYK BERNARD
PROMEA
Pupil Kupil
R RehStab NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
ravitt Travel
Regent
relevedancewear.pl
RINTAL POLSKA
RMS Nieruchomości
Robimy lody w kulki
ROCKET BCAA
ROCKET CREATINE
ROCKET MASS
Royal Fashion
royalfashion.pl
RYŁKO
S SANREF
S SHIRAIDER
sense BOOST ESSENCE OF FRESHNESS
Shoper
SILDEROS
SIT SPOŻ
SMACZNE WNĘTRZA
Smakowity twaróg grześmlecz
SOLVERX comfort for your skin
sposób na życie
SPYMOBILE
stalmix
STOLWIT MEBLE
Sutriheal-koi i goi
SWEET BEAT
Szlachecka Wędzarnia Wędliny jak dawniej
Szlachetne ZDROWIE
szyk
TADAFIL
TADAL
TADAMAX
TADASEX

77

2

1

2

495487
494791
495768
495508
487119

TAKE 1
tanecznepasje.pl
TenSmak Przypraw życie smakiem
TheTeachingWall
TOTUPOINT
U siebie mimo wieku
ulotki.pl
UNI SHAFT
UniGap
UniPrawnik
UniRider
UniTruck
Upir Dunkel
Vege HOME
Verdin FIX
VetiRaty
VICHY BARCELONA VICHY BARCELONA
Genuina Authentisch Authentic Naturalna
SERVIR BIEN FRIA GUT GEKÜHLT SERVIEREN
SERVIRE BEN FREDDA PODAWAĆ NA ZIMNO
Niza 1884 Nápoles 1884 Barcelona 1888
Paris 1889 Viena 1904 Budapest 1907
NICE 1884 NAPOLI 1884 EXPOSICION
UNIVERSAL DE BARCELONA 1888 PARIS
1907 Medalla de Plata Medalla de Oro
Medalla de Oro Medalla Honorifica
Medalla de Oro Medalla de Oro
vision house
Warsaw UNIT
WESOŁY KORNIK
WĘDLINY Z GÓRALSKIM SMAKIEM
wgn
WHITE SWAN
WHITE
WIESMANN lingerie
WITOWO RADIO
www.DobryZabieg.com.pl
WWW.MOTOBRACIA.PL 299 OLSZTYN
X tenpilot
Zenra
ZIWIECZ ŻYWIEC ŽIVEC SAYBUSCH
BROWAR WAWRZYNIEC

494048
494651
494152
495547
495772
495540
495075
495595
495646
495647
495642
495640
495750
495355
494602
494916

495777
494902
495886
495500
495576
495463
496034
494831
494833
494836
494894
494896
495784
495285
495073
494900
494851
495251
495501
495584
491442
494901
491432
495764
495786
495883
495562
495150
494488
496105
494909
495377
495379
495362
495380

495756
495564
494608
495470
495630
494939
491674
495701
494714
495652
495879
495771
495553
495519
495679

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.
1194651
1380361
1443401
1447375
1448210
1453559
1453591
1453602
1453646
1453694
1453711
1453756
1453761
1453764
1453766
1453770
1453820
1453842
1453848
1453894
1453896
1453903
1453927
1453930

ADVEGO (2019 01 30)
esan (2019 01 29)
CFE: 27.05.01, 29.01.01

35, 38, 41, 42

1453932

1, 2, 4, 6, 7, 11, 14, 17,
19, 21, 35, 37, 39
HIVE (2019 02 19, 2018 10 25)
9, 35, 39
hive (2019 02 19, 2018 10 25)
CFE: 27.05.01
9, 35, 39
Supreme Spain (2019 02 15)
CFE: 25.03.01, 27.05.10, 29.01.12
18, 25, 35
FEX (2019 01 04)
9
Celergo (2018 10 30, 2018 05 17)
35
FITCOR (2018 12 11, 2018 06 29)
5
CHOIMERPAINT (2018 08 10)
2
MMCNC (2019 01 08)
CFE: 26.04.09, 27.05.01
7
CRESTURIT (2018 07 24)
5
RED LANTERN (2019 01 14)
CFE: 13.01.06, 26.01.03, 28.03.00, 29.01.12
13
PEAK GYM (2018 11 15, 2018 09 21)
CFE: 02.01.08, 06.01.04, 27.05.08
5, 25, 41
EPOK (2018 11 30, 2018 07 17)
CFE: 27.05.01
34
NAIPO (2019 01 02)
CFE: 27.05.01
10
Emch+ Berger (2018 12 09)
CFE: 24.17.05, 26.04.05, 27.05.24
36, 37, 42
SHENGL I LONG (2019 01 21)
CFE: 28.03.00
17
COSMX (2019 01 17)
CFE: 26.04.04, 27.05.01, 28.03.00
9
(2018 12 17)
CFE: 28.03.00
37
(2018 12 17)
CFE: 28.03.00
41
YOUHE (2018 12 10)
CFE: 26.01.03, 27.05.01
8
XIANG HE (2018 11 29)
CFE: 28.03.00
21
CON CAST (2019 01 14)
CFE: 03.09.02, 27.05.01
11
ShengHe (2019 01 24)
CFE: 28.03.00
20

1453994
1454088
1454160
1454184
1454190
1454243
1454264
1454337
1454355
1454387
1454403
1454416
1454436
1454551
1454621
1454622
1454635
1454648
1454678
1454696
1454744

(2018 12 17)
CFE: 28.03.00
5
RedDOT (2018 09 04)
37
MegaLCer (2018 12 31)
CFE: 03.04.13, 28.03.00
18, 20, 22, 25, 27
shan shi en tai (2018 12 17)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
9
XIZHOU (2019 01 14)
CFE: 26.11.12, 28.03.00
9
(2018 09 13)
CFE: 01.01.01, 02.09.14, 26.01.03
45
Bank of Africa (2018 11 26)
CFE: 27.05.01, 29.01.04
36
JUHAO (2018 11 23)
CFE: 27.05.24, 28.03.00
9
NEXMO (2018 12 10, 2018 06 19)
12
DALKIA WASTENERGY
37, 39, 40, 42
(2018 12 19, 2018 06 26)
DAKON (2018 08 23, 2018 06 14)
6, 9, 11,
37, 42
JOINCO GLOBAL TRADE SOLUTIONS
(2018 12 27, 2018 06 28)
CFE: 27.05.10, 29.01.13
35
Ushuaa (2018 08 01)
CFE: 27.05.01
25,
La Camicia VENEZIA (2018 03 16, 2018 03 02)
CFE: 25.01.25, 27.05.10
25, 35
EMINENT PLATINUM (2018 08 30)
31
1.1 MILLIONAIRES (2018 12 18,
9
2018 06 21)
BIERA CORSA CORSICAN IPA India Pale Ale
(2018 12 20)
CFE: 05.11.15, 25.01.15, 27.05.03, 29.01.12
32
RYNO (2018 11 14)
CFE: 03.02.07, 26.04.15, 27.05.02
12
EcoFrost (2018 10 22, 2018 09 04)
35
NOT TAXI (2018 11 29)
CFE: 27.05.01
9, 39
wownuts (2018 12 03, 2018 07 20)
29, 30
UGO BY LEASYS (2018 10 18, 2018 10 03)
CFE: 01.15.21, 26.03.23,
12, 36, 39
27.05.03, 29.01.13

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1380361

2

1380361,

4

1380361

5

1453602,

1453711,

6

1380361,

1454387

7

1380361,

1453694

8

1453896

9

1443401,
1454387,

10

1453766

11

1453646
1453761,

1453932

1447375,
1454621,

1453559,
1454678

1453842,

1454160,

1380361,

1453927,

1454387

12

1454337,

1454635,

1454744

13

1453756

14

1380361

17

1380361,

1453820

18

1448210,

1454088

19

1380361

20

1453930,

1454088

21

1380361,

1453903

22

1454088

25

1448210,

27

1454088

29

1454696

30

1454696

31

1454551

32

1454622

34

1453764

35

1454184,

1454264,

1454403,

1453761,

1454088,

1454416,

1454436

1194651,
1454436,

1380361,
1454648

1443401,

1447375,

1448210,

1453591,

36

1453770,

1454243,

1454744

37

1380361,

1453770,

1453848,

1453994,

1454355,

1454387

38

1194651
1443401,

1447375,

1454355,

1454678,

1454744

39

1380361,

40

1454355

41

1194651,

1453761,

1453894

42

1194651,

1453770,

1454355,

45

1454190

1454387

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.
489299
489297
489016
485794
485797

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO
ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA
2018 12 19
30
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO
ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA
2018 12 19
30
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
2019 01 15
9, 35, 37, 38, 40, 42
Societa Italo-Britannica
L. Manetti - H. Roberts & C. p.A.
2019 01 22
3, 5
Societa Italo-Britannica
L. Manetti - H. Roberts & C. p.A.
2019 01 22
3, 5

490660
492141

491452
491453

BITBURGER BRAUGRUPPE GMBH
2019 02 19
32
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019 03 01
32
Dalton Schools, Inc.
2019 03 07
41
Dalton Schools, Inc.
2019 03 07
41

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

The Procter & Gamble Company
2019 02 28

5, 35
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