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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) 458730
(220) 2016 07 06
(731) BAJAJ AUTO LIMITED, Akurdi, IN
(540) (znak słowny)
(540) BOXER
(510), (511) 12 motocykle, rowery, skutery, motorowery, motorynki, mini skutery, silniki do motocykli, części i akcesoria
do pojazdów.
(210) 463388
(220) 2016 10 31
(731) SYSKA PIOTR, Dąbrowa
(540) (znak słowny)
(540) ALUTECHNIKA
(510), (511) 6 żaluzje listwowe metalowe, rolety metalowe,
19 rolety niemetalowe, 37 budownictwo.
472659
(220) 2017 06 06
FROSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) Fingersy
(510), (511) 29 galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, sałatki gotowe, oleje i tłuszcze jadalne, zupy,
chipsy ziemniaczane, konserwowane, mrożone, suszone
i gotowane owoce, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane warzywa, mrożonki warzywne, mrożonki owocowe, grzyby mrożone, mrożone gotowe posiłki składające
się głównie z warzyw, krojone warzywa, warzywa przetworzone, mrożone potrawy gotowe na bazie mięsa i ryb,
mięso, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, mrożone produkty mięsne, mrożone gotowe posiłki składające się głównie
z mięsa, mięso smażone, ryby, owoce morza i mięczaki, filety rybne, mrożone produkty rybne, mrożone potrawy gotowe na bazie ryb, przekąski z ryb i owoców morza, dania
mrożone, gotowe dania składające się głównie z ryb, ryby
przetworzone, potrawy rybne, posiłki chłodzone przygotowane z ryb, żywność przygotowywana z ryb, owoce morza, kawior, 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż,
tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby
cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa (syropy),
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy
(przyprawy), przyprawy, lód, sushi, pizze, pierożki, makarony, spaghetti, paniery, panierki z przyprawami do mięs, ryb,
drobiu, mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, mięsem lub rybami, muesli, płatki kukurydziane, płatki
owsiane, płatki zbożowe, wyroby na bazie ciasta.
(210)
(731)

472753
(220) 2017 06 09
EC VC7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

(540) PINGWIN

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, kupony mobilne do pobrania, publikacje periodyczne ładowalne w postaci elektronicznej z Internetu, oprogramowanie komputerowe do pobrania
z Internetu, 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, 35 usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, obsługa programów lojalnościowych, usługi w zakresie
programów lojalnościowych, administrowanie programami
lojalnościowymi i motywacyjnymi, usługi reklamowe, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez
dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, usługi w zakresie handlu produktami spożywczymi
i alkoholami, usługi informacyjne dla konsumentów, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów
detalicznych, doradztwo biznesowe, udostępnianie wiedzy
dotyczącej produktów spożywczych i alkoholi za pomocą
portalu on-line, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń
e-learning, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi organizowania quizów, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie elektroniczne online materiałów niepobieralnych, publikacja materiałów
dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu,
udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej
bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, edukacja jako
nauczanie, informacje o edukacji, organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów.
(210) 474045
(220) 2017 07 13
(731) URSUS SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) VIGUS
(510), (511) 4 benzyna, brykiety: drzewne, materiałów palnych, węglowe, brykiety z torfu jako paliwo, paliwo do diesla,
węgiel drzewny jako paliwo, gaz: olejowy, oświetleniowy, gazolina, gaz generatorowy, mazut, paliwa mineralne, oleje: palne, przemysłowe i silnikowe, paliwa silnikowe, paliwo gazowe,
smary do narzędzi tnących, 6 medale okolicznościowe i emblematy metalowe z metali nieszlachetnych i ich stopów, gadżety reklamowe z metali nieszlachetnych i ich stopów, zawieszki do kluczy, puchary, figurki, statuetki z metali
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nieszlachetnych, znaczki do przypinania, foremki do lodu metalowe, dzwony i dzwonki, kołatki do drzwi, maskotki metalowe, 7 maszyny i obrabiarki, silniki z wyjątkiem stosowanych
w pojazdach lądowych, mechaniczne narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny, alternatory - generatory prądu przemiennego, brzeszczoty pił, cylindry do maszyn i silników,
chłodnice do silników, ciągniki jednoosiowe ogrodowe, dmuchawy, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu ziarna,
dźwigi do pojazdów, filtry powietrza chłodnic silników, gaźniki, generatory elektryczności, iskrowniki zapłonu, instalacje
do mycia pojazdów, kombajny zbożowe, kopaczki, koparki czerpaki, koparki do rowów, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, koła zębate, kosiarki, kosiarki - snopowiązarki, kosiarki
ogrodowe, krajalnice, maszyny dla mleczarstwa, krajarki do roślin okopowych, kultywatory, łuskarki ziarna, maszyny rolnicze,
maszyny do budowy dróg, maszyny wirujące, mieszalniki,
młocarnie, obieraczki, obrabiarki, maszyny do ostrzeżenia, pługi, pługi do zdejmowania darni, prądnice prądu stałego, przenośniki pneumatyczne, podajniki mechaniczne paszy dla
zwierząt, przetrząsacze do siana przeguby Cardana, rozdrabniarki, rozruszniki silników, siewniki, sieczkarnie, snopowiązałki,
spycharki, urządzenia do zagęszczania odpadów, tłoki
do amortyzatorów i cylindrów, tłumiki do silników, wialnie,
wiązarki do siana, wtryskiwacze do silników, żniwiarki,
9 dzwonki sygnalizacyjne, etui na okulary, filmy kinematograficzne, filmy rysunkowe animowane, futerały na przyrządy
i aparaturę fotograficzną gwizdki sygnalizacyjne, kalkulatory,
kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamizelki i koła
ratunkowe, kasety wideo, kaski ochronne dla uprawiania sportu, lornetki, lupy, myszy komputerowe, okulary ochronne
do uprawiania sportu, pływaki do kąpieli i pływania, podkładki
pod myszy komputerowe, programy gier komputerowych,
programy komputerowe, odbiorniki radiowe, radia samochodowe, suwaki logarytmiczne, tarcze odblaskowe noszone
na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, wagi,
znaki drogowe świecące lub mechaniczne, żelazka elektryczne, 11 aparatura i instalacje chłodnicze, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz instalacji wodnych i gazowych, instalacje do klimatyzacji, instalacje klimatyzacyjne w pojazdach,
instalacje grzewcze w pojazdach, piece do spopielania, urządzenia do ogrzewania na paliwo stałe, płynne lub gazowe,
urządzenia oświetleniowe w pojazdach, wymienniki ciepła,
abażury, lampki elektryczne na choinkę, świecące numerów
do domów, elektryczne ekspresy do kawy, elektryczne lampy,
fontanny, zapalniczki do gazu, koce i poduszki podgrzewane
elektrycznie nie do celów leczniczych, kominki domowe, lampiony, klosze do lampy, latarki, suszarki do włosów, świeczniki,
żyrandole, 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się
na lądzie, w powietrzu lub wodzie, amortyzatory zawieszenia
w pojazdach, urządzenia antypoślizgowe do opon pojazdów,
autoalarmy, autobusy, autokary, bagażniki do pojazdów, błotniki, ciągniki, mechanizmy wywrotkowe do skrzyń ciężarówek,
ciężarówki - lory, drążki skrętne do pojazdów, drzwi do pojazdów, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, furgonetki, hamulce do pojazdów, karoserie samochodowe, koła
pojazdów, kołpaki, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, pojazdy-chłodnie, pojazdy elektryczne, pojazdy silnikowe, pojazdy
trzy lub czterokołowe, polewaczki, przyczepy, przyczepy kempingowe, przyczepy mieszkalne samochodowe, podwozia
pojazdów, zderzaki do pojazdów, przekładnie redukcyjne
do pojazdów lądowych, rowery, samochody kempingowe, samochody osobowe, siedzenia do pojazdów, traktory, wózki:
bagażowe, do golfa, do transportu wewnętrznego, wózki
transportowe trójkołowe, wózki widłowe, 20 dzieła sztuki
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, figurki - statuetki z drewna, wosku lub tworzyw sztucznych, poduszki,
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podpory pod książki, kwietniki, listwy do ram obrazów, lusterka toaletowe, lustra, rękojeści niemetalowe do noży, numery
domów nieświecące niemetalowe, tablice na ogłoszenia, opakowania drewniane do butelek, ozdoby z tworzyw sztucznych
do artykułów spożywczych, stojaki na parasole, parawany, taborety - podnóżki, 21 wyroby z ceramiki dla gospodarstwa
domowego, kosze na chleb, cukiernice, czajniczki do herbaty,
deski do krojenia do kuchni, doniczki na kwiaty, dozowniki mydła i do papieru toaletowego, dzbanki, figurki z porcelany, terakoty lub szkła, kieliszki do jajek, świeczniki, kosze do użytku
domowego, kosze na odpadki i śmieci, koziołki pod noże
na stół, kółka na serwetki, kubki, kufle, okładki, uchwyty na karty menu, otwieracze do butelek, pucharki na owoce, patery,
pieprzniczki, podkładki na stół pod naczynia nie z papieru
i nie z tkanin, pojemniki na chleb i na słodycze, serwetniki,
szklane wyroby malowane, termosy, wazony, wyroby garncarskie, 22 sznury, liny i szpagaty z włókien naturalnych i sztucznych, z papieru i tworzyw sztucznych, szpagat papierowy, hamaki, markizy, namioty, sznurki do pakowania, sznurki
do wyrabiania sieci, szelki do transportu ładunków niemetalowe, worki do pakowania z materiałów tekstylnych, worki
do transportu i przechowywania materiałów luzem, worki
pocztowe, 28 artykuły gimnastyczne i sportowe, przyrządy
do ćwiczeń fizycznych, balony do zabawy, zabawki, puzzle,
klocki, lalki, latawce, pluszowe zabawki, maskotki i gadżety reklamowe z tworzyw, drewna i materiałów tekstylnych, akcesoria do gry: kije, karty, kule, piłki, żetony, 33 napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa), 35 usługi w zakresie handlu detalicznego,
hurtowego oraz za pomocą Internetu różnych towarów w zakresie sprzętu motoryzacyjnego, maszyn rolniczych i budowlanych oraz ich części i akcesoriów, usługi w zakresie prowadzenia agencji importowo - eksportowej, 36 administrowanie
i zarządzanie nieruchomościami, agencje nieruchomości,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, analizy
finansowe, dzierżawa i wycena majątku nieruchomego, doradztwo finansowe i usługi finansowe, doradztwo podatkowe,
pośrednictwo przy zawieraniu umów kredytowych, pośrednictwo finansowe i pieniężne, porady w zakresie inwestowania w nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych i mieszkań, zarządzanie finansami, 37 izolowanie
budynków, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
instalowanie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, instalowanie i naprawy urządzeń do nawadniania, instalowanie oraz
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja i naprawy
maszyn, montaż i naprawy instalacji alarmowych, montaż i naprawy instalacji grzewczych, przeciwpożarowych, mycie pojazdów, nadzór budowlany, obsługa i naprawa pojazdów, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych,
regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych,
usługi stacji obsługi samochodów - tankowanie i obsługa, wynajem buldożerów, koparek, wynajem sprzętu budowlanego,
wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem żurawi, wynajem maszyn i urządzeń rolniczych, zabezpieczanie budynków przed wilgocią zabezpieczanie pojazdów przed korozją,
39 dostarczanie towarów, dostarczanie przesyłek, dystrybucja:
energii, paliw gazowych, prądu elektrycznego i wody, magazynowanie i przechowywanie towarów, pakowanie produktów i towarów, przenoszenie, przewóz bagaży, przeprowadzki,
przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi,
transport, usługi w zakresie transportu autobusowego, samochodowego, transport pasażerski, transport podróżnych, wyładunek i składowanie odpadów, wynajmowanie magazynów, wypożyczanie pojazdów, zaopatrywanie w wodę,
40 oczyszczanie, odświeżanie i dezodoryzacja powietrza,
oczyszczanie i uzdatnianie wody, przetwarzanie i sortowanie
odpadów oraz surowców wtórnych, przetwarzanie ropy naftowej, recykling odpadków i odpadów, spalanie śmieci i od-
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padków, unieszkodliwianie i przetwarzanie odpadów, usługi
związane z niszczeniem odpadów i odzyskiem surowców,
wulkanizacja, wytwarzanie energii, obróbka materiałów, 41 organizowanie działań promocyjnych i informacyjnych poprzez
organizowanie i prowadzenie wszelkich imprez publicznych,
prezentacji, wystaw, szkoleń i kursów edukacyjnych, kongresów, konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów, spotkań
przedstawicieli przedsiębiorców z przedstawicielami władz,
42 doradztwo budowlane, inżynieria techniczna, opracowywanie projektów technicznych, testowanie pojazdów, usługi
w zakresie prowadzenia badań technicznych, badań w dziedzinie mechaniki, badań i doradztwo w zakresie ochrony środowiska naturalnego, prace badawczo-rozwojowe wykonywane na rzecz osób trzecich, projektowanie budynków,
wzornictwo przemysłowe, 45 doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, usługi związane z gaszeniem pożaru, ochrona
przeciwpożarowa, usługi ochroniarskie, wypożyczanie alarmów przeciwpożarowych, doradztwo w zakresie własności
intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi.
474218
(220) 2017 07 17
BROWARY REGIONALNE JAKUBIAK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dziekanów Nowy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOJAN FAJRANT PIWO JASNE PEŁNE

(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 18.01.09, 05.07.02, 07.01.03, 02.03.16,
26.11.03, 26.01.02, 25.01.01, 26.01.04
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej napojów bezalkoholowych
i piwa, usługi w zakresie marketingu i reklamy, promocja
sprzedaży, organizowanie targów, wystaw i festynów w celach handlowych i reklamowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

475910
(220) 2017 08 29
WARWAS ARTUR, Chróścice
(znak słowno-graficzny)
K & W KANZLEI

(531) 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej,
badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu,
biura pośrednictwa pracy, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie
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strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, fotokopiowanie, informacja
o działalności gospodarczej, maszynopisanie, negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów,
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie
dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, przygotowanie listy płac,
przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, rekrutacja personelu, statystyczne zestawienia, transkrypcja wiadomości [prace biurowe],
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji
importowo-eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi menedżerskie
dla sportowców, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi
finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi przeglądu prasy, usługi public relations, usługi sekretarskie, usługi
umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie porównywania cen,
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wyceny
handlowe, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako
wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
36 agencje nieruchomości, agencje ściągania wierzytelności,
analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, handel walutami i wymiana walut, informacja
o ubezpieczeniach, informacje finansowe, inwestycje finansowe, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie
czynszu, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie akcjami
i obligacjami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
sponsorowanie finansowe, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi likwidacji
przedsiębiorstw, finansowe, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wynajem biur do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej,
zarządzanie finansami, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie
nieruchomością, 41 doradztwo zawodowe, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów,
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organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], pisanie
piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów
innych niż reklamowe, publikowanie książek, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów
(innych niż teksty reklamowe), tłumaczenia, udostępnianie
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi trenerskie, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, wyższe uczelnie
[edukacja], 45 badania prawne, badanie przeszłości osób, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, kontrola fabryk dla celów
bezpieczeństwa, licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, mediacje, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, pisanie prywatnych
listów, prawne administrowanie licencjami, rejestrowanie
nazw domen [usługi prawne], sprawy sporne (usługi pomocy
w -), usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości,
usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, usługi detektywistyczne, usługi prawne związane
z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi serwisów
społecznościowych online, usługi w zakresie ochrony, usługi
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, zarządzanie prawami autorskimi.
(210)
(731)
(540)
(540)

481897
(220) 2018 02 02
ALI KOZHIN ANWAR, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Polandvisa

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej w szczególności obsługa cudzoziemców, organizowanie zezwoleń na pobyt cudzoziemców,
zezwoleń na pracę cudzoziemców, zarządzanie działalnością gospodarczą w szczególności doradztwo w zakresie
zatrudniania cudzoziemców, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, wynajmowanie maszyn, urządzeń,
mebli i wyposażenia dla biur, firm, osób fizycznych, pośrednictwo w zakładaniu działalności gospodarczej, usługi
agencji handlowych, informowanie o rodzajach działalności
gospodarczej, usługi biur pośrednictwa pracy, usługi rekrutacji personelu, usługi doboru personelu za pomocą metod
psychotechnicznych, pomoc przedsiębiorstwom w działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek,
druków, prospektów, broszur], rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, reklama radiowa, obróbka
tekstów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, tworzenie
reklamowych i sponsorowanych tekstów, usługi reklamy
telewizyjnej, usługi reklamy w Internecie, wynajmowanie
nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, usługi zarządzania w zakresie za-
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mówień w handlu, usługi administrowania hotelami, usługi
komputerowego zarządzania plikami, usługi sekretarskie,
usługi biurowe na zlecenie, pośrednictwo w działalności
administracyjnej, sortowanie danych w bazach komputerowych, tworzenie dokumentacji, usługi kojarzenia partnerów
biznesowych, 36 administrowanie nieruchomościami, usługi
agencji celnych, usługi agencji nieruchomości, pośrednictwo
w zakresie obrotu nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, wycena nieruchomości, usługi depozytów sejfowych, kosztowności, doradztwo w sprawach finansowych,
dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości,
usługi finansowe, doradztwo finansowe, informacje finansowe, 45 doradztwo i pośrednictwo w sprawach uzyskiwania
prawa pobytu cudzoziemców na terenie Polski.
482889
(220) 2018 02 28
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU
I USŁUG GRUNTPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) lazur
(510), (511) 3 płyny do spryskiwaczy szyb, płyny do czyszczenia szkła, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, środki antykorozyjne, amoniak stosowany jako detergent, soda krystaliczna do czyszczenia, zapachy samochodowe, soda wybielająca, preparaty antystatyczne do celów
domowych, preparaty do usuwania barwników, preparaty
do usuwania farb, oleje czyszczące, kosmetyki, preparaty
do mycia, środki do wybłyszczania, wybielacze plam.
(210)
(731)

484069
(220) 2018 03 25
GRUPA OD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przeworsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANGEL

(210)
(731)

(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 fotele, krzesła, fotele biurowe, krzesła z ruchomym oparciem, fotele rozkładane z odchylanym oparciem, części zamienne do foteli w tym poduszki lędźwiowe,
zagłówki, fotele dla graczy gier komputerowych, poduszki
do krzeseł.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

485116
(220) 2018 05 18
DYLEWSKI PAWEŁ, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
Pick Rock

27.05.01, 27.05.05, 27.05.13, 27.05.17, 02.09.16, 26.01.03,
26.01.14
(510), (511) 9 pliki muzyczne do pobierania, płyty gramofonowe, płyty kompaktowe [audio-wideo], programy komputerowe nagrane, 25 odzież gimnastyczna, stroje na maskara-
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dę, 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, prowadzenie
zajęć fitness, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi
związane z dyskotekami, kształcenie praktyczne [pokazy],
kultura fizyczna, taniec.
485321
(220) 2018 04 25
LIEDMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Działoszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WAPNIAK JURAJSKI KREDA NAWOZOWA
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(540) PAPA DIEGO ŚWIEŻY MEKSYK

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 03.09.18
(510), (511) 1 nawozy.
(210) 485334
(220) 2018 04 25
(731) WYKA MICHAŁ, Wysoka
(540) (znak słowny)
(540) MATEO
(510), (511) 25 obuwie, balerinki [obuwie], obuwie damskie,
wkładki [obuwie], obuwie sportowe, obuwie codzienne,
obuwie dla kobiet, obuwie dla dzieci, obuwie dla mężczyzn,
obuwie codziennego użytku, obuwie inne niż sportowe,
obuwie męskie i damskie, buty skórzane, buty damskie, buty
zimowe, buty wsuwane, buty sznurowane, buty robocze,
buty sportowe, buty za kostkę, buty dla kobiet, buty na platformie, sandały i buty plażowe, buty na płaskim obcasie.
485338
(220) 2018 04 25
ZAWISŁA ANDRZEJ PPHU LAMPEX IMPORT-EXPORT,
Budzyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lampex

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 urządzenia i instalacje do oświetlania: lampy
elektryczne, gazowe i olejowe, lampy uliczne, lampy oświetleniowe, sufitowe, kinkiety, lampy bezpieczeństwa, laboratoryjne, lampy ultrafioletowe do celów innych niż lecznicze,
lampy do aparatów projekcyjnych, lampy do oświetlania
akwarium, reflektory do lamp, światła do pojazdów, reflektory samochodowe, lampy do kierunkowskazów samochodowych, urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, rozpraszacze światła, światła do rowerów, urządzenia
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych
(LED), abażury, klosze do lamp, lampiony, oprawki, osłony,
obudowy do lamp, rury, szkła, żarówki, żarniki do lamp, latarki kieszonkowe, 35 usługi w zakresie marketingu, reklamy
i sprzedaży w/w towarów za pomocą katalogów przesyłanych pocztą, za pośrednictwem prasy, radia, telewizji i sieci
komputerowej, w sklepach, hurtowniach i za pośrednictwem Internetu.
485449
(220) 2018 04 27
FOODIO CONCEPTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

(531) 02.01.20, 26.01.01, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, 29 mięso,
ryby i dziczyzna, owoce morza oraz produkty z owoców
morza, konserwowane, suszone oraz gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, sałatki, jaja, produkty mleczne, pikle,
suszone zioła, produkty mięsne, potrawy mięsne, przekąski
na bazie mięsa, przekąski na bazie ziemniaków, ser, guacamole, potrawy kuchni meksykańskiej, 30 kawa, herbata, sosy,
sosy salsa, przyprawy, wyroby zbożowe, wyroby cukiernicze,
lody, quesadilla, enchilada, burrito, chimichanga, nachos,
tacos, tortille, 32 piwo, napoje bezalkoholowe, soki owocowe, woda gazowana, woda niegazowana, woda mineralna,
35 sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż dla osób
trzecich w systemie tradycyjnym oraz poprzez Internet takich towarów jak: artykuły spożywcze przetworzone i nieprzetworzone, wyroby gastronomiczne, biżuteria, gadżety
reklamowe, upominki, odzież, nakrycia głowy, obuwie, mięso, ryby i dziczyzna, owoce morza oraz produkty z owoców
morza, konserwowane, suszone oraz gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, sałatki, jaja, produkty mleczne, pikle,
suszone zioła, produkty mięsne, potrawy mięsne, przekąski
na bazie mięsa, przekąski na bazie ziemniaków, ser, guacamole, potrawy kuchni meksykańskiej, kawa, herbata, sosy,
sosy salsa, przyprawy, wyroby zbożowe, wyroby cukiernicze,
lody, quesadilla, enchilada, burrito, chimichanga, nachos,
tacos, tortille, piwo, napoje bezalkoholowe, soki owocowe, woda gazowana, woda niegazowana, woda mineralna,
usługi reklamy, promocji i marketingu oraz zbieranie i rozpowszechnianie informacji dotyczących zdrowej żywności,
zdrowego odżywiania, dietetyki, aktywnego stylu życia,
w środkach masowego przekazu oraz z wykorzystaniem
Internetu, organizowanie prezentacji i pokazów w celach
handlowych lub reklamowych, dotyczących zdrowej żywności i sposobów jej przygotowywania do konsumpcji, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w zakresie
franchisingu, 43 prowadzenie restauracji, kawiarni, kantyn,
pubów, barów, barów przekąskowych, barów szybkiej obsługi, bufetów, usługi gastronomiczne i cateringowe, organizowanie przyjęć okolicznościowych, przygotowywanie potraw
na zamówienie i dostarczanie na miejsce konsumpcji, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, informacja gastronomiczna, informacja o ww. usługach,
w tym prezentowana w Internecie.
485485
(220) 2018 04 30
WÓJCIK JACEK BIURO INFORMATYKI STOSOWANEJ
FORMAT, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Akademia Umysłu

(210)
(731)
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(531) 02.01.01, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, usługi edukacyjne, szkolenia grup
i indywidualne-edukacja.
485648
(220) 2018 05 07
ENXOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) enxoo
(210)
(731)

(531) 01.15.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 zapewnienie platformy internetowej dla nabywców towarów i usług, 42 oprogramowanie jako usługa
[SaaS].
485850
(220) 2018 05 11
GRUPA WYDAWNICZA SŁOWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SŁOWO PODLASIA
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, czasopisma [periodyki], periodyki [czasopisma], ulotki, gazety, publikacje
drukowane, 35 publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie reklam, reklama zewnętrzna, reklama, reklama
korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu
prasy, wynajem powierzchni reklamowej, 41 fotoreportaże,
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), usługi reporterskie, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania].
(210)
(731)

486083
(220) 2018 02 23
IMMUSEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMMUSEC
(210)
(731)

26.01.05, 26.04.05, 26.04.16, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17,
29.01.04
(510), (511) 9 urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne,
urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia technologii
informacyjnej i audiowizualne, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, utrwalone
na nośnikach informacje i dane, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery (urządzenia
do rejestrowania i nagrywania danych), urządzenia do przechowywania danych, sprzęt do komunikacji, 35 zarządzanie
w działalności gospodarczej, administrowanie działalnością
gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo
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i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, outsourcing
(doradztwo biznesowe), pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, doradztwo biznesowe, 41 prowadzenie
warsztatów, szkolenia, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowani
komputerowego rozwój sprzętu komputerowego, hosting,
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie sprzętu i urządzeń
komputerowych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi
w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania
danych, usługi naukowe i technologiczne, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi projektowania,
45 monitoring systemów bezpieczeństwa.
486150
(220) 2018 05 21
LACTALIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Jovi bez dodatku cukrów +SUPER ZIARNA JABŁKO
proso quinoa amarantus dobry skład
(210)
(731)

(531)

01.03.17, 05.07.01, 05.07.02, 05.07.13, 19.07.01, 19.07.16,
25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 jogurt naturalny, jogurt smakowy, jogurt
z dodatkiem soku owocowego, produkty mleczne i na bazie
mleka, kefir naturalny, kefiry smakowe, maślanka smakowa.
486151
(220) 2018 05 21
LACTALIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Jovi bez dodatku cukrów +SUPER ZIARNA MORELA
proso quinoa amarantus dobry skład

(210)
(731)

(531)

(531)

01.03.17, 05.07.01, 05.07.02, 05.07.14, 19.07.01, 19.07.16,
25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 jogurt naturalny, jogurt smakowy, jogurt
z dodatkiem soku owocowego, produkty mleczne i na bazie
mleka, kefir naturalny, kefiry smakowe, maślanka smakowa.

10
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487620
(220) 2018 06 27
INTECH PK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) in INTECH PK

(210)
(731)

(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie
analiz biznesowych planowanych przedsięwzięć związanych
szczególnie z wdrożeniem innowacyjnych technologii, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, szczególnie dotyczące wykorzystania wynalazków, badania i analizy
rynkowe, szczególnie w zakresie zapotrzebowania na nowe
technologie oraz produkty i usługi z nimi związane, analizy
i raporty dotyczące potencjału komercyjnego innowacyjnych
rozwiązań i patentów, analizy kosztów i korzyści związanych
z innowacyjnymi rozwiązaniami, badania rynkowe pod kątem ścieżki wprowadzenia innowacyjnych produktów lub
usług na rynek, rynkowe badania opinii publicznej w zakresie potencjalnych dostawców i odbiorców konkurencyjnych
produktów i usług, pozyskiwanie funduszy, szczególnie dla
rozwoju nowych technologii, pomoc marketingowa związana
szczególnie z różnego rodzaju projektami technologicznymi,
nowymi markami, produktami i usługami, wsparcie w pozyskiwaniu partnerów do współpracy, wsparcie w zakresie
usług księgowych związanych z działalnością naukowa i gospodarczą, 41 edukacyjne usługi doradcze, usługi doradcze
dotyczące nauki, usługi doradcze w zakresie szkoleń, usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem,
organizowaniem i prowadzeniem szkoleń, usługi konsultacyjne dotyczące analizy wymagań szkoleniowych, szkolenia
edukacyjne, nauczanie i szkolenia, usługi konsultacyjne w zakresie szkolenia inżynierów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie i prowadzenie
seminariów i warsztatów, badania edukacyjne, 42 usługi doradcze dotyczące badań technologicznych, usługi doradcze
dotyczące badań naukowych w zakresie innowacyjnych technologii, analizy wykonalności projektu w zakresie innowacyjnych technologii, analizy w zakresie inżynierii technologicznej,
przygotowywanie badań dotyczących analizy projektu technologicznego, projektowanie i opracowywanie nowych technologii na rzecz osób trzecich, zarządzanie projektami badawczo-wdrożeniowymi w zakresie innowacyjnych technologii,
badania laboratoryjne, badania inżynieryjne, technologiczne
badania projektowe, badania w dziedzinie mechaniki, badania
związane z fizyką, badania w dziedzinie techniki, badania i rozwój w zakresie nauki, udzielanie informacji związanych z badaniami technologicznymi, usługi inżynierskie w zakresie ocen,
opinii, badań oraz sporządzania raportów na polu naukowym
i technologicznym, 45 profesjonalne usługi doradcze dotyczące praw autorskich, usługi doradcze dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, profesjonalne usługi doradcze
dotyczące zagadnień prawnych związanych z wdrożeniem
innowacyjnych technologii, profesjonalne usługi doradcze
związane z licencjonowaniem praw autorskich, analizy ryzyka
naruszenia praw wyłącznych osób trzecich, analizy związane
z uzyskaniem praw wyłącznych.
(210)
(731)

487677
(220) 2018 06 29
TOYOTA MOTOR POLAND COMPANY LIMITED
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa

Nr ZT17/2019

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I HYBRID

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 pojazdy, w tym samochody, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części
i akcesoria do pojazdów, 35 reklama, marketing i promocja
sprzedaży, w szczególności w odniesieniu do samochodów
i ich części i akcesoriów do nich, produkcja i prezentacja filmów reklamowych, usługi handlu detalicznego artykułami
merchandisingowymi w dziedzinie samochodów, mianowicie
w odniesieniu do takich towarów, jak okulary przeciwsłoneczne, odzież, obuwie, nakrycia głowy, opaski na głowę, paski, gry,
zabawki, artykuły sportowe, samochodziki do zabawy, modele pojazdów w zmniejszonej skali, pluszowe zabawki, karty
do gry, podkładki pod myszy, druki, nagrane i nienagrane nośniki komputerowe, pokrowce na komórki, magnesy, urządzenia nawigacyjne do pojazdów (komputery pokładowe), przyrządy nawigacyjne, usługi handlu detalicznego artykułami
merchandisingowymi w dziedzinie samochodów, mianowicie
w odniesieniu do takich towarów, jak druki, materiały biurowe,
naklejki, notatniki, zeszyty, długopisy, ołówki, torby, torebki,
aktówki, portfele, plecaki, teczki szkolne, torby sportowe, portmonetki, etui na klucze, ozdoby, zegarki, łańcuszki i breloki
do kluczy, zawieszki do telefonów komórkowych, ozdobne
plakietki, parasole, termosy do napojów, naczynia na napoje, dyski latające, piłki sportowe, zarządzanie w działalności
gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej,
przygotowywanie konkursów, sponsoring w formie reklamy,
zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, także
w ramach handlu elektronicznego, pośrednictwo w umowach dla osób trzecich, odnośnie kupna i sprzedaży towarów,
pośrednictwo w umowach dla osób trzecich, odnośnie świadczenia usług, aktualizowanie, pielęgnowanie, systematyzowanie i zestawianie danych w komputerowych bazach danych,
36 działalność finansowa, usługi finansowania, w szczególności w odniesieniu do samochodów, finansowe usługi bankowe, informacje finansowe, pożyczki ratalne, leasing finansowy,
doradztwo finansowe (doradztwo kredytowe), analizy finansowe, usługi w odniesieniu do leasingu finansowego, ubezpieczenia, zwłaszcza pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi
ubezpieczeniowe, w szczególności w odniesieniu do samochodów, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

487687
(220) 2018 05 14
FUNDACJA SILESIA PRO EUROPA, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
Stare Opactwo w Rudach

(531) 02.01.03, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi rekolekcyjne: usługi noclegowe, usługi
gastronomiczne, produkcja i sprzedaż produktów regionalnych, oznakowanych logiem Starego Opactwa w Rudach.

Nr ZT17/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

489086
(220) 2018 08 06
STARA MYDLARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BODYMANIA
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji skóry i ciała, preparaty kosmetyczne do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, maseczki
kosmetyczne.
(210)
(731)

489110
(220) 2018 08 07
REVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) WELLCOME HOME
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości, usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomości, usługi administrowania
i zarządzania nieruchomościami, doradztwo w sprawach
nieruchomości, usługi agentów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami i wynajmowaniem nieruchomości,
usługi wyceny nieruchomości, usługi dzierżawy majątku nieruchomego, usługi wynajmu oraz leasingu nieruchomości,
usługi organizowania finansowania zakupu nieruchomości,
skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie nieruchomości, usługi finansowania nieruchomości, usługi wyszukiwania nieruchomości na zlecenie osób trzecich, usługi
udzielania informacji o powyższych usługach.
(210)
(731)

(210) 489818
(220) 2018 08 28
(731) JACHIMOWICZ MAREK, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ARTEX
(510), (511) 41 organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, organizacja i prezentacja przedstawień
na żywo, organizacja produkcji teatralnych, organizacja
i prezentacja widowisk, organizacja widowisk rewiowo-kabaretowych, usługi agencji sprzedaży biletów na imprezy rozrywkowe, usługi agencji sprzedaży biletów online do celów
rozrywkowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

490005
(220) 2018 08 31
SENYSZYN JOANNA, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
GŁOS WYBRZEŻA

(531) 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 9 wydawnictwa i czasopisma on-line do pobrania, wydawnictwa na nośnikach danych, publikacje
elektroniczne, publikacje elektroniczne dostarczane on-line
z baz danych lub z Internetu, 16 komiksy, katalogi, materiały piśmienne, nalepki, notesy, plany, publikacje drukowane,
dzienniki, gazety, czasopisma, pisma, druki, broszury, plakaty,
fotografie, książki, drukowane wydawnictwa prasowe, kalendarze, papierowe publikacje, wydawnictwa, prospekty,
broszury, ulotki, foldery, informatory, naklejki, papier, tektura,
materiały introligatorskie, odbitki fotograficzne, reprodukcje
fotograficzne, 35 usługi badania opinii publicznej, usługi
badania rynku, dystrybucja materiałów reklamowych, publikowanie ogłoszeń reklamowych, ogłoszenia prasowe,
prenumerata gazet i czasopism, organizowanie wystaw
w celach reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama prasowa, pozyskiwanie informacji o działalności go-
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spodarczej, usługi agencji reklamowej, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych (ulotki, druki, prospekty, próbki),
usługi marketingowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
informacja handlowa, informacja o działalności gospodarczej, informacje o firmach, usługi w zakresie prowadzenia
sprzedaży publikacji elektronicznych i drukowanych, usługi
reklamowe, w tym w zakresie zamieszczania ogłoszeń w prasie, rozpowszechnianie wyrobów producentów w celach reklamowych, wynajem czasu i miejsca reklamowego, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, prowadzenie wykazu informacji handlowych w Internecie, zarządzanie zbiorami informatycznymi, prenumerata prasy, organizowanie konferencji, gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych
o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej,
radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem
elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników
informacji, zarządzanie portalami internetowymi, sprzedaż
detaliczna i hurtowa towarów reklamowych, a mianowicie
koszulek, czapek, kubków, długopisów, smyczy, notesów
oraz rozprowadzanie tych towarów dla celów reklamowych,
41 publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie książek, organizowanie loterii, usługi publikacji elektronicznych on-line, publikacja on-line periodyków i książek,
publikowanie tekstów, usługi reporterskie, organizowanie
imprez rozrywkowych, informacja o imprezach rozrywkowych, działalność sportowa i kulturalna, nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi kulturalne, usługi w zakresie działalności
wydawniczej, publikowanie w formie elektronicznej książek,
tekstów, gazet, periodyków i elektronicznych mediów, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, usługi księgarni
elektronicznej, która dostarcza prasę, magazyny, fotografie,
zdjęcia, książki on-line, organizowanie, obsługa i prowadzenie kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów,
forum, konferencji, sympozjów, organizowanie konkursów,
plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, wydarzeń tematycznych, festiwali filmowych, kształcenie praktyczne, szkolenia, dokształcanie i doradztwo zawodowe, organizowanie, montaż programów radiowych,
telewizyjnych, udostępnianych przez Internet, produkcja
filmów i widowisk, usługi filmowania i nagrywania, usługi
doradcze w sprawie produkcji filmowej, prowadzenie programów rozrywkowych, naukowych, publicystycznych, kulturalnych, usługi w zakresie gier interaktywnych, interaktywna rozrywka i usługi współzawodnictwa oraz usługi quizów
elektronicznych, także dostarczane globalną siecią komputerową lub przez Internet.
(210)
(731)
(540)
(540)

490151
(220) 2018 09 05
KNAKIEWICZ MICHAŁ IPL, Kamieniec Wrocławski
(znak słowno-graficzny)
Knack Clinic

(531) 02.03.01, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 44 rekonstrukcja powłok brzucha, operacja
powłok brzucha, plastyka powłok brzucha, zabiegi z wykorzystaniem toksyny botulinowej, leczenie migren toksyną
botulinową, leczenie nadpotliwości toksyną botulinową,
wygładzanie zmarszczek toksyną botulinową, chirurgia ręki,
operacje rekonstrukcyjne ręki, korekcje wad wrodzonych
ręki, operacje zespołu cieśni nadgarstka, operacje przykurczu Dupuytren’a, korekcje nabytych wad ręki, dermabrazja,
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mechaniczne złuszczanie naskórka, chemiczne złuszczanie
naskórka, operacje rekonstrukcyjne nabytych i wrodzonych
wad twarzy, wygładzanie zmarszczek twarzy, podciąganie
powłok twarzy, operacje wad wrodzonych i nabytych klatki
piersiowej, operacje ginekomastii, korekcja blizn, chirurgiczne leczenie opadania brwi, plastyka ud, liposukcja, odsysanie tłuszczu, operacyjne modelowanie sylwetki, zabiegi
wypełniania tkanek kwasem hialuronowym, mezoterapia
igłowa - odmładzanie twarzy, szyi, dekoltu, dłoni, operacje
piersi, powiększanie piersi, rekonstrukcja piersi, korekcja chirurgiczna wad wrodzonych i nabytych piersi, chirurgiczne
podniesienie piersi, zmniejszanie piersi, symetryzacja piersi,
mastopeksja, mastektomia, operacje oszczędzające nowotworów piersi, chirurgiczna korekcja wad wrodzonych i nabytych prącia, leczenie stulejki, obrzezanie, odtwarzanie
błony dziewiczej, chirurgiczna korekcja wad sromu, rekonstrukcja warg sromowych, redukcja przerośniętych warg
sromowych mniejszych, powiększanie penisa, powiększanie i modelowanie pośladków i bioder, zwiększanie obwodu prącia, powiększanie piersi, augmentacja, powiększanie
piersi własnym tłuszczem, zabiegi z wykorzystaniem komórek macierzystych (wygładzanie skóry, leczenie zmarszczek,
regeneracja piersi, poprawienie jakości blizn, poprawienie
unaczynienia tkanek, przyspieszanie procesu gojenia), powiększanie ust, powiększanie ust kwasem hialuronowym,
powiększanie ust własnym tłuszczem, uwolnienie przykurczu Dupuytren’a, operacje przykurczu rozcięgna dłoniowego, leczenie z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego,
biostymulacja komórek skóry/osocze bogatopłytkowe, terapia osoczem bogatopłytkowym, operacje onkologiczne
skóry i tkanki podskórnej, usuwanie znamion, brodawek,
włókniaków i zmian skórnych, wypełnienia iniekcyjne, przeszczep tłuszczu własnego, wypełniacze repermanentne,
zmniejszenie piersi, zabiegi z wykorzystaniem toksyny botulinowej, plastyka nosa, operacje plastyczne uszu, plastyka powiek, chirurgia plastyczna, chirurgia rekonstrukcyjna,
chirurgia estetyczna, chirurgia kosmetyczna, plastyka piersi,
plastyka brzucha, operacje zwiotczałych tkanek powiek, rekonstrukcja powiek, chirurgiczne korekcja wad wrodzonych
i nabytych powiek, chirurgiczne leczenie opadania powiek,
korekcja nosa, operacja nosa, korekcja przegrody nosowej,
rekonstrukcja nosa, korekcja uszu, chirurgiczne leczenie
wad wrodzonych i nabytych uszu, leczenie nadpotliwości,
operacje korekcyjne i naprawcze stopy, rozdzielanie zrośniętych palców stóp, rekonstrukcja punktów oporowych
stopy, korekcja nabytych i wrodzonych deformacji stopy, leczenie przewlekłych ran kończyn dolnych, plastyka i rekonstrukcja ubytków przeciwodleżynowych, leczenie odleżyn,
plastyka ramion.
490777
(220) 2018 09 20
NIZIO ANDRZEJ, Warszawa; MATERNA IRMINA,
Rostarzewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DECLINIC

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 04.05.21
(510), (511) 44 usługi medyczne, kosmetyczne, stomatologiczne, chirurgia twarzowo - szczękowa, chirurgia plastyczna.
(551) wspólne prawo ochronne

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

Nr ZT17/2019

491500
(220) 2018 10 10
SIMINIAK MARIETTA, Baranowo
(znak słowno-graficzny)
Makeup Mafia

(531) 29.01.13, 27.05.01, 10.05.25, 20.01.05, 02.09.23
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, błyszczyki
do ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, chusteczki
nasączane preparatami do demakijażu, kosmetyki, kosmetyki
do brwi, kredki do oczu, kosmetyki do makijażu twarzy, brwi,
oczu i ust, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji
skóry, kosmetyki do rzęs, maski kosmetyczne, mydła, olejki
do celów kosmetycznych, pomadki do ust, pomady do celów
kosmetycznych, płyny do skóry, płyny do użytku kosmetycznego, preparaty do celów kosmetycznych, preparaty do demakijażu, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty i przybory toaletowe, produkty perfumeryjne, pudry do twarzy,
rzęsy sztuczne, szampony i odżywki do włosów, szampony
oraz odżywki do stosowania podczas mycia i pielęgnacji naturalnego włosia, tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, patyczki kosmetyczne, zestawy kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kremy w postaci fluidu, 9 etui na okulary, etui
na smartfony, kalkulatory kieszonkowe, kijki do robienia sobie
zdjęć (selfie), pokrowce na aparaty, pokrowce do tabletów,
pokrowce na laptopy, pokrowce na lampy fotograficzne, pokrowce na smartfony, pokrowce na statywy fotograficzne, torby do noszenia komputerów, 16 artykuły biurowe z wyjątkiem
mebli, artykuły papiernicze, bibułki matujące, bloki, blankiety,
broszury informacyjne, czasopisma, długopisy, druki, etykiety
z papieru lub kartonu, face charty, formularze, indeksy, kalendarze, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karton, katalogi, koperty, materiały drukowane, materiały do pisania, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, nalepki,
notatniki, notesy, naklejki, opakowania z papieru lub kartonu,
papier, planery, podkładki do pisania, prospekty, pudełka z papieru lub kartonu, ręczniki papierowe, w tym do twarzy, roll’upy, rysunki, skorowidze, segregatory, szablony, teczki z papieru
lub tworzyw sztucznych, terminarze, torby papierowe, torebki
do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, temperówki do ołówków, vouchery prezentowe, woreczki, w tym worki na śmieci, zeszyty do pisania, 18 kosmetyczki na przybory
do makijażu, kosmetyczki na przybory toaletowe, kufry i kuferki na kosmetyki oraz przybory kosmetyczne, kufry makijażowe specjalistyczne, parasole przeciwdeszczowe, parasole
przeciwsłoneczne, parawany plażowe, pasy do przechowywania pędzli oraz przyborów makijażowych, plecaki, pojemniki na kosmetyki, pojemniki na przybory do makijażu, portfele,
portmonetki, przywieszki do bagażu, saszetki, teczki, torby
na bagaż, torby podręczne, torby podróżne, torby plażowe,
torby na pasku (nerki), torby na zakupy, torby na ramię, torebki,
walizki i walizeczki podróżne, 20 dekoracje, elementy wystroju
do salonów piękności, etykiety z tworzyw sztucznych, fotele do wizażu, kosze z pokrywą, kosze z tworzyw sztucznych,
krzesła, w szczególności krzesła makijażowe oraz reżyserskie,
lusterka ręczne, lusterka do toreb, lustra i lusterka toaletowe, lustra makijażowe z podświetleniem, a także bez podświetlenia,
meble, w szczególności do wyposażenia salonów piękności,
opaski z tworzyw sztucznych, ozdoby z tworzyw sztucznych,
parawany (meble), poduszki, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe, pudełka drewniane
lub z tworzyw sztucznych, stojaki na czasopisma, standy oraz
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stojaki na kosmetyki oraz przybory kosmetyczne i makijażowe, stoliki, stoły, szkatułki nie z metali szlachetnych, tablice
ogłoszeniowe oraz suchościeralne, tace niemetalowe, toaletki,
wyroby stolarskie, wyroby wikliniarskie, 21 aplikatory do kosmetyków, buteleczki, butelki, cukiernice, czajniki do herbaty,
dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, dozowniki do mydła, dzbanki, figurki, ozdoby i statuetki z porcelany, ceramiki,
gliny, terakoty i szkła, a także drewna i tworzyw sztucznych,
flakony na produkty perfumeryjne, etui na pędzle do makijażu, filiżanki, foremki do wycinania ciasteczek, formy do ciast
i ciastek, gąbki czyszczące, gąbki do makijażu, gąbki toaletowe, karafki na napoje, kosmetyczki na przybory toaletowe,
kosmetyczne puderniczki, kosze do użytku domowego, kosze
na papier, kosze na śmieci, kubki, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, kubły, miseczki, miski ze szkła, mydelniczki,
naczynia ceramiczne, naczynia na napoje, naczynia szklane
do napojów, narzędzia do czyszczenia, nesesery na przybory do makijażu oraz przybory toaletowe, osłonki na pędzle
do makijażu, packi na muchy, pędzelki kosmetyczne, pędzle
do makijażu, podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów
tekstylnych, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, pojemniki, w szczególności na przybory
toaletowe oraz do użytku domowego, podstawki, porcelana
i wyroby podobne, półmiski, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, przybory kosmetyczne, przybory toaletowe, przyrządy do demakijażu, pudełka i pudełeczka, w tym
w szczególności na mydło oraz do żywności, pudełka szklane,
puderniczki oraz puszki do pudru, rękawice kuchenne, rozpylacze zapachowe, serwisy do herbaty, serwisy do kawy, skarbonki, słoiki na ciasta, słoiczki do produktów kosmetycznych
i pielęgnacyjnych, słomki do picia, spodeczki, stroiki na świece, szczoteczki do makijażu, szczoteczki toaletowe, szczoteczki
do paznokci, szklane naczynia do picia, szmatki do czyszczenia, szpatułki kosmetyczne, ściereczki do użytku domowego,
śniadaniówki, świeczniki, tace i tacki z drewna oraz tworzyw
sztucznych, talerze, termoizolacyjne pojemniki na napoje, wazony, wyroby ceramiczne, wyroby szklane, zastawa stołowa,
wyroby kryształowe, urządzenia do mycia pędzli służących
do makijażu, urządzenia do suszenia pędzli służących do makijażu, 25 bluzki, bluzy, bluzy z kapturem, bielizna, chusty,
czapki, fartuchy, kamizelki, klapki, koszule, koszulki z krótkim
rękawem, kominy na szyję, maski na oczy do spania, nakrycia
głowy, odzież, w szczególności do noszenia w mieście oraz
spędzania czasu wolnego, odzież sportowa, opaski na głowę, pasy do przechowywania pieniędzy, pelerynki, peleryny
fryzjerskie i makijażowe, podkoszulki bez rękawów, rękawiczki, rękawiczki bez palców, spodnie materiałowe, szale, szaliki,
szlafroki, 35 ekspozycja towarów, kolportaż próbek, marketing
ukierunkowany, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy produktów, produkcja filmów
reklamowych, prowadzenie sprzedaży detalicznej i hurtowej
za pośrednictwem sklepów internetowych, a także sklepów
stacjonarnych w zakresie produktów własnych oraz towarów
oferowanych przez podmioty współpracujące, publikowanie
tekstów reklamowych, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi promocyjne na rzecz osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi reklamy i zarządzania w działalności
handlowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, usługi
pośrednictwa w handlu, 41 dostarczanie filmów (nie do pobrania) przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie,
fotografia, kształcenie praktyczne (pokazy), nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), produkcja filmów innych niż
reklamowe, produkcja mikrofilmów, publikowanie książek,
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publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, udostępnianie
filmów on-line (nie do pobrania), udostępnianie publikacji
elektronicznych (nie do pobrania), usługi studia nagrań, usługi
w zakresie oświaty (nauczanie), 44 usługi świadczone w salonach piękności, usługi makijażystów, wizażystów i linergistów,
usługi doradztwa i konsultacji w zakresie makijażu, kosmetyków, urody i wizerunku.
491805
(220) 2018 10 19
PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną
(540) (znak słowny)
(540) smalec dworski
(510), (511) 29 ekstrakty mięsne, przetwory mięsne, tłuszcze
jadalne, tłuszcze do smarowania, smalec, smalec z dodatkiem ziół i przypraw, smalec z czosnkiem.
(210)
(731)

(210) 491832
(220) 2018 10 21
(731) GIWOJNO TOMASZ THOMAS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SOLINDA
(510), (511) 18 aktówki, torebki, portfele na karty wizytowe,
portfele na karty płatnicze, kuferki, portmonetki, komplety podróżne ze skóry, kuferki na kosmetyki, skórzane etui
na klucze, plecaki, torby na zakupy, walizki, paski skórzane.
(210)
(731)
(540)
(540)

491836
(220) 2018 10 22
POKORA MARCIN LASOTRONIX, Piaseczno
(znak słowno-graficzny)
lasotronix LASERY OD POKOLEŃ

(531) 01.01.01, 01.01.13, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 lasery medyczne, wskaźniki laserowe do użytku medycznego, urządzenia transmisyjne wiązki laserowej
do użytku medycznego, urządzenia medyczne do poprawiania kondycji skóry wykorzystujące laser, urządzenia
do zastosowania promieniowania laserowego do celów chirurgicznych, urządzenia do zastosowania promieniowania laserowego do celów medycznych, urządzenia do zastosowania promieniowania laserowego do celów dentystycznych,
skalpele laserowe do celów medycznych, przyrządy laserowe
do użytku medycznego, obrabiarki laserowe do użytku medycznego, lasery półprzewodnikowe do celów medycznych,
lasery z możliwością wytwarzania pulsującej wiązki laserowej
do celów medycznych, lasery zawierające włókna optyczne
do użytku medycznego, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej związane z następującymi produktami: lasery medyczne, wskaźniki laserowe do użytku medycznego, urządzenia
transmisyjne wiązki laserowej do użytku medycznego, urządzenia medyczne do poprawiania kondycji skóry wykorzystujące laser, urządzenia do zastosowania promieniowania laserowego do celów chirurgicznych, urządzenia do zastosowania
promieniowania laserowego do celów medycznych, urządzenia do zastosowania promieniowania laserowego do celów
dentystycznych, skalpele laserowe do celów medycznych,
przyrządy laserowe do użytku medycznego, obrabiarki laserowe do użytku medycznego, lasery półprzewodnikowe do celów medycznych, lasery z możliwością wytwarzania pulsującej
wiązki laserowej do celów medycznych, lasery zawierające
włókna optyczne do użytku medycznego.
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491855
(220) 2018 10 22
MENNICA LUBUSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MENNICA ZIELONA

(210)
(731)

(531) 05.01.16, 27.05.01
(510), (511) 14 akcesoria do biżuterii, biżuteria i wyroby jubilerskie, czasomierze [zegarki], diamenty, dzieła sztuki z metali
szlachetnych, kamienie jubilerskie, kamienie półszlachetne.
491904
(220) 2018 10 23
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW PARÓWKI Z SZYNKI Stówki 100%
MIĘSA Z SZYNKI BEZ DODATKU SUBSTANCJI
KONSERWUJĄCYCH GLUTAMINIANU
MONOSODOWEGO BARWNIKÓW FOSFORANÓW
WYPRODUKOWANE W POLSCE

(210)
(731)

Nr ZT17/2019

(531) 19.03.03, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane, wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie,
esencje eteryczne, olejki eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetyczne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria), pomadki
do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody
zapachowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

491951
(220) 2018 10 24
LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(znak słowno-graficzny)
A RIVE PRESTIGE THE MAN BROWN

(531)

(531)

05.01.03, 05.01.16, 08.05.01, 08.05.03, 25.01.15, 24.17.05,
24.17.07, 06.19.01, 06.19.11, 05.03.11, 05.03.13, 24.07.01,
24.07.23, 26.01.01, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 27.07.01,
29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, szynka, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.
(210)
(731)
(540)
(540)

491950
(220) 2018 10 24
LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA,
(znak słowno-graficzny)
LA RIVE in WOMAN Red

19.03.03, 26.11.01, 26.11.08, 25.07.20, 25.07.23, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane, wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie,
esencje eteryczne, olejki eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetyczne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria), pomadki
do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody
zapachowe.
491965
(220) 2018 10 24
TKACZUK ADAM FIRMA HANDLOWA STARMLECZ,
Starachowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRULY FULLY

(210)
(731)

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 słodycze czekoladowe, słodycze [cukierki],
galaretki owocowe [słodycze], cukierki, batony, batony zbożowe, batony czekoladowe, batony zbożowe i energetyczne, batony spożywcze na bazie zbóż, batony z orzechów
w karmelu, batony gotowe do spożycia na bazie czekolady,
czekolady, czekolady nadziewane, czekoladki, wyroby czekoladowe, pralinki.
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492105
(220) 2018 10 27
MIĘDZYNARODOWY RUCH NA RZECZ ZWIERZĄT - VIVA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V Viva! DLA WEGETARIAN I WEGAN
(210)
(731)

(531) 24.17.20, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych,
amoniak [alkalia lotne] stosowany jako detergent, antyperspiranty, antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk
do podłóg, aromaty jako olejki eteryczne, aromaty do ciast
(olejki eteryczne), aromaty do napojów jako olejki eteryczne,
aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych, balsamy
do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych, barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, bursztyn
jako wyroby perfumeryjne, chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami
do usuwania makijażu, cytrynowe olejki eteryczne, detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne
niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt,
dezodoranty dla zwierząt, drewno zapachowe, dyfuzory z patyczkami zapachowymi, ekstrakty kwiatowe jako perfumy,
ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, esencja badianowa,
esencja mięty jako olejek eteryczny, esencje eteryczne, etui
na szminkę, farby do brody, farby do włosów, geraniol, heliotropina, henna jako barwnik kosmetyczny, woda javelle, jonony jako wyroby perfumeryjne, kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, kamień ałun jako środek ściągający, kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje
do przymocowywania sztucznych włosów, kora mydłoki (kwilai) do prania, korund jako materiał ścierny, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kreda czyszcząca, kreda malarska, krem do butów,
kremy do polerowania, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, krochmal do nadawania połysku praniu, krochmal
do prania lakier do włosów, środki do usuwania lakieru, lakiery
do paznokci, ług sodowy, łupki polerskie, maski kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe potpourri, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych,
mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydła do ożywiania koloru tkanin, mydła przeciwpotowe do stóp,
mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło migdałowe,
naklejane ozdoby do paznokci, neutralizatory do trwałej ondulacji, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy,
olejek migdałowy, olejek różany, olejek terpentynowy jako
preparat odtłuszczający, olejki do celów kosmetycznych, olejki
do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne
z drzewa cedrowego, olejki toaletowe, ołówki do brwi, pałeczki zapachowe, papier do polerowania, papier ścierny szmerglowy, wosk do parkietów, paski odświeżające oddech, paski
wybielające zęby, pasta do butów, pasty do pasków do ostrze-
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nia brzytwy, pasty do skór, piżmo jako wyroby perfumeryjne,
płótno szmerglowe, płótno z nasypem szklanym, płukanki
do oczu, nie do celów medycznych, płyny do czyszczenia
przedniej szyby samochodowej, płyny do pielęgnacji włosów,
płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny
do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, płyny po goleniu, wosk do podłogi, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, popiół wulkaniczny do czyszczenia, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji,
preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub
do celów dezodorujących, preparaty do kąpieli, nielecznicze,
preparaty do kręcenia włosów, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku
w procesach produkcyjnych, preparaty do odymiania, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do polerowania, preparaty do polerowania protez dentystycznych, preparaty
do prania, preparaty do prania chemicznego, preparaty
do prostowania włosów, preparaty do samoopalania, preparaty do udrażniania rur, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowego, preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, preparaty do wywabiania plam,
preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe do celów
kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty
kosmetyczne do odchudzania, preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, preparaty wybielające
do celów domowych, preparaty wygładzające, produkty
do odświeżania oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne,
przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, pumeks, preparaty
do usuwania rdzy, roztwory do szorowania, róż polerski, rzęsy
sztuczne, safrol, saszetki zapachowe do bielizny, soda krystaliczna do czyszczenia, soda wybielająca, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole wybielające, suche szampony,
szampony, szampony dla zwierząt, szampony dla zwierząt
domowych, szmergiel, sztuczne paznokcie, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące do higieny
intymnej, nielecznicze, środki do czyszczenia zębów, środki
do konserwacji skóry, środki do namaczania prania, środki
do polerowania podłóg i mebli, środki do usuwania wosku
z podłóg, środki odświeżające powietrze, środki ścierne i polerskie, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), środki
wygładzające i nadające praniu połysk, środki zmiękczające
do tkanin, świece do masażu do celów kosmetycznych, talk
kosmetyczny, terpentyna do odtłuszczania, terpeny, tlenek glinu jako materiał ścierny, tłuszcze do celów kosmetycznych,
tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów
kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, węglik krzemu jako
materiał ścierny, węgliki metali jako materiały ścierne, woda
kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana, woda utleniona do celów kosmetycznych, wosk do butów, wosk do depilacji, wosk do parkietów, wosk do podłóg, wosk do wąsów,
wosk krawiecki, wosk szewski, wybielacze do celów kosmetycznych, wybielacze stosowane w pralnictwie, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do masażu, inne niż
do celów medycznych, żele do wybielania zębów, 30 anyż
gwiaździsty, aromaty do żywności, aromaty do ciast, inne niż
olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne
niż olejki eteryczne, baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), batony zbożowe, bloki lodu, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito, chałwa, cheeseburgery, chipsy
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jako produkty zbożowe, chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow, chutney, masa do pieczenia ciasta, ciasto na słodkie
wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry, cykoria, cynamon, czekolada,
czekolada pitna, czosnek mielony jako przyprawa, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania
liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dekoracje
cukiernicze do ciast, dodatki glutenowe do celów kulinarnych,
dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche, enzymy do ciast, esencje do artykułów
żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne,
gałka muszkatołowa, gimbap, glazury do szynki, glukoza
do celów kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry,
gotowe potrawy na bazie makaronu, goździki jako przyprawa,
gryka, przetworzona, grzanki, guma do żucia, guma do żucia
odświeżająca oddech, herbata, herbata mrożona, herbatniki
petit-beurre, imbir jako przyprawa, jadalny papier ryżowy,
jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mrożony, kakao, kanapki, kanapki z parówką, kapary, karmelki jako cukierki, kasza bulgur, kasza kukurydziana,
kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna,
kawa niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona, kurkuma, kuskus, kwiaty i liście jako substytuty herbaty, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, których
głównym składnikiem jest ryż, lody, lomper - podpłomyk
na bazie ziemniaków, lód naturalny lub sztuczny, lód pokruszony ze słodzoną czerwoną fasolą, lód w blokach, lukier
do ciast, lukier lustrzany, lukrecja, majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki jako wyroby cukiernicze, makarony,
maltoza, marcepan, marynaty, mąka, mąka gorczycowa, mąka
gryczana do celów spożywczych, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka z tapioki,
mąka ziemniaczana, mieszanki ciasta do okonomiyaki, mięsne
sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, miętówki odświeżające oddech, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki, napary, inne niż
do celów leczniczych, napoje na bazie kakao, napoje na bazie
kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie
herbaty, ocet, ocet piwny, okonomiyaki, onigiri, orzechy w czekoladzie, owies łuskany, galaretki owocowe jako słodycze, pałeczki lukrecjowe jako wyroby cukiernicze, papier jadalny, papka ryżowa do celów kulinarnych, papryka jako przyprawa, pasta migdałowa, pasta z soi jako przyprawy, pasty czekoladowe
do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady,
pastylki jako wyroby cukiernicze, pastyła jako wyroby cukiernicze, pasztet w cieście (pâté en croûte), pesto, piccalilli, pieprz,
piernik, pierożki na bazie mąki, pizza, placki, placki z kimchi,
płatki kukurydziane, pomadki jako cukierki, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, potrawy
liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, pralinki,
preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty spożywcze
na bazie owsa, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie
zbóż, przetworzona komosa ryżowa, przetworzone nasiona
do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne,
przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki jako ciasteczka,
puddingi, quiche, ramen, mączka z roślin strączkowych, ryż,
ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, senbei, siemię lniane do celów kulinarnych, skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód do celów spożywczych, soba, soda oczyszczona,
mąka sojowa, sorbety jako lody, sos jabłkowy jako przyprawa,
sos sojowy, sos żurawinowy jako przyprawa, sosy jako przyprawy, sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe,
sosy sałatkowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa, spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy, syro-
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py i melasa, szafran jako przyprawa, środki wiążące do lodów
spożywczych, tabule, tacos, tapioka, tarty z owocami, tortille,
udon, wafle ryżowe, wanilia jako aromat, wanilina, wareniki,
woda morska do gotowania, wodorowinian potasowy do celów kulinarnych, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze
do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze stosowane
przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża, zefir jako
wyroby cukiernicze, ziarna sezamu jako przyprawy, ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane
jako przyprawy, 43 bary szybkiej obsługi, biura zakwaterowania, domy opieki dla osób w podeszłym wieku, domy turystyczne, hotele dla zwierząt, kafeterie, motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc
w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, rzeźbienie
w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi
recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania, usługi restauracji specjalizujących się w makaronach udon i sobą, usługi
restauracji washoku, usługi restauracyjne, żłobki dla dzieci.
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny
492130
(220) 2018 10 29
OGILVY&MATHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OBI
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 19.01.03, 19.01.25, 29.01.13
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrywalne
płyty (dyski), płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, kasy sklepowe, maszyny liczące,
sprzęt przetwarzający dane, komputery, oprogramowanie
komputerowe, filmy, gry komputerowe, nagrania dźwięku,
obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach cd, DVD, zapisane nośniki obrazu
i dźwięku, programy komputerowe, mobilne aplikacje, aplikacje komputerowe do pobrania, kalkulatory, magnesy dekoracyjne, 16 papier i karton, druki, kalendarze, mapy, kartki z życzeniami, karty pocztowe, afisze, plakaty, ulotki, transparenty
z papieru, torby papierowe, fotografie, artykuły piśmiennicze, zwłaszcza długopisy, pióra i ołówki, koperty, podstawki
do długopisów i ołówków, przyciski do papieru, podkładki
na biurko i podkładki pod mysz, materiały do rysowania,
materiały przylepne do papieru listowego lub do użytku domowego, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały
z tworzyw sztucznych (nie ujęte w innych klasach), zwłaszcza
folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania,
figurki z papieru i kartonu, ozdoby i flagi (wykonane z papieru). serwetki stołowe papierowe, chusteczki do nosa, naklejki
(materiały piśmienne), książki, gazety, czasopisma, katalogi,
albumy, broszury, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia,
35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
w tym ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama bill-
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boardowa, reklama on-line w sieci komputerowej, reklamy
korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
marketing, marketing internetowy, programy lojalnościowe,
sprzedaż premiowa, dekoracja wystaw sklepowych, reklama, marketing i promocja sprzedaży w odniesieniu do usług
handlu detalicznego i hurtowego artykułami budowlanymi,
artykułami wyposażenia domu, w tym meblami, artykułami
gospodarstwa domowego, narzędziami, urządzeniami, maszynami, artykułami ogrodniczymi, a także innymi towarami konsumpcyjnymi w sektorze zrób-to-sam z klas 1 do 34,
produkcja i prezentacja filmów reklamowych, usługi handlu
hurtowego i handlu detalicznego artykułami budowlanymi,
artykułami wyposażenia domu, w tym meblami, artykułami gospodarstwa domowego, narzędziami, urządzeniami,
maszynami, artykułami ogrodniczymi, a także innymi towarami konsumpcyjnymi w sektorze zrób-to-sam z klas 1
do 34, usługi handlu detalicznego artykułami merchandisingowymi w odniesieniu do takich towarów, jak odzież, gry,
zabawki, artykuły wyposażenia domy i artykuły budowlane,
podkładki pod myszy, druki, nagrane i nienagrane nośniki
komputerowe, pokrowce na komórki, magnesy, materiały
biurowe, naklejki, notatniki, zeszyty, długopisy, ołówki, torby,
torebki, aktówki, portfele, plecaki, teczki szkolne, torby sportowe, portmonetki, etui na klucze, ozdoby, zegarki, łańcuszki
i breloki do kluczy, zawieszki do telefonów komórkowych,
ozdobne plakietki, parasole, termosy do napojów, naczynia
na napoje, dyski latające, piłki sportowe, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, przygotowywanie konkursów, sponsoring w formie
reklamy, usługi pośrednictwa, prowadzenie platformy internetowej dla nabywców towarów i usług, usługi handlu detalicznego on-line, organizacja wystaw w celach reklamowych
lub handlowych, franchising.
492133
(220) 2018 10 29
OGILVY&MATHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OBI
(210)
(731)
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i ołówków, przyciski do papieru, podkładki na biurko i podkładki pod mysz, materiały do rysowania, materiały przylepne
do papieru listowego lub do użytku domowego, materiały
szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych
(nie ujęte w innych klasach), zwłaszcza folie i torby z tworzyw
sztucznych do owijania i pakowania, figurki z papieru i kartonu, ozdoby i flagi (wykonane z papieru). serwetki stołowe
papierowe, chusteczki do nosa, naklejki (materiały piśmienne),
książki, gazety, czasopisma, katalogi, albumy, broszury, notesy,
zeszyty, drukowane zaproszenia, 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w tym ulotek, prospektów,
druków, próbek, reklama billboardowa, reklama on-line w sieci
komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, marketing, marketing internetowy, programy lojalnościowe, sprzedaż premiowa, dekoracja wystaw
sklepowych, reklama, marketing i promocja sprzedaży w odniesieniu do usług handlu detalicznego i hurtowego artykułami budowlanymi, artykułami wyposażenia domu, w tym
meblami, artykułami gospodarstwa domowego, narzędziami,
urządzeniami, maszynami, artykułami ogrodniczymi, a także
innymi towarami konsumpcyjnymi w sektorze zrób-to-sam
z klas 1 do 34, produkcja i prezentacja filmów reklamowych,
usługi handlu hurtowego i handlu detalicznego artykułami
budowlanymi, artykułami wyposażenia domu, w tym meblami, artykułami gospodarstwa domowego, narzędziami, urządzeniami, maszynami, artykułami ogrodniczymi, a także innymi towarami konsumpcyjnymi w sektorze zrób-to-sam z klas
1 do 34, usługi handlu detalicznego artykułami merchandisingowymi w odniesieniu do takich towarów, jak odzież, gry,
zabawki, artykuły wyposażenia domy i artykuły budowlane,
podkładki pod myszy, druki, nagrane i nienagrane nośniki
komputerowe, pokrowce na komórki, magnesy, materiały biurowe, naklejki, notatniki, zeszyty, długopisy, ołówki, torby, torebki, aktówki, portfele, plecaki, teczki szkolne, torby sportowe,
portmonetki, etui na klucze, ozdoby, zegarki, łańcuszki i breloki do kluczy, zawieszki do telefonów komórkowych, ozdobne
plakietki, parasole, termosy do napojów, naczynia na napoje, dyski latające, piłki sportowe, zarządzanie w działalności
gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej,
przygotowywanie konkursów, sponsoring w formie reklamy,
usługi pośrednictwa, prowadzenie platformy internetowej dla
nabywców towarów i usług, usługi handlu detalicznego on-line, organizacja wystaw w celach reklamowych lub handlowych, franchising.
492135
(220) 2018 10 29
OGILVY&MATHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 19.01.03, 19.01.25, 02.09.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrywalne
płyty (dyski), płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, kasy sklepowe, maszyny liczące,
sprzęt przetwarzający dane, komputery, oprogramowanie
komputerowe, filmy, gry komputerowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej,
taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach cd, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku,
programy komputerowe, mobilne aplikacje, aplikacje komputerowe do pobrania, kalkulatory, magnesy dekoracyjne,
16 papier i karton, druki, kalendarze, mapy, kartki z życzeniami,
karty pocztowe, afisze, plakaty, ulotki, transparenty z papieru,
torby papierowe, fotografie, artykuły piśmiennicze, zwłaszcza
długopisy, pióra i ołówki, koperty, podstawki do długopisów

(531) 19.01.03, 19.01.25, 29.01.13
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrywalne
płyty (dyski), płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, kasy sklepowe, maszyny liczące,
sprzęt przetwarzający dane, komputery, oprogramowanie
komputerowe, filmy, gry komputerowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej,
taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w for-
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macie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach cd, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku,
programy komputerowe, mobilne aplikacje, aplikacje komputerowe do pobrania, kalkulatory, magnesy dekoracyjne,
16 papier i karton, druki, kalendarze, mapy, kartki z życzeniami,
karty pocztowe, afisze, plakaty, ulotki, transparenty z papieru,
torby papierowe, fotografie, artykuły piśmiennicze, zwłaszcza
długopisy, pióra i ołówki, koperty, podstawki do długopisów
i ołówków, przyciski do papieru, podkładki na biurko i podkładki pod mysz, materiały do rysowania, materiały przylepne
do papieru listowego lub do użytku domowego, materiały
szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych
(nie ujęte w innych klasach), zwłaszcza folie i torby z tworzyw
sztucznych do owijania i pakowania, figurki z papieru i kartonu, ozdoby i flagi (wykonane z papieru). serwetki stołowe
papierowe, chusteczki do nosa, naklejki (materiały piśmienne),
książki, gazety, czasopisma, katalogi, albumy, broszury, notesy,
zeszyty, drukowane zaproszenia, 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w tym ulotek, prospektów,
druków, próbek, reklama billboardowa, reklama on-line w sieci
komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, marketing, marketing internetowy, programy lojalnościowe, sprzedaż premiowa, dekoracja wystaw
sklepowych, reklama, marketing i promocja sprzedaży w odniesieniu do usług handlu detalicznego i hurtowego artykułami budowlanymi, artykułami wyposażenia domu, w tym
meblami, artykułami gospodarstwa domowego, narzędziami,
urządzeniami, maszynami, artykułami ogrodniczymi, a także
innymi towarami konsumpcyjnymi w sektorze zrób-to-sam
z klas 1 do 34, produkcja i prezentacja filmów reklamowych,
usługi handlu hurtowego i handlu detalicznego artykułami
budowlanymi, artykułami wyposażenia domu, w tym meblami, artykułami gospodarstwa domowego, narzędziami, urządzeniami, maszynami, artykułami ogrodniczymi, a także innymi towarami konsumpcyjnymi w sektorze zrób-to-sam z klas
1 do 34, usługi handlu detalicznego artykułami merchandisingowymi w odniesieniu do takich towarów, jak odzież, gry,
zabawki, artykuły wyposażenia domy i artykuły budowlane,
podkładki pod myszy, druki, nagrane i nienagrane nośniki
komputerowe, pokrowce na komórki, magnesy, materiały biurowe, naklejki, notatniki, zeszyty, długopisy, ołówki, torby, torebki, aktówki, portfele, plecaki, teczki szkolne, torby sportowe,
portmonetki, etui na klucze, ozdoby, zegarki, łańcuszki i breloki do kluczy, zawieszki do telefonów komórkowych, ozdobne
plakietki, parasole, termosy do napojów, naczynia na napoje, dyski latające, piłki sportowe, zarządzanie w działalności
gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej,
przygotowywanie konkursów, sponsoring w formie reklamy,
usługi pośrednictwa, prowadzenie platformy internetowej dla
nabywców towarów i usług, usługi handlu detalicznego on-line, organizacja wystaw w celach reklamowych lub handlowych, franchising.
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(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.05, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi kosmetyczne, usługi w zakresie makijażu, w tym usługi w zakresie makijażu permanentnego
i mikropigmentacji.
492831
(220) 2018 11 19
ARTETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M.E.A.L. GROCHÓWKA ŻOŁNIERSKA   DP

(210)
(731)

(531)

01.01.05, 01.01.10, 26.13.25, 25.01.18, 27.05.01, 29.01.15,
24.11.25
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, oleje i tłuszcze jadalne.
492857
(220) 2018 11 20
ŻAK PIOTR, Polanów; JANCZURA WOJCIECH,
Skopanie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚLIWKA SANDOMIERSKA W CZEKOLADZIE

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.07.14, 26.04.15, 26.04.18, 06.07.06
(510), (511) 30 czekolada, czekolada pitna, wyroby cukiernicze, pomady czekoladowe.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)
(540)
(540)

492878
(220) 2018 11 20
PYTEL ŁUKASZ, Kraków
(znak słowno-graficzny)
33 Reset 33

492182
(220) 2018 10 30
INSPIRATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bobrowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIVA Factory

(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.17, 27.07.17, 26.01.03, 26.01.17, 26.01.19
(510), (511) 25 odzież, 41 kursy szkoleniowe wszelkiego
rodzaju.
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493115
(220) 2018 11 26
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Climea
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki
specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek,
płynów, proszków, pianek, aerozoli.
(210)
(731)
(540)
(540)

493116
(220) 2018 11 26
PIOTROWSKI TOMASZ, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
SKUTERCENTRUM

(531) 25.07.01, 25.07.04, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów, takich jak skutery, motocykle i inne jednoślady oraz części i akcesoriów do pojazdów w stacjonarnych punktach sprzedaży
i za pośrednictwem sieci Internet, 37 konserwacja, serwis
i naprawa pojazdów, usługi tuningu pojazdów.
(210)
(731)
(540)
(540)

493122
(220) 2018 11 26
HELLER ARTUR, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
LET’S PLAY T-SHIRT GAME

(531) 09.03.01, 09.03.09, 27.05.01
(510), (511) 25 bluzy, czapki, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki reklamowe, kurtki, odzież, podkoszulki, swetry,
t-shirty, 28 akcesoria do gier, cyfrowe narzędzia do gier, edukacyjne gry planszowe, gry biznesowe, gry dla wypożyczalni
kamperów i przyczep, gry drukowane na koszulkach, gry drukowane na odzieży, gry drukowane na t-shirtach, gry personalizowane, gry planszowe, gry planszowe dla placówek edukacyjnych i turystycznych, gry strategiczne, gry towarzyskie,
pozytywne gry planszowe, przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, urządzenia do gier.
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493130
(220) 2018 11 26
ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW
MINERALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚKSM 1874

(210)
(731)

(531) 06.01.01, 06.01.99, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 1 środki chemiczne, surowce mineralne przeznaczone dla przemysłu i rolnictwa, dolomit, dolomit do celów przemysłowych, dolomit specjalny do wytwarzania
wypełniaczy dla przemysłu chemicznego i materiałów budowlanych, mączki dolomitowe i serycytowe dla przemysłu
szklarskiego, chemicznego i materiałów budowlanych, preparaty do uzdatniania wody, nawozy dla rolnictwa, nawozy
użyźniające glebę: nawozy azotowe, nawozy wapniowo-magnezowe węglanowe (tzw. wapno nawozowe dolomitowe)
do odkwaszania gleb i wzbogacania ich w magnez, nawóz
wapniowy (cyjanamiol), środki do konserwacji cementu
z wyjątkiem farb i olejów, spoiwa do betonu, 19 budowlane
materiały niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane,
bloki kamienne, beton towarowy, masa betonowa, zaprawy
budowlane, 37 kopalnictwo minerałów, górnicze roboty
wydobywcze surowców mineralnych, usługi eksploatacji
kamieniołomów, wynajmowanie maszyn i urządzeń budowlanych, wynajmowanie sprzętu budowlanego burzącego
z obsługą operatorską.
(210)
(731)
(540)
(540)

493133
(220) 2018 11 26
BONDUELLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Warzywio

(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone, gotowane, przetworzone owoce i warzywa, gotowe produkty z warzyw, gotowe dania warzywne, potrawy gotowe składające
się głównie z warzyw, mrożone gotowe posiłki składające się
głównie z warzyw, makaron warzywny, 30 makarony, dania
na bazie makaronu, ryżu lub kaszy, gotowe dania z makaronu, ryżu lub kaszy, gotowe potrawy zawierające głównie
makaron, ryż lub kaszę, gotowe potrawy na bazie makaronu, ryżu lub kaszy zawierające warzywa, mrożone posiłki
składające się głównie z makaronu, ryżu lub kaszy, gotowy
makaron mrożony z warzywami, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronu, ryżu
lub kaszy, makarony głęboko mrożone, przekąski składające
się głównie z makaronu, ryżu lub kaszy, przekąski na bazie
makaronu, ryżu lub kaszy zawierające warzywa lub owoce.
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493317
(220) 2018 11 30
WIALAN LANGER I WIATR SPÓŁKA JAWNA, Tarnów
(znak słowno-graficzny)
SKLEPFARMERA.PL

(531) 05.03.11, 05.05.20, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej prowadzone drogą on-line i przez sklepy stacjonarne towarów w zakresie zaopatrzenia ogrodniczego i rolniczego, w szczególności środki ochrony roślin, chemiczne środki wspomagające
do użytku w ogrodnictwie, rolnictwie i leśnictwie, komposty,
oborniki, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, chemikalia do użytku w basenach, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, maszyny
i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne oraz ich części, filtry
do maszyn, kosiarki [maszyny], kosy [maszyny], elektryczne
kosy ogrodowe, kosiarki do trawy, kosiarki ogrodowe ręczne,
podkaszarki ręczne, zamiatarki do trawników [maszyny], pompy ogrodowe, elektryczne pompy ogrodowe, opryskiwacze
ogrodnicze, dmuchawy [maszyny], odkurzacze, glebogryzarki,
odśnieżarki, pilarki do drewna, traktory ogrodnicze, traktory
do trawników, opryskiwacze [maszyny] rolnicze, opryskiwacze [maszyny] ogrodnicze, narzędzia rolnicze, ogrodnicze
i do kształtowania krajobrazu, siewniki, nożyce ogrodnicze,
piły, sekatory, kultywatory [maszyny], kultywatory ręczne, zraszacze, widły, grabie, łopaty, siekiery, szczotki do trawników,
artykuły rolnicze, grille, przyrządy do tępienia szkodników i robactwa, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, domki dla ptaków, klatki dla zwierząt, skrzynki lęgowe dla zwierząt,
karmniki dla ptaków, stojaki na paszę, karmy i pasze dla zwierząt, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, utensylia kuchenne, wyroby szklane dla gospodarstwa domowego,
wyroby szklane malowane, szklane słoje [gąsiory], szczotki
i inne artykuły do czyszczenia, materiały do wyrobu szczotek,
nakrycia głowy, obuwie, odzież robocza, płody rolne, nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, sadzonki, trawy [rośliny], produkty ogrodnicze i leśne, ściółka dla zwierząt, donice
na rośliny, doniczki na kwiaty, stojaki na doniczki z kwiatami,
podstawki pod doniczki na kwiaty spodki], kwietniki, konewki,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z zakresu zaopatrzenia ogrodniczego i rolniczego, w szczególności środków
ochrony roślin, nawozów, nasion, maszyn rolniczych, maszyn
ogrodniczych, artykułów rolniczych, artykułów ogrodniczych
pozwalające nabywcy je oglądać i kupować w hurtowniach
i sklepach detalicznych zaopatrzenia ogrodniczego i rolniczego, jak również przy wykorzystaniu środków telekomunikacji,
w tym za pośrednictwem Internetu.
(210) 493318
(220) 2018 11 30
(731) Medicago Inc., Québec, CA
(540) (znak słowny)
(540) FLUFORZA
(510), (511) 5 szczepionki dla ludzi przeciwko grypie.
(210) 493326
(220) 2018 12 01
(731) NICZUK METALL-PL SPÓŁKA JAWNA, Wilimowo
(540) (znak słowny)
(540) N NICZUK ANTIQ
(510), (511) 6 uchwyty metalowe do mocowania rur, uchwyty metalowe do podwieszania rur, obejmy metalowe do zamocowania rur, obejmy metalowe do podwieszania rur.
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493331
(220) 2018 12 01
ZIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sucha Beskidzka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Veni design
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 deski podłogowe, drewno obrobione, listwy
niemetalowe, mozaiki dla budownictwa, okładziny drewniane, parkiety i płyty parkietowe, podłogi niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe,
boazeria niemetalowa, 35 usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z pokryciami podłogowymi, usługi marketingowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej.
493334
(220) 2018 12 03
BPV POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hobby CENTRUM

(210)
(731)

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, akwaforty, akwarele, albumy, arkusze z wiskozy do zawijania, atlasy,
artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, atrament korektorski,
bibuły, bielizna stołowa papierowa, bloczki do pisania, bloki
do pisania, bloki listowe, bloki rysunkowe, błony z tworzyw
sztucznych do paletyzacji, broszury, celuloza regenerowana
do pakowania, chorągiewki papierowe, chromolitografie,
chusteczki do nosa, czasopisma, diagramy, dozowniki taśmy
przylepnej, zestawy drukarskie przenośne, emblematy, pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki [statuetki] z papieru mâché, folia z tworzywa sztucznego
do pakowania, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami
powietrza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie,
formy do gliny modelarskiej, urządzenia do oprawiania fotografii, fotograwiura, galwanotypy, gazety, glina do modelowania, glina modelarska, formy do gliny modelarskiej, gluten
do papieru lub do użytku domowego, kleje do papieru, grzebienie marmurkowe, gumki do ścierania, hektografy, igły,
rylce stalowe do akwafort, kalendarze, kalka płócienna, kalkomanie, kalka techniczna, kamienie litograficzne, kartki z życzeniami, karton z miazgi drzewnej, karty indeksowe, karty
muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, klajstry,
kleje mączne do papieru lub do użytku domowego, klamry,
zaciski do papieru, kleje do materiałów papierniczych lub
do użytku domowego, kleje do papieru lub do użytku domowego, klej rybi do papieru lub do użytku domowego,
kokardy papierowe, komiksy, koperty, koperty na butelki, korektory w płynie, kosze na listy, kreda do litografii, kreda
do pisania, kreda do znakowania, kreda krawiecka, książki, lak
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do pieczętowania, litograficzne dzieła sztuki, malarstwo [obrazy] oprawione lub nie, mapy, mapy geograficzne, masy
specjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego, maszynki do ostrzenia ołówków, elektryczne lub nie, maszyny
do pisania [elektryczne i nieelektryczne], materiały do introligatorstwa, materiały do modelowania, materiały do nauczania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały
filtracyjne papierowe, materiały klejące do celów papierniczych lub do użytku domowego, materiały piśmienne, materiały powłokowe wykonane z krochmalu lub skrobi, matryce,
matryce do druku ręcznego, miseczki na farby dla artystów
malarzy, modele, makiety architektoniczne, materiały do modelowania, tworzywa sztuczne do modelowania, naklejki
adresowe, nalepki, naklejki, notatniki, notesy podręczne,
noże do papieru, numeratory, obrazy, obrusy papierowe, obwoluty na luźne kartki, obwoluty papierowe na dokumenty,
ochrona gumowa na palce, okładki, obwoluty, ołówki, oprawy, osłony na doniczki z papieru, palety dla malarzy, pantografy papeteria, papier do pisania, papier do radiogramów,
papier do zawijania, papier filtracyjny, papier higieniczny,
papier mâché, papierowe maty na siedzenia, papierowe
podstawki pod karafki, papier parafinowany, papier pergaminowy, papier przebitkowy jako materiał piśmienny, papier
srebrny, papier świecący, papier toaletowy, papier w arkuszach, papier Xuan, papier z miazgi drzewnej, pasma przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego,
pasta do modelowania, pastele, perforatory biurowe, pędzle,
pieczęcie, piórka do rysowania, wzorce do kopiowania pisma, plansze, płytki grawerskie, płótno do malarstwa, płótno
introligatorskie, płótno nasączone tuszem do powielaczy,
podpórki do utrzymywania wielu książek w pozycji pionowej, podpórki ręki dla malarzy, podręczniki, podstawki
do długopisów i ołówków, podstawki pod kufle do piwa, poduszki do stempli, pieczęci, poduszki nasączone tuszem,
przezrocza, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania,
publikacje, pudełka kartonowe lub papierowe, pudełka
na farby, pudła na kapelusze z tektury, ramki do fotografii, reprodukcje graficzne, rolki do taśm barwiących, serwetki stołowe papierowe, serwety na stół papierowe, steatyt, stemple,
stępie do pieczętowania, szablony, szczotki jako pędzle
do pisania, szczotki jako pędzle malarskie, sznurek introligatorski, sztalugi malarskie, taśmy papierowe, taśmy przylepne
do celów papierniczych lub do użytku domowego, tkanina
klejąca do materiałów piśmiennych, tkaniny introligatorskie,
torebki do pakowania w formie kopert, woreczków z papieru
lub tworzyw sztucznych, torebki papierowe w formie rożków w kształcie stożka, tworzywa sztuczne do modelowania, wałki do malowania ścian, wosk do modelowania
nie do celów stomatologicznych, wykroje do szycia, wykroje
do wykonywania odzieży, wyroby z kartonu, wzornice perforowane do krosien żakardowych, wzory do haftowania, wzory do kalkowania, zakładki do książek, 35 sprzedaż dla osób
trzecich takich towarów: utrwalacze do akwareli, barwnik
spożywczy, gumożywice, lakiery, barwniki, tusze, bejce,
barwniki do drewna, lakiery do drewna, drewno barwiące,
emalie, platyna lśniąca, farby stosowane w ceramice, folie
metaliczne dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, folie srebra w postaci arkuszy, proszek glinu do malowania dla
malarzy, artystów i dekoratorów, gumiguta stosowana w malarstwie, indygo jako barwnik, papier do barwienia jajek wielkanocnych, kit rzeźbiarski, koloranty, kurkuma, metale
w proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, złoto lśniące, świece, świece woskowe, lampy, przyrządy do cięcia, dziurkacze, dłuta wklęsłe, grzebienie, zgrzebła, kadzie
odlewnicze, masa uszczelniająca, nożyce, nożyczki, obcęgi,
perforatory, przecinaki, sztućce stołowe, szydła, żelazka - narzędzia ręczne nieelektryczne, żelazka do karbowania [gofro-
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wania], żelazka do marszczenia, afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, akwaforty, akwarele, albumy, arkusze z wiskozy
do zawijania, atlasy, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, atrament korektorski, bibuły, bielizna stołowa papierowa, bloczki
do pisania, bloki do pisania, bloki listowe, bloki rysunkowe,
błony z tworzyw sztucznych do paletyzacji, broszury, celuloza regenerowana do pakowania, chorągiewki papierowe,
chromolitografie, chusteczki do nosa, czasopisma, diagramy,
dozowniki taśmy przylepnej, zestawy drukarskie przenośne,
emblematy, pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału
tekstylnego, figurki [statuetki] z papieru mâché, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie, formy do gliny modelarskiej, urządzenia do oprawiania fotografii, fotograwiura, galwanotypy, gazety, glina do modelowania, glina modelarska formy do gliny
modelarskiej, gluten do papieru lub do użytku domowego,
kleje do papieru, grzebienie marmurkowe, gumki do ścierania, hektografy, igły, rylce stalowe do akwafort, kalendarze,
kalka płócienna, kalkomanie, kalka techniczna, kamienie litograficzne, kartki z życzeniami, karton z miazgi drzewnej, karty
indeksowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe,
katalogi, klajstry, kleje mączne do papieru lub do użytku domowego, klamry, zaciski do papieru, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, kleje do papieru lub
do użytku domowego, klej rybi do papieru lub do użytku
domowego, kokardy papierowe, komiksy, koperty, koperty
na butelki, korektory w płynie, kosze na listy, kreda do litografii, kreda do pisania, kreda do znakowania, kreda krawiecka,
książki, lak do pieczętowania, litograficzne dzieła sztuki, obrazy malarskie oprawione lub nie. mapy, mapy geograficzne,
masy specjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego,
maszynki do ostrzenia ołówków, elektryczne lub nie, maszyny do pisania elektryczne i nieelektryczne, materiały do introligatorstwa, materiały do modelowania, materiały do nauczania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały filtracyjne papierowe, materiały klejące do celów papierniczych lub do użytku domowego, materiały piśmienne,
materiały piśmienne, materiały powłokowe wykonane
z krochmalu lub skrobi, matryce, matryce do druku ręcznego,
miseczki na farby dla artystów malarzy, modele, makiety architektoniczne, materiały do modelowania, tworzywa
sztuczne do modelowania, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, notatniki, notesy podręczne, noże do papieru numeratory, obrazy, obrusy papierowe, obwoluty na luźne kartki,
obwoluty papierowe na dokumenty, ochrona gumowa
na palce, okładki, obwoluty, ołówki, oprawy, osłony na doniczki z papieru, palety dla malarzy, pantografy, papeteria,
papier do pisania, papier do radiogramów, papier do zawijania, papier filtracyjny, papier higieniczny, papier mâché, papierowe maty na siedzenia, papierowe podstawki pod karafki, papier parafinowany, papier pergaminowy, papier przebitkowy jako materiał piśmienny, papier srebrny, papier świecący, papier toaletowy, papier w arkuszach, papier Xuan, papier z miazgi drzewnej, pasma przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, pasta do modelowania,
pastele, perforatory biurowe, pędzle, pieczęcie, piórka do rysowania, wzorce do kopiowania pisma, plansze, płytki grawerskie, płótno do malarstwa, płótno introligatorskie, płótno
nasączone tuszem do powielaczy, podpórki do utrzymywania wielu książek w pozycji pionowej, podpórki ręki dla malarzy, podręczniki, podstawki do długopisów i ołówków, podstawki pod kufle do piwa, poduszki do stempli, pieczęci, poduszki nasączone tuszem, przezrocza, przyrządy do pisania,
przyrządy do rysowania, publikacje, pudełka kartonowe lub
papierowe, pudełka na farby, pudła na kapelusze z tektury,
ramki do fotografii, reprodukcje graficzne, rolki do taśm bar-
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wiących, serwetki stołowe papierowe, serwety na stół papierowe, steatyt, stemple, stemple do pieczętowania, szablony,
szczotki jako pędzle do pisania szczotki jako pędzle malarskie, sznurek introligatorski, sztalugi malarskie, taśmy papierowe, taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, tkanina klejąca do materiałów piśmiennych,
tkaniny introligatorskie, torebki do pakowania w formie kopert, woreczków z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki
papierowe w postaci rożków w kształcie stożka, tworzywa
sztuczne do modelowania, wałki do malowania ścian, wosk
do modelowania nie do celów stomatologicznych, wykroje
do szycia, wykroje do wykonywania odzieży, wyroby z kartonu, wzornice perforowane do krosien żakardowych, wzory
do haftowania, wzory do kalkowania, zakładki do książek,
kapsle do butelek niemetalowe, korki do butelek, stojaki
na butelki, opakowania z drewna na butelki, zamknięcia
do butelek nie ze szkła, metalu lub gumy, stojaki na czasopisma, dekoracje przestawne, taśmy drewniane, jaśki - poduszki, zasłony dekoracyjne z koralików, koraliki, figurki z drewna,
wosku lub tworzyw sztucznych, fiszbin, surowiec lub półprodukt, ramki do haftowania, haki do zasłon, kształtki na ramy
do obrazów, listwy do ram obrazów, lusterka ręczne, lustra,
kwietniki, macica perłowa surowiec lub półprodukt, muszle,
muszelki, numery domów nieświecące, niemetalowe, wieszaki stojące na odzież, pojemniki do pakowania z tworzyw
sztucznych, parawany, plecionki ze słomy z wyjątkiem mat,
podpórki do roślin, poduszki, zamknięcia do pojemników
niemetalowe, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, stojaki na parasole, popiersia z drewna, wosku, gipsu
lub tworzyw sztucznych, pokrowce na odzież do wieszania,
pręty do mocowania chodników na schodach, posągi
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, posążki
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, posłania dla
zwierząt domowych, psie budy, postumenty pod doniczki
na kwiaty, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, pościel - oprócz bielizny pościelowej, ramki do haftowania, rolki
do zasłon, skrzynie niemetalowe, skrzynki na zabawki, szkło
srebrzone, szylkret, szylkret imitacje, tablice ogłoszeniowe,
wieszaki na ubrania, kuranty wiatrowe, figury z wosku, wywieszki jako tabliczki ogłoszeniowe z drewna lub tworzyw
sztucznych, ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów
spożywczych, pojemniki szklane, butelki, doniczki na kwiaty,
elementy napinające do odzieży, szkło emaliowane, etui
na grzebienie, figurki z porcelany, terakoty lub szkła, grzebienie, grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, haczyki
do zapinania guzików, kieliszki do jajek, świeczniki, klosze
do przykrywania masła, klosze do przykrywania sera, korkociągi, kółka na serwetki, kubki, kubki z papieru lub tworzyw
sztucznych, kufle, otwieracze do butelek, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, porcelana, pudełka na herbatę, pudełka na kanapki, pudełka na słodycze, pudełka
szklane, kółka na serwetki, serwetniki, słoiki na herbatniki,
statuetki z porcelany, terakoty lub szkła, solniczki, wyroby
szklane malowane, sztuczne, jajka, dzieła sztuki z porcelany,
terakoty i szkła, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, wyroby garncarskie, plecionki ze słomy na butelki, hamaki, jedwab surowy, len surowy, markizy, materiały tekstylne, sznurki do pakowania, rafia, włókna z ramii, sznurki do pakowania, sznurki do zawieszania przedmiotów, torby do pakowania z materiałów tekstylnych, taśmy do związywania
niemetalowe, taśmy do żaluzji, włosie końskie, włókna bawełny, włókna tekstylne, włókna węglowe do celów włókienniczych, włókna z tworzyw sztucznych do celów włókienniczych, włókno kokosowe, zgrzebna wełna, żyłki
do wiązania, niemetalowe, przędza i nici dla włókiennictwa
adamaszek, aksamit, bielizna pościelowa bielizna stołowa
niepapierowa, bielizna stołowa tekstylna, bielizna wzorzysta,
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bieżniki stołowe, brokaty, całuny, chorągiewki, chusteczki
do nosa tekstylne, drukowane tkaniny perkalowe, dzianina,
dżersej jako materiał, etykiety z materiału, filc, firanki, flagi
niepapierowe, flanela jako tkanina, materiały pokryte motywami, rysunkami do haftowania, jedwab jako tkanina, kaliko
jako perkal, kapy na łóżka, klejonka jako płótno klejone, kołderki do przykrywania nóg, płótno konopne, tkaniny konopne, tkanina z kordonka, kotary na drzwi jako zasłony, krepa
jako tkanina, krepon, kapy na łóżka jako narzuty, marabut
jako materiał, materiały lepkie przyklejane na gorąco, materiały tekstylne nietkane, materiały włókiennicze, materiały
z juty, pokrowce ochronne na meble, moleskin jako tkanina,
moskitiery, narzuty na łóżka, narzuty pikowane, obicia ścienne z materiałów tekstylnych, obrusy na stół niepapierowe,
obrusy stołowe niepapierowe, okładziny do mebli z surowców włókienniczych, okładziny do mebli z tworzyw sztucznych, papierowe narzuty na łóżka, pledy podróżne, płótna
do gobelinów i haftów, płótno klejowe inne niż do materiałów piśmiennych, podstawki pod kieliszki z tkanin, podszewki jako tkaniny, podszewki do kapeluszy, pokrowce do drukarek z materiałów tekstylnych, pokrowce na deski toaletowe
z tkaniny, pokrowce na poduszki, pokrowce ochronne
na meble, pokrycie na materace, poszewki, poszewki na poduszki, pościel, prześcieradła jako tkaniny, przykrycia na łóżka, tkaniny z ramii, ratyna jako tkanina, serwetki stołowe tekstylne, serwetki tekstylne, serwety na stół niepapierowe, tafta jako tkanina, tekstylne materiały do filtrowania, tiul, tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny do celów włókienniczych,
tkaniny elastyczne, tkaniny imitujące skóry zwierzęce, tkaniny jedwabne do szablonów drukarskich, tkaniny Imane, tkaniny na buty lub obuwie, tkaniny pokryte motywem rysunkowym do haftowania, tkaniny wełniane, tkaniny ze sztucznego jedwabiu, tkaniny z włókna szklanego do celów włókienniczych, trykot jako materiał, tworzywa sztuczne jako
substytuty tkanin, uchwyty do zasłon z materiałów tekstylnych, zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, zasłony z surowców włókienniczych lub
tworzyw sztucznych, cyfry do znakowania bielizny, litery
do znakowania bielizny, zapięcia do bluzek, błyskawiczne
zamki, błyskotki do ubrań, brody sztuczne, broszki jako dodatki ubraniowe, sznurowadła do butów, pokrowce ocieplające na czajniki do herbaty, igły do czesania wełny, łaty przyklejane na gorąco do dekoracji artykułów tekstylnych jako
artykuły pasmanteryjne, wstęgi do dekorowania, druty
do robót dziewiarskich, taśmy elastyczne, emblematy
nie z metali szlachetnych, emblematy ozdobne, etui na igły,
falbanki koronkowe, falbany do odzieży, falbany do spodni,
fiszbiny do gorsetów, frędzle, galony, girlandy sztuczne,
grzybki do cerowania, guziki, haczyki, zaczepy do kilimów,
haczyki i taśmy samoprzyczepne, haftki jako artykuły pasmanteryjne, nici metalowe do haftowania, szydełka do haftowania, hafty, igły do cerowania, igły do czesarek wełny,
igły do szycia, igły rymarskie, igły szewskie, igły ściągające
(łączące), ozdoby do kapeluszy nie z metali szlachetnych,
klamry do zamykania toreb, klipsy do spodni dla kolarzy, kokardy do włosów, kordonek, koronki wełniane koronkowe
ozdoby, kwiaty sztuczne, wieńce z kwiatów sztucznych, lamety, lamówki do ubrań, sznurki lamówkowe, monogramy
do znakowania bielizny, nici metalowe do haftowania, numery startowe, obrębki sztuczne, zapięcia do odzieży, opaski
elastyczne do podtrzymywania rękawów, opaski na ręce,
owoce sztuczne ozdobne, emblematy ozdobne, ozdoby,
ozdoby do kapeluszy nie z metali szlachetnych ozdoby
do obuwia nie z metali szlachetnych, ozdoby do włosów, papiloty, zapięcia do pasków, artykuły pasmanteryjne, peruki,
pikoty, pióra jako dodatki do ubrań, pióra ptasie jako dodatki
do ubrań, pompony, sztuczne włosy, sztuczne wąsy, wsuwki
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do włosów, darń sztuczna, draperie ścienne, nietekstylne tapety, dywany, kobierce, maty, tapety, tapety [draperie] nietekstylne, balony do zabawy, ozdoby choinkowe, ozdoby
na choinki z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, stojaki do choinek, choinki z materiałów syntetycznych,
cukierki - petardy, dzwonki na choinkę, kotyliony, kukiełki,
lalki, latawce, marionetki, maski jako zabawki, misie pluszowe,
śnieg sztuczny na choinki, śnieżne kule, uchwyty do świeczek choinkowych, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki ruchome.
(210)
(731)
(540)
(540)

493341
(220) 2018 12 03
DURASZYŃSKA EWA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
Orlami

(531) 03.07.01, 03.07.19, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.12
(510), (511) 6 artykuły dekoracyjne i ozdobne z metalu, artystyczne statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, balustrady metalowe, biżuteria i galanteria metalowa, bramy
metalowe, brąz (wyroby artystyczne z -), cyfry i litery [z metali nieszlachetnych] z wyjątkiem czcionek, drzwi metalowe,
dzieła sztuki i przedmioty artystyczne z metali nieszlachetnych, dzieła sztuki z brązu, dzwony i dzwonki, figurki wykonane z brązu będące dziełami sztuki, figurki z metali nieszlachetnych będące dziełami sztuki, kratownice metalowe, meble uliczne zrobione z metalu, metalowe przedmioty artystyczne (z metali nieszlachetnych), metalowe przedmioty
artystyczne [z brązu], numery domów nieświecące, metalowe, odlewy artystyczne z brązu, odlewy artystyczne z metali
nieszlachetnych, pudełka z metali nieszlachetnych, rzeźbione dzieła sztuki z brązu, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, statuetki, wyroby artystyczne z metali nieszlachetnych, metalowe wyroby artystyczne, 11 abażury artystyczne, abażury do lamp, elektryczne żarniki do lamp, elektryczne żarniki do ogrzewania, elementy grzejne, fontanny,
grzejące płyty, instalacje do podgrzewaczy, kandelabry, klosze do lamp, lampiony, lampki elektryczne na choinkę, lampy
do oświetlania, lampy elektryczne, lampy gazowe, lampy luminescencyjne oświetleniowe, lampy luminescencyjne rurowe do oświetlania, lampy luminescencyjne, lampy łukowe
lampy na promienie ultrafioletowe inne niż do celów leczniczych, lampy olejowe, lampy oświetleniowe, lampy stojące,
lampy uliczne, lampy ultrafioletowe do celów innych niż
lecznicze, lampy wiszące, lampy wyładowcze elektryczne
do oświetlania, lampy, latarki kieszonkowe, latarki kieszonkowe, elektryczne, latarki, latarnie oświetleniowe, latarnie, obudowy do lamp. oprawki do lamp elektrycznych, osłony
do lamp, oświetlenie sufitowe, ozdobne wodotryski, paleniska, palniki do lamp, palniki żarowe, płyty grzejące, płyty
grzejne, pochodnie, podgrzewacze, podgrzewacze do talerzy, podgrzewacze powietrza, reflektory (lampy), reflektory
do lamp, reflektory do pojazdów, rozpraszacze światła, rurowe lampy wyładowcze elektryczne do oświetlenia, rury
do lamp, stelaże do abażurów, systemy oświetleniowe, szkła
do lamp, światła do pojazdów, światła do rowerów, światła
rowerowe, świecące numery do domów, świeczniki, świetlne ozdoby choinkowe, urządzenia do oświetlania pojazdów,
urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia i instalacje do oświetlania, urządzenia i instalacje oświetleniowe,
urządzenia oświetleniowe w pojazdach, węże świetlne, za-
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wieszenia do lamp. żarniki do lamp elektrycznych, żarniki
elektryczne do ogrzewania, żarówki elektryczne, żarówki
oświetleniowe, żarówki, żyrandole, 14 amulety [biżuteria],
amulety będące biżuterią, artykuły ozdobne [ozdoby, ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, artykuły zegarmistrzowskie, biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, biżuteria damska, biżuteria do noszenia na głowie, biżuteria
emaliowana, biżuteria fantazyjna, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria komórkowa, biżuteria osobista, biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, biżuteria szlachetna, biżuteria sztuczna, biżuteria w postaci koralików, biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych,
biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, biżuteria wykonana z metali szlachetnych, biżuteria wykonana z platerowanych metali
szlachetnych, biżuteria ze szkła sztrasowego [imitacje drogich kamieni], biżuteria, biżuteria, w tym imitacja biżuterii
i biżuteria z tworzyw sztucznych, bransoletki [biżuteria],
bransoletki do zegarków, bransolety do zegarków, bransolety i zegarki połączone, breloczki [biżuteria], breloczki do kluczy ozdobne, broszki [biżuteria], chronografy [zegarki], chronografy do użytku jako zegarki, cyferblaty do zegarków, czasomierze [zegarki], drut z metali szlachetnych [biżuteria],
dzieła sztuki metalowe [metale szlachetne], dzieła sztuki
wykonane z kamieni szlachetnych, dzieła sztuki wykonane
z metali szlachetnych, dzieła sztuki wykonane ze srebra emaliowanego, dzieła sztuki z metali szlachetnych, emblematy
z metali szlachetnych, figurki [statuetki] z metali szlachetnych, figurki, imitacje oraz wyroby z metali szlachetnych,
ich stopów oraz kamieni, kamienie półszlachetne, kamienie
szlachetne nieobrobione i półobrobione oraz ich imitacje,
kamienie szlachetne w stanie surowym, kamienie szlachetne, kamienie sztuczne [szlachetne i półszlachetne], kasetki
na biżuterię [szkatułki], kolczyki, łańcuszki [biżuteria], łańcuszki do zegarków, medale, medaliony [biżuteria], metale szlachetne i ich imitacje, metale szlachetne, nieprzetworzone
lub półprzetworzone, monety, naszyjniki [biżuteria], naturalne kamienie szlachetne, obrączki [biżuteria], ozdoby [biżuteria], ozdoby do kapeluszy z metali szlachetnych, ozdoby
z bursztynu, ozdoby z gagatu, ozdoby z kości słoniowej,
ozdoby ze srebra, perty, popiersia z metali szlachetnych, posągi z metali szlachetnych, posążki z metali szlachetnych,
półprzetworzone kamienie szlachetne i ich imitacje, pudełka
z metali szlachetnych, rzeźby jako posągi i figurki wykonane
z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub
kamieniami i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte
szlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, spinki do krawatów, spinki do mankietów, srebrne dzieła sztuki,
srebro, nieprzetworzone lub kute, stopy metali szlachetnych,
syntetyczne kamienie szlachetne, szpilki [biżuteria], szpilki
do krawatów, szpilki ozdobne, sztabki metali szlachetnych,
wyroby jubilerskie, zegary i zegarki, zegary słoneczne, złoto,
nieprzetworzone lub kute, 16 artykuły dekoracyjne i ozdobne z papieru, czasopisma [periodyki], czasopisma branżowe,
czasopisma z plakatami, drukowane czasopisma poświęcone sztuce figuratywnej, akwaforty (grafika), akwarele, atlasy,
broszury, biuletyny informacyjne, gazety, drukowane reprodukcje dzieł sztuki, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, figurki [statuetki] z papieru mâché, karty, książki, oleodruki, portrety, fotografie [wydrukowane], fotografie oprawione
i nieoprawione, fotografie, grafiki (artystyczne), katalogi
sprzedaży wysyłkowej, katalogi, litograficzne dzieła sztuki,
fotografie artystyczne, modele architektoniczne, obrazy artystyczne, obrazy i zdjęcia, obrazy, obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, odbitki artystyczne graficzne, oprawki na zdję-
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cia lub obrazy, papierowe wyroby artystyczne, plakaty reklamowe, afisze, plakaty, plakaty z papieru, publikacje reklamowe, reprodukcje graficzne dzieł sztuki, rysunki graficzne,
20 akcesoria ruchome (dekoracje) do wyposażania wnętrz,
biblioteczki [regały na książki], drobna galanteria artystyczna,
dekoracje wiszące [ozdoby], dzwonki wiatrowe [dekoracja],
krzesła, ławy (meble), meble metalowe, meble ogrodowe,
stoły, stoły metalowe, stoły warsztatowe, stoły i stoliki, wyroby wikliniarskie, wyroby stolarskie, stojaki i półki, dzieła sztuki
i wyroby artystyczne z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw
sztucznych, elementy i akcesoria do mebli, nie z metalu, figurki z drewna, ratanu, wosku, gipsu lub z tworzyw sztucznych, lustra, meble artystyczne, meble do celów wystawowych, meble do wnętrz, meble, nietypowe meble w kompletach lub jako pojedyncze sztuki, poduszki siedziska, poduszki, ramy i ramki na obrazy i fotografie, ramy do obrazów,
rzeźby artystyczne, rzeźby, stojaki do celów prezentacji, stojaki na butelki, stojaki na gazety i czasopisma, stojaki na parasole, ścianki przenośne, wieszaki na odzież, wyroby artystyczne wykonane z drewna, wyroby artystyczne wykonane
z gipsu, wyroby artystyczne wykonane z wosku, wyroby
z drewna, korka, trzciny, sitowia, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, bursztynu, masy perłowej, pianki plastycznej, zasłony
bambusowe i zasłony dekoracyjne z koralików, 21 buteleczki,
butelki, butle szklane [pojemniki], cebrzyki, cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, doniczki do kwiatów, doniczki na kwiaty, dzbanki, dzbanki do kawy, nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy, nieelektryczne, dzieła
sztuki i wyroby artystyczne z porcelany, ceramiki, terakoty
i szkła, elementy artystyczne architektoniczne, figurki
ze szkła, porcelany, terakoty i ich imitacji, filiżanki, flaszeczki,
gasidła do świec, gąsiory, gąsiory szklane, kandelabry [ręczniki], karafki, kieliszki, kolby szklane [pojemniki], kryształ [wyroby szklane], kubki, kufle, kufle do piwa, lejki, majolika, miseczki, miski, miski ze szkła, mozaiki ze szkła nie do celów budowlanych, naczynia, naczynia ceramiczne i szklane, naczynia
do picia, naczynia stołowe, naczynia szklane i ceramiczne
użytkowe, osłony na doniczki nie z papieru, ozdobne plakiety i figurki artystyczne ceramiczne i szklane, palniki do olejków zapachowych, patery, polewaczki, popiersia z porcelany, terakoty lub szkła, porcelana, porcelana chińska [bibeloty], pucharki na owoce, pudełka szklane, ręcznie malowane
wyroby porcelanowe, ceramiczne i szklane artystyczne, rożki
do picia, salaterki, serwisy [zastawy stołowe], serwisy do kawy,
skarbonki niemetalowe, statuetki z ceramiki, porcelany, terakoty lub szkła, stoliki [tace], szklane słoje, szklanki do napojów, szkło [naczynia], szkło emaliowane, szkło mleczne, szkło
opałowe, szkło płaskie szlifowane [materiał surowy], szkło
sproszkowane do dekoracji, szkło surowe lub półprzetworzone, z wyjątkiem szkła konstrukcyjnego, sztuczne jajka,
szyldy z porcelany lub ze szkła, świeczniki, tace do użytku
domowego, tace obrotowe, talerze, wazony, wyroby garncarskie, wyroby szklane malowane, wyroby szklane, ceramiczne ozdobne, artystyczne, wyroby ze szkła, ceramiki porcelany, fajansu, zastawa stołowa, inna niż noże. widelce i łyżki, artykuły artystyczne i dekoracyjne ze szkła, ceramiki, porcelany, fajansu, dzieła sztuki ze szkła, ceramiki, porcelany, fajansu, 35 aukcje i przetargi publiczne (organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i platform internetowych), aukcje przedmiotów, zwłaszcza dzieł sztuki, sztuki użytkowej, rzemiosła
artystycznego, dekoracja wystaw sklepowych, detaliczny
handel (oferowanie w mediach produktów dla osób trzecich), marketing, usługi reklamowe, usługi marketingowe,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, impresariat w działalności artystycznej, pokazy
towarów, usługi w zakresie opracowania graficznego do ce-
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lów reklamowych, usługi handlu detalicznego w zakresie
dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, oferowanie w mediach produktów w zakresie handlu detalicznego, organizowanie
i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych
na rzecz osób trzecich, organizowanie i prowadzenie targów
i wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, organizowanie
i prowadzenie wystaw w celach handlowych, organizowanie
i przeprowadzanie wystaw handlowych, organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, prezentowanie
w mediach produktów dla celów sprzedaży detalicznej, prowadzenie licytacji rzeczy ruchomych, prowadzenie sklepu,
sprzedaż i promocja produktów dzieł sztuki, rękodzieła artystycznego i sztuki użytkowej dla osób trzecich, usługi dotyczące sprzedaży w wyspecjalizowanych sklepach, hurtowniach lub w sklepach internetowych dzieł sztuki (zwłaszcza
malarstwa, grafiki i rzeźby), wyrobów sztuki użytkowej, wyrobów rzemiosła artystycznego, wyrobów ze szkła artystycznego i ceramiki, wyrobów jubilerskich i biżuteryjnych. usługi
pośrednictwa w zakresie sprzedaży dzieł sztuki, zwłaszcza
malarstwa, grafiki, rzeźby, wyrobów medalierskich, wyrobów
sztuki użytkowej, wyrobów rzemiosła artystycznego, wyrobów ze szkła artystycznego i ceramiki, wyrobów jubilerskich
i biżuteryjnych. usługi sprzedaży w hurtowniach, sklepach
oraz za pośrednictwem Internetu artykułów wyposażenia
wnętrz, w szczególności wyrobów sztuki użytkowej, wyrobów rzemiosła artystycznego, usługi w zakresie obrotu dziełami sztuki, zwłaszcza malarstwa, grafiki, rzeźby, wyrobami
medalierskimi, wyrobami sztuki użytkowej, wyrobami rzemiosła artystycznego, wyrobami ze szkła artystycznego i ceramiki, wyrobami jubilerskimi i biżuteryjnymi, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów - wyrobów sztuki użytkowej, wyrobów rzemiosła artystycznego,
wyrobów ze szkła artystycznego i ceramiki, wyrobów jubilerskich i biżuteryjnych, dzieł sztuki (szczególnie malarstwa,
grafiki i rzeźby) - pozwalające nabywcy je oglądać i kupować
w galerii, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywczy wygodnie oglądać i kupować te
towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży różnych towarów - wyrobów sztuki użytkowej, wyrobów rzemiosła artystycznego, wyrobów ze szkła artystycznego, wyrobów jubilerskich i biżuteryjnych. dzieł sztuki (szczególnie
malarstwa, grafiki, rzeźby), 42 administrowanie stronami
komputerowymi, dekoracja i aranżacja wnętrz, dekorowanie
wnętrz, doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie
wzornictwa przemysłowego, organizowanie i prowadzenie
badań technicznych i techniczno-organizacyjnych w dziedzinie reklamy, produkcji towarowej i świadczenia usług,
usługi konsultacyjne w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, pracze badawczo-rozwojowe [dla osób trzecich], prace
projektowe, projektowanie architektoniczne, projektowanie
w zakresie architektury wnętrz, projektowanie dekoracji
wnętrz, projektowanie detali architektonicznych, projektowanie konstrukcji i szaty graficznej nowych wyrobów, opakowań, stoisk, wyrobów i przedmiotów wzornictwa przemysłowego, projektowanie materiałów dekoracyjnych, projektowanie metali, projektowanie opakowań, projektowanie
przedmiotów sztuki użytkowej, projektowanie wnętrz, prowadzenie witryny internetowej, usługi graficzne, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, usługi artystów grafików,
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usługi plastyczne polegające na projektowaniu wnętrz oraz
przygotowywaniu dokumentacji fotograficznej, usługi projektantów mody, usługi projektowe w dziedzinie wzornictwa
przemysłowego, usługi projektowe w zakresie oznaczeń towarów i usług, winiety, hasła, plakaty, opakowania, etykiety,
usługi: projektowe, graficzne, doradcze w zakresie projektowania, usługi dekoracyjne, usługi w zakresie projektowania
graficznego, usługi w zakresie projektowania mody, usługi
związane z projektowaniem graficznym [sztuka], wzornictwo przemysłowe dotyczące mebli, przedmiotów sztuki
użytkowej, materiałów i wyrobów dekoracyjnych, wzornictwo przemysłowe, stylizacja [wzornictwo przemysłowe].
493360
(220) 2018 12 03
EIR HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Eir HEALTH
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 27.05.01
(510), (511) 5 odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy diety, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety
o działaniu kosmetycznym, suplementy diety dla zwierząt,
suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, białkowe suplementy dla zwierząt, suplementy diety zawierające
białko, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy
diety zawierające lecytynę, substancje odżywcze dla mikroorganizmów, olejki lecznicze, tran, olejek terpentynowy
do celów farmaceutycznych, błonnik pokarmowy, ekstrakty
ziołowe do celów medycznych, ekstrakty roślinne do celów
farmaceutycznych.
493368
(220) 2018 12 03
LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOKALNE SMAKI Premium FOOD GATE
(210)
(731)

(531)

03.07.03, 05.07.02, 05.07.13, 25.01.25, 26.11.02, 26.11.08,
27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 1 alkohol, alkohol etylowy, sól kamienna, sól surowa, 20 dekoracje wiszące [ozdoby], kredensy, meble, wyroby stolarskie, meble metalowe, stojaki, półki, stopki do mebli,
szafki do przechowywania żywności, szyldy z drewna lub
tworzyw sztucznych, tabliczki znamionowe, niemetalowe,
wózki meblowe, 29 cebula konserwowana, chipsy owocowe,
chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu,
czosnek konserwowy, daktyle, dżem imbirowy, dżemy, flaki,
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fasolka konserwowa, filety rybne, galaretki, galaretki owocowe, galarety mięsne, groszek konserwowy, grzyby konserwowane, hummus [pasta z ciecierzycy], ikra rybia przetworzona, jagody konserwowane, kapusta kwaszona, karczochy
konserwowe, kaszanka, kompozycje owoców przetworzonych, konserwowane ryby, konserwowane warzywa, konserwy rybne, korniszony, krokiety, kukurydza cukrowa, przetworzona, liofilizowane mięso, liofilizowane warzywa, marmolada, mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso liofilizowane, mięso solone, migdały mielone, mleczne produkty, mleko, mleko owsiane, napoje mleczne z przewagą mleka, nasiona słonecznika przetworzone, nasiona, przetworzone, olej
słonecznikowy do celów spożywczych, olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, oleje spożywcze, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy preparowane, orzechy ziemne przetworzone, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane,
owoce w puszkach, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta
z oberżyny, pasta z owoców tłoczonych, pasty do kromek
zawierających tłuszcz, pasty na bazie orzechów, pasztet
z wątróbki, pierożki na bazie ziemniaków, pikle, placki ziemniaczane, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, produkty
serowarskie, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery rybne, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, przetwory do zup jarzynowych, pyłki kwiatowe jako
żywność, rodzynki, ryby, ryby solone, sałatki owocowe, sałatki warzywne, skórki owocowe, smalec, smażone placuszki
twarogowe, soczewica konserwowana, spożywczy olej kukurydziany, spożywczy olej sezamowy, szynka, śledzie nieżywe, trufle konserwowane, warzywa liofilizowane, warzywa
suszone, warzywa w puszkach, 30 batony zbożowe, chipsy
[produkty zbożowe], cukierki miętowe, czekolada, czekolada
pitna, guma do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech,
herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, kanapki,
karmelki [cukierki], kawa, keczup, krakersy, majonez, makaron
nitki, makaron rurki, makarony, miętówki odświeżające oddech, miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe,
musy deserowe, musztarda, napoje czekoladowe z mlekiem,
napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie
rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, orzechy
w czekoladzie, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pasztet w cieście (pâté
en croûte), pesto [sos], piernik, pierożki na bazie mąki, placki,
pralinki, propolis, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie
zbóż, przyprawy, przyprawy korzenne, sosy [przyprawy], sól
kuchenna, wafle ryżowe, wyroby cukiernicze, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zioła do celów spożywczych, zioła
konserwowane [przyprawy], 31 orzechy, orzechy laskowe,
32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje
bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe
o smaku kawy, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne,
napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu,
inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacone proteinami, napój imbirowy, bezalkoholowe napoje z soków
owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, piwo, piwo
słodowe, sok pomidorowy [napój], soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy do napojów, woda [napoje], woda gazowana, woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje], alkoholowe ekstrakty owo-
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cowe, anyżówka [likier], aperitify, brandy, cydr, destylowane
napoje, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe
inne niż na bazie piwa, gruszecznik [wino], kirsz [alkohol
na bazie wiśni], koktajle, likiery, likier miętowy, miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, rum, alkohole i likiery wspomagające trawienie, whisky, wino, wódka, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, wyselekcjonowanie, z myślą
o osobach trzecich, różnych produktów (bez uwzględnienia
transportu) tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach w sklepach detalicznych, hurtowniach lub za pomocą katalogów przesyłanych
pocztą lub środków komunikacji elektronicznej, na przy kład
przez strony internetowe lub telesklepy w zakresie następujących towarów: alkohol, alkohol etylowy, sól kamienna, sól
surowa, dekoracje wiszące [ozdoby], kredensy, meble, wyroby stolarskie, meble metalowe, stojaki, półki, stopki do mebli,
szafki do przechowywania żywności, szyldy z drewna lub
tworzyw sztucznych, tabliczki znamionowe, niemetalowe,
wózki meblowe, cebula konserwowana, chipsy owocowe,
chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu,
czosnek konserwowy, daktyle, dżem imbirowy, dżemy, flaki,
fasolka konserwowa, filety rybne, galaretki, galaretki owocowe, galarety mięsne, groszek konserwowy, grzyby konserwowane, hummus [pasta z ciecierzycy], ikra rybia przetworzona, jagody konserwowane, kapusta kwaszona, karczochy
konserwowe, kaszanka, kompozycje owoców przetworzonych, konserwowane ryby, konserwowane warzywa, konserwy rybne, korniszony, krokiety, kukurydza cukrowa, przetworzona, liofilizowane mięso, liofilizowane warzywa, marmolada, mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso liofilizowane, mięso solone, migdały mielone, mleczne produkty, mleko, mleko owsiane, napoje mleczne z przewagą mleka, nasiona słonecznika przetworzone, nasiona, przetworzone, olej
słonecznikowy do celów spożywczych, olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, oleje spożywcze, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy preparowane, orzechy ziemne przetworzone, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane,
owoce w puszkach, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta
z oberżyny, pasta z owoców tłoczonych, pasty do kromek
zawierających tłuszcz, pasty na bazie orzechów, pasztet
z wątróbki, pierożki na bazie ziemniaków, pikle, placki ziemniaczane, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, produkty
serowarskie, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery rybne, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, przetwory do zup jarzynowych, pyłki kwiatowe jako
żywność, rodzynki, ryby, ryby solone, sałatki owocowe, sałatki warzywne, skórki owocowe, smalec, smażone placuszki
twarogowe, soczewica konserwowana, spożywczy olej kukurydziany, spożywczy olej sezamowy, szynka, śledzie nieżywe, trufle konserwowane, warzywa liofilizowane, warzywa
suszone, warzywa w puszkach, batony zbożowe, chipsy [produkty zbożowe], cukierki miętowe, czekolada, czekolada pitna, guma do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech,
herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, kanapki,
karmelki [cukierki], kawa, keczup, krakersy, majonez, makaron
nitki, makaron rurki, makarony, miętówki odświeżające oddech, miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe,
musy deserowe, musztarda, napoje czekoladowe z mlekiem,
napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie
rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, orzechy
w czekoladzie, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pasztet w cieście (pâté
en croûte), pesto [sos], piernik, pierożki na bazie mąki, placki,
pralinki, propolis, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie

Nr ZT17/2019

zbóż, przyprawy, przyprawy korzenne, sosy [przyprawy], sól
kuchenna, wafle ryżowe, wyroby cukiernicze, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zioła do celów spożywczych, zioła
konserwowane [przyprawy], orzechy, orzechy laskowe, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie
aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje
na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż
substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty
mleka, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacone proteinami, napój imbirowy, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy [napój], soki, soki warzywne [napoje],
sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy do napojów,
woda [napoje], woda gazowana, woda mineralna [napoje],
woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, alkohole wysokoprocentowe [napoje], alkoholowe ekstrakty owocowe,
anyżówka [likier], aperitify, brandy, cydr, destylowane napoje,
dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż
na bazie piwa, gruszecznik [wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery, likier miętowy, miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające
owoce, rum, alkohole i likiery wspomagające trawienie, whisky, wino, wódka, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary].
493371
(220) 2018 12 03
PRODATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) PRODATA
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do wymiany danych, urządzenia łączności bezprzewodowej, oprogramowanie ładowalne oraz stałe, programy
komputerowe, gry komputerowe, komputery, sprzęt, podzespoły, części i akcesoria komputerowe, monitory, drukarki,
komputerowe urządzenia peryferyjne, komputerowe bazy
danych, komputerowe mapy cyfrowe, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki danych, utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, elektroniczne
automaty do wydawania biletów parkingowych, mechanizmy na monety do bram na parkingach samochodowych,
aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe, telefony
i centrale telefoniczne, telefony komórkowe, przenośne odtwarzacze muzyczne, 35 pośrednictwo w zawieraniu umów
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, badania rynku i badania marketingowe, usługi dostarczania reklam za pomocą urządzeń
elektronicznych, analiza i raporty statystyczne, pozyskiwanie
i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, zbieranie i przetwarzanie danych do celów administracyjnych, pozyskiwanie informacji do komputerowych
baz danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, usługi doradcze w zakresie franchisingu,
zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi, usługi
sprzedaży towarów: urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, oprogramowanie ładowalne oraz stałe, programy komputerowe,
gry komputerowe, komputery, komputerowy sprzęt oraz
(210)
(731)
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podzespoły i części, komputerowe urządzenia peryferyjne,
monitory, drukarki, komputerowe bazy danych, komputerowe mapy cyfrowe, utrwalone na nośnikach informacje
i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia
łączności bezprzewodowej, urządzenia i oprogramowanie
służące do lokalizacji osób lub pojazdów, elektroniczne automaty do wydawania biletów parkingowych, mechanizmy
na monety do bram na parkingach samochodowych, akcesoria komputerowe oraz do elektroniki użytkowej, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki oraz czytniki danych, programy cyfrowe, książki elektroniczne, aparaty fotograficzne
cyfrowe i kamery cyfrowe, telefony i centrale telefoniczne,
telefony komórkowe, przenośne odtwarzacze muzyczne,
37 instalacja, wsparcie techniczne, naprawy, utrzymywanie
i konserwacja sieci komputerowych, sprzętu komputerowego, komputerowych urządzeń peryferyjnych, infrastruktury
informatycznej, instalacji elektronicznych, układów do monitoringu, systemów alarmowych i przeciwpożarowych,
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, rozdzielnic elektrycznych, aparatów i urządzeń telekomunikacyjnych, systemów do autoryzacji kart płatniczych, informacja i doradztwo dotyczące wszystkich w/w usług, 42 usługi naukowe
i technologiczne, usługi projektowania, analizy systemów
komputerowych, badania naukowe, techniczne, sporządzanie raportów naukowo-technicznych, usługi w zakresie
technologii informacyjnych, usługi pisania oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu i oprogramowania komputerowego, dostarczanie/opracowywanie wyszukiwarek internetowych, oprogramowanie jako usługa – SaaS, projektowanie, powielanie, instalacja, integracja, aktualizacja, konserwacja, wypożyczanie,
rozwój oraz doradztwo w zakresie komputerowego sprzętu
i oprogramowania, systemów opracowania danych i sieci
komputerowych, oprogramowania wspierającego zarządzanie (usprawnianie procesu analizy informacji i podejmowania decyzji), doradztwo, informacje i konsultacje w zakresie
technologii informacyjnych, usługi modelowania i optymalizacji procesów z wykorzystaniem narzędzi IT, wdrażania
oraz stosowania systemów Business Intelligence opartych
o hurtownie danych, usługi opracowywania systemów analitycznych opartych o techniki sztucznej inteligencji, usługi
zarządzania wiedzą oraz eksploracji danych (data mining),
badania, projektowanie i rozwój komputerowego oprogramowania, sprzętu oraz oprogramowania wbudowanego
w urządzenia, programów komputerowych, wynajem, leasing oraz aktualizacja komputerowego oprogramowania,
w tym poprzez Internet - (ASP - Application Sevice Provider),
umożliwianie tymczasowego użytkowania on-line niepobieralnego oprogramowania.
(210)
(731)
(540)
(540)

493375
(220) 2018 12 03
DELKO SPÓŁKA AKCYJNA, Śrem
(znak słowno-graficzny)
avita

środki do pielęgnacji włosów i czyszczenia zębów, 16 papier,
karton, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru i kartonu, papier toaletowy w rolkach, chusteczki papierowe i higieniczne, ręczniki papierowe, obrusy papierowe, materiały filtracyjne z papieru, worki i torby papierowe,
papier kserograficzny, papier do wyświetlania, papier do pieczenia, jednorazowe produkty papierowe, bielizna stołowa
papierowa, papier do przesyłania faksów, papier do maszyn
rejestrujących, artykuły papierowe na przyjęcia, opakowania
kartonowe, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub
domowych, 29 mięso, przetwory mięsne, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone
i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja,
oleje i tłuszcze jadalne, mleko i produkty mleczne, 30 kawa,
herbata, kakao, cukier, ryż, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, bakalie, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól,
musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych
klasach, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny
i kwiaty, karma dla zwierząt, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe
i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: środki
piorące, towary spożywcze, piwo, wyroby tytoniowe, papier,
karton, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru i kartonu, papier toaletowy w rolkach, chusteczki papierowe i higieniczne, ręczniki papierowe, obrusy papierowe, materiały filtracyjne z papieru, worki i torby papierowe,
papier kserograficzny, papier do wyświetlania, papier do pieczenia, jednorazowe produkty papierowe, bielizna stołowa
papierowa, papier do przesyłania faksów, papier do maszyn
rejestrujących, artykuły papierowe na przyjęcia, opakowania
kartonowe, alkohol.
(210)
(731)
(540)
(540)

493384
(220) 2018 12 04
RAK DANIEL PASTA FRESCA, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
Pasta Fresca

(531) 11.03.05, 11.03.09, 26.11.21, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 makarony, 43 przygotowanie i serwowanie
posiłków i napojów, usługi restauracyjne, usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji szybkiej
obsługi.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, perfumeria, olejki eteryczne, kosmetyki,

27

493388
(220) 2018 12 04
GARLAK IZABELA PPUH IGAR, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
IGAR bridal collection

28
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(531) 27.05.01
(510), (511) 25 damskie sukienki na uroczystości, galowa
odzież wieczorowa, odzież damska, odzież dziewczęca,
odzież wieczorowa, stroje dla druhen, stroje wizytowe, sukienki damskie, sukienki druhen, suknie balowe, suknie koktajlowe, suknie ślubne, suknie wieczorowe.
(210) 493441
(220) 2018 12 04
(731) Gothals Limited, Nikozja, CY
(540) (znak słowny)
(540) PROGRESS
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210) 493443
(220) 2018 12 04
(731) CORA BOGUSŁAW CONSILIUM, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) CONSILIUM
(510), (511) 9 nośniki danych magnetyczne i optyczne,
dyski optyczne, publikacje elektroniczne, hologramy, karty
chipowe i magnetyczne, oprogramowanie komputerowe,
35 usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
prowadzenie księgowości podatkowej i handlowej, usługi
w zakresie organizowania, tworzenia, działania, funkcjonowania księgowości oraz dostosowywania jej do zmieniających się przepisów, informowanie o powyższych w Internecie, 36 usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
finansową takie jak doradztwo finansowe w zakresie strategii działania, inwestowania środków, w zakresie finansowania rozwoju firmy, inwestowania działalności bieżącej,
weryfikacja bilansów, ustalanie podatków, sporządzanie
deklaracji podatkowych wszelkiego rodzaju, analizy ekonomiczne i finansowe, badania, analizy i wycena działalności
gospodarczej, w tym określenie wartości składników jak
i wartości całości przedsiębiorstwa przy pomocy różnych
metod: księgowych, statystycznych, giełdowych, oszacowanie wartości dla celów fiskalnych, 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,
usługi związane z portalami internetowymi, usługi poczty
elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, przekazywanie danych przy pomocy
terminali komputerowych, usługi przekazywania poczty
elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi,
udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu
przenośnego, 42 usługi świadczenia dostępu do komputerowych baz danych on-line, udostępnianie i kompilowanie stron w Internecie, 45 doradztwo w zakresie prawa
podatkowego.
(210) 493445
(220) 2018 12 04
(731) Gothals Limited, Nikozja, CY
(540) (znak słowny)
(540) FUTURISTIC YOUTHS
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
493461
(220) 2018 12 05
PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) Entelac SB

(531) 25.07.01, 25.07.02, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, zioła lecznicze, zioła lecznicze
suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów
medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, leki. środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
493462
(220) 2018 12 05
GEDEON RICHTER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RECEPTA na sukces w medycynie
(210)
(731)

(531) 03.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotki, prospekty, plakaty, próbki, dyplomy, gadżety, 41 organizacja warsztatów, konferencji, sympozjów,
szkoleń, konkursów, spotkań naukowych, rozrywkowych
i kulturalnych, publikacja tekstów innych niż reklamowe.
493473
(220) 2018 12 05
PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ProFloricEntero

(210)
(731)

(531) 25.07.03, 25.07.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, zioła lecznicze, zioła lecznicze
suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów
medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
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493475
(220) 2018 12 05
PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Femilla
(210)
(731)

(531) 05.05.16, 05.05.19, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, zioła lecznicze, zioła lecznicze
suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów
medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
493476
(220) 2018 12 05
PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ProFloric Baby
(210)
(731)

(531) 03.15.99, 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, zioła lecznicze, zioła lecznicze
suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów
medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
493487
(220) 2018 12 05
DRABEK EDWARD, DRABEK KRYSTYNA, DRABEK
TOMASZ RELAX SPÓŁKA CYWILNA, Kęty
(540) (znak słowny)
(540) HEJNAŁ
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy, usługi agencji reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie promocji sportu oraz rozpowszechniania kultury fizycznej i rekreacji poprzez reklamowanie
za pośrednictwem materiałów i artykułów reklamowych
takich jak: wydawnictwa, plakaty, afisze, figurki, chorągiewki, albumy, kalendarze, fotografie, różnego rodzaju artykuły
upominkowe z nadrukami o charakterze reklamowym, orga(210)
(731)

29

nizowanie targów i wystaw o tematyce sportowej w celach
handlowych lub reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, usługi w zakresie udostępniania towarów poprzez
sprzedaż w hurtowniach, sklepach specjalistycznych i wielobranżowych takich towarów jak: artykuły gimnastyczne,
sportowe, rehabilitacyjne, odżywki, suplementy diety, napoje, produkty dietetyczne, ubrania, buty, rękawiczki, nakrycia
głowy dla sportowców, akcesoria treningowe, sprzęt treningowy, torby treningowe, fachowa literatura i prasa o tematyce dotyczącej sportu, wydawnictwa, plakaty, afisze, figurki,
chorągiewki, albumy, kalendarze, fotografie, różnego rodzaju
artykuły upominkowe, artykuły codziennego użytku z nadrukami o charakterze reklamowym, pośrednictwo w zakresie transferu zawodników, usługi w zakresie promowania
imprez sportowych, 36 usługi zarządzania i administrowania
nieruchomościami, zwłaszcza obiektami sportowymi, rekreacyjnymi, widowiskowymi, wynajmowanie pomieszczeń
biurowych i handlowych, usługi pośrednictwa finansowego,
sponsorowanie finansowe, udzielanie pomocy finansowej,
rzeczowej i organizacyjnej sportowcom w tym także tym,
którzy wskutek uprawiania sportu nabawili się trwałego
uszczerbku na zdrowiu, fundowanie stypendiów sportowych, 41 usługi w zakresie kultury fizycznej, usługi fotoreporterskie, usługi związane z eksploatacją obiektów i urządzeń
sportowych poprzez ich udostępnienie, organizacja i prowadzenie zawodów sportowych, zajęć rekreacyjnych oraz imprez sportowych wszystkich rodzajów na powietrzu i w halach, zarówno dla zawodowców jak i amatorów, organizacja
i prowadzenie szkół sportowych, organizacja i prowadzenie
szkoleń w różnych dyscyplinach sportu, organizowanie i prowadzenie zajęć w zakresie sportu, rekreacji oraz rehabilitacji
ruchowej, usługi związane z prowadzeniem klubów fitness,
usługi w zakresie wypożyczania przyrządów gimnastycznych i sportowych, organizowanie obozów sportowych, organizowanie imprez o tematyce sportowej, organizowanie
zjazdów, konferencji, seminariów, sympozjów o tematyce
sportowej, publikowanie wydawnictw o tematyce sportowej, usługi klubowe w zakresie sportu, kultury fizycznej,
poprawiania kondycji sportowej i zdrowia, usługi dotyczące
organizowania szkoleń sportowych w zakresie narciarstwa,
snowboardu, żeglarstwa, jachtingu motorowego, narciarstwa wodnego, nurkowania i pływania, organizowanie olimpiad tematycznych i konkursów o sporcie, upowszechnianie
w społeczeństwie projektów i programów propagujących
ochronę zdrowia przez uprawianie sportu, opracowywanie
programów szkoleniowych dla treningów podnoszących
ogólną sprawność ruchową.
493493
(220) 2018 12 05
RACZYŃSKI ROMAN, BILEK MARIUSZ M.D - DAMAR
SPÓŁKA CYWILNA, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowny)
(540) Oaza
(510), (511) 45 usługi pogrzebowe, prowadzenie ceremonii
pogrzebowych, usługi kremacyjne, usługi pogrzebowe towarzyszące kremacji, udostępnianie miejsc grobowych lub
kostnic, usługi w zakresie balsamowania.
(210)
(731)

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

493578
(220) 2018 12 08
SZYMANEK ŁUKASZ, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
Doriminati
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(531) 27.05.01
(510), (511) 37 wynajem pojazdów samochodowych, 41 organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, usługi edukacyjne i instruktażowe.

(540) N Bioasymilacja Komórkowa

493598
(220) 2018 12 10
KIJANOWSKI TOMASZ, KIJANOWSKA DOROTA
ROKOKO SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TURBANY.PL

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.03, 29.01.11
(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów
kosmetycznych, kosmetyki, kremy kosmetyczne, mydła, preparaty kosmetyczne do kąpieli.

(210)
(731)

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

(531) 09.07.02, 27.05.01
(510), (511) 25 turbany, apaszki [chustki], bandany na szyje, berety, czapki [nakrycia głowy], daszki [nakrycia głowy],
26 peruki, włosy do przedłużania, ludzkie włosy, kosmyki
włosów.
(210)
(731)
(540)
(540)

493676
(220) 2018 12 11
FUNDACJA NATURE TRAVEL FOUNDATION, Łódź
(znak słowno-graficzny)
ŹRÓDŁO WITAMIN I MINERAŁÓW

(531) 29.01.03, 29.01.11, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej, badania marketingowe, reklama, badanie rynku i opinii publicznej, doradztwo
i pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
organizacji i zarządzania, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizacja targów i wystaw w celach handlowych
i reklamowych, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi impresariów, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, ekonomiczne
prognozy, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, kolportaż próbek, komputerowe zarządzanie plikami, koncesjonowanie towarów i usług dla osób trzecich,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, promocja sprzedaży i reklamy, obróbka tekstów,
rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, poszukiwania
w zakresie patronatu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników do reklamy, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy
prasowej, reklamy radiowej, reklamy telewizyjnej, kreowanie
wizerunku firmy, usług i towaru.
(210) 493677
(220) 2018 12 11
(731) FUNDACJA NATURE TRAVEL FOUNDATION, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)

493678
(220) 2018 12 11
FUNDACJA NATURE TRAVEL FOUNDATION, Łódź
(znak słowno-graficzny)
Orient MEDICINE

(531) 27.05.01, 02.01.17, 02.01.23, 05.05.16, 29.01.03, 29.01.11
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej, badania marketingowe, reklama, badanie rynku i opinii publicznej, doradztwo
i pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
organizacji i zarządzania, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizacja targów i wystaw w celach handlowych
i reklamowych, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi impresariów, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, ekonomiczne
prognozy, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, kolportaż próbek, komputerowe zarządzanie plikami, koncesjonowanie towarów i usług dla osób trzecich,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, promocja sprzedaży i reklamy, obróbka tekstów,
rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, poszukiwania
w zakresie patronatu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników do reklamy, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy
prasowej, reklamy radiowej, reklamy telewizyjnej, kreowanie
wizerunku firmy, usług i towaru.
493687
(220) 2018 12 11
PWN WYDAWNICTWO SZKOLNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) www.weiter deutsh
(210)
(731)

(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do celów dydaktycznych
i naukowych, magnetyczne i optyczne nośniki danych, taśmy i płyty audiovideo. dyskietki, dyski, płyty CD, CDROM,
nagrane dyski, publikacje elektroniczne wydawane na nośnikach elektronicznych, publikacje elektroniczne udostępniane za pośrednictwem sieci komputerowych zawierające
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program do przeszukiwania baz danych, dyskietki, filmy
do nagrań dźwiękowych, nośniki do rejestracji dźwięku, programy komputerowe, translatory elektroniczne, komputery
i sprzęt przetwarzający dane, urządzenia do odtwarzania
dźwięku, 16 książki, wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe, broszury i czasopisma, gazety, periodyki, kalendarze,
materiały do nauczania, materiały szkoleniowe, katalogi, publikacje wymiennokartkowe, fotografie, materiały biurowe,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nieujęte
w innych klasach, czcionki i matryce drukarskie, 41 usługi
w zakresie: edukacji, organizowania nauczania korespondencyjnego, prowadzenia konferencji, kongresów i konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, publikowanie książek, wydawnictw dziełowych i prasowych, publikowania w sieciach
informatycznych, produkcji filmów, tworzenia produktów
audiowizualnych i multimedialnych, publikowania tekstów
audiowizualnych i tekstów innych niż reklamowe, usługi publikacji za pomocą Internetu, usługi udostępniania w trybie
on-line publikacji elektronicznych, wypożyczanie książek
za pośrednictwem sieci Internet, publikowanie tekstów, usługi wydawnicze, usługi tłumaczenia tekstów, usługi nagrań
dźwiękowych i muzycznych, usługi fotograficzne, usługi organizowania targów, wystaw i kongresów w celach edukacyjnych i kulturalnych.
493693
(220) 2018 12 11
PRZEDSIĘBIORSTWO SAVPOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cynamoonka
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 11 kabiny prysznicowe, baterie kranowe, baterie
prysznicowe, natryski, umywalki łazienkowe, zlewozmywaki.
493713
(220) 2018 12 11
PAPILART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) papilart PERFECT PACKAGING

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.13.01
(510), (511) 6 folia aluminiowa, formy, 16 folia z tworzywa
sztucznego do opakowywania, karton, papier do zawijania,
papier pergaminowy, papier w arkuszach, papierowe nakrycia (obrusy) stołowe, pudełka z papieru lub kartonu, ręczniki
papierowe, serwetki stołowe papierowe, torby papierowe,
20 pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pudełka
drewniane lub z tworzyw sztucznych, tace niemetalowe, zamknięcia do pojemników niemetalowe, 21 buteleczki, butelki, formy do ciast i ciastek, formy i foremki (przybory kuchenne), formy, foremki (przybory kuchenne), gąbki czyszczące,
kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, łopatki do ciast,
łyżki do lodów, łyżki do mieszania - przybory kuchenne,
maty do pieczenia, miseczki, naczynia na napoje, pojemniki
termoizolacyjne, przesiewacze, sita (przybory gospodarstwa
domowego), przyrządy do krojenia ciasta, pudełka obiadowe, słomki do picia, szmatki do czyszczenia, tace papierowe,
talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, torebki
do wyciskania kremu przy dekoracji, tylki i rękawy cukiernicze
do dekorowania ciast, ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, wałki do ciasta domowe, wykałaczki, 39 transport.

(531) 08.01.16, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.06
(510), (511) 30 ciasto w proszku.

(210)
(731)

493707
(220) 2018 12 11
OLEJNICZAK DOMINIKA F.H.U. PERUKI DOROTHY,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) PERUKI DOROTHY
(510), (511) 26 ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły
do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów w związku z perukami
za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz
sieci Internet, 40 wyrób peruk, wytwarzanie i dopasowywanie peruk na zamówienie, 44 usługi fryzjerskie w odniesieniu
do stylizacji i pielęgnacji sztucznych włosów i peruk.

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

(210)
(731)

493709
(220) 2018 12 11
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
METAL-HURT D. RAFIŃSKA, B. WESOŁOWSKA
SPÓŁKA JAWNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BELLIO
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493715
(220) 2018 12 11
TASOMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biskupice Ołoboczne
(540) (znak słowny)
(540) 4 Łapy
(510), (511) 31 karma dla zwierząt domowych, pasza dla
zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, artykuły jadalne
do żucia dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla
zwierząt, ziarno do żywienia zwierząt, pożywienie dla psów,
kotów i innych zwierząt.
493819
(220) 2018 12 13
August Storck KG, Berlin, DE
(znak słowno-graficzny)
Knoppers Baton Orzechowy

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 05.07.06, 08.01.21, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe,
ciasta, lody, preparaty do sporządzania wyżej wymienionych
produktów zawarte w klasie 30.
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493890
(220) 2018 12 14
PRICINGLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pricingLAB
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 20.05.15, 20.05.16, 25.01.19
(510), (511) 35 doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych, doradztwo w zakresie reklamy, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, aktualizowanie i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, badania opinii
publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu,
doradztwo i zarządzanie biznesem, dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych i reklamowych, informacje o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe
zarządzanie plikami, negocjowanie i rozliczanie transakcji
handlowych osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów reklamowych,
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych,
sporządzenie indeksów informatycznych dla celów handlowych i reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych,
uaktualnianie tekstów reklamowych, usługi doradztwa ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące
kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi public relations, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi wsparcia
administracyjnego w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia
przetargowe, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych.
(210) 493990
(220) 2018 12 18
(731) CENTRUM NOWOCZESNOŚCI MŁYN WIEDZY, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) MŁYN WIEDZY
(510), (511) 9 elektroniczne nośniki danych, komputery,
programy komputerowe, gry komputerowe, wydawnictwa
na nośnikach elektronicznych, publikacje elektroniczne,
16 książki i inne publikacje papierowe, ulotki, plakaty, albumy, broszury, czasopisma, kalendarze, katalogi, komiksy,
materiały drukowane, długopisy i pióra, biurowe artykuły
papiernicze, materiały do pakowania z papieru, materiały
do pakowania z kartonu, materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, artykuły papiernicze do pisania, ołówki, flamastry, markery, pisaki, 35 agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja przedmiotów
z nadrukami reklamowymi, organizacja targów i pokazów
towarów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, pozyskiwanie oraz systematyzacja komputerowych baz danych,
kompilacja informacji w komputerowych bazach danych,
marketing, pośrednictwo handlowe w zakresie produkcji re-
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klam radiowych, telewizyjnych i kinowych, produkcja reklam:
telewizyjnych, radiowych, kinowych, reklama osób trzecich,
prowadzenie agencji reklamowych, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reprodukcja dokumentów, dokumentacji, usługi menedżerskie,
usługi badania rynku, usługi badania opinii, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, usługi rozlepiania
plakatów reklamowych, uaktualnianie ulotek reklamowych,
wypożyczanie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi organizacji wystaw handlowych
lub reklamowych, zarządzanie profesjonalne działalnością artystyczną, usługi reklamowe, w tym zbieranie reklam w celu
umieszczania ich w internecie w formie stron internetowych,
40 drukowanie, składanie tekstu, oprawianie książek, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi związane z kulturą,
organizacja festiwali i konkursów filmowych, telewizyjnych,
fotograficznych i plastycznych, produkcja filmowa, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie pokazów i widowisk artystycznych, organizowanie
zawodów sportowych, organizowanie konkursów piękności,
organizowanie zabaw, organizowanie i prowadzenie seminariów, konferencji i kongresów, organizowanie wystaw
kulturalnych lub edukacyjnych, parki rozrywki, prowadzenie
kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów za pośrednictwem Internetu, prowadzenie kursów korespondencyjnych,
produkcja widowisk, prowadzenie agencji artystycznych, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, przedstawienia teatralne, usługi organizowania
festiwali piosenkarskich, usługi doradztwa w zakresie rozrywki, usługi doradztwa edukacyjnego, usługi wydawnicze,
komputerowy skład drukarski [DTP], 42 usługi w zakresie:
tworzenia i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich, administrowania stronami internetowymi, doradztwa
w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania, usługi programowania komputerowego, administrowania sieciowymi stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego,
instalacja oprogramowania komputerowego, wykonywanie
ekspertyz, analiz, badań i opracowań naukowych i z zakresu
edukacji, doradztwo naukowe, 43 wynajmowanie sal na posiedzenia, konferencje, szkolenia, usługi gastronomiczne.
494013
(220) 2018 12 18
MUSIC COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) music company

(210)
(731)

(531) 24.17.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 dyski magnetyczne, dyski optyczne, karty
magnetyczne zakodowane, kasety video, magnetyczne nośniki danych, nośniki do rejestracji dźwięku, magnetyczne
nośniki informacji, płyty CD i DVD, oprogramowanie komputerowe nagrane, pamięci zewnętrzne USB, pliki graficzne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki muzyczne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, płyty fonograficzne, podkładki pod myszy komputerowe, programy komputerowe jako software ładowalny, publikacje elektroniczne
jako moduły ładowalne, słuchawki na uszy, 16 afisze, plakaty, broszury, albumy, fotografie wydrukowane, kalendarze,
kartki z życzeniami, katalogi, komiksy, materiały drukowane,
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śpiewniki, nuty, karty okolicznościowe, wydawnictwa jednorazowe wydrukowane, 35 produkcja reklam telewizyjnych,
radiowych, kinowych, prasowych, dystrybucja materiałów
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, oferowanie towarów z myślą o osobach
trzecich: zapisów koncertów, zapisów audycji radiowych
i telewizyjnych, plików muzycznych, publikacji z dziedziny
muzyki, nut, fotografii, odzieży, nakryć głowy, 41 informacja
o imprezach rozrywkowych, usługi klubowe w zakresie rozrywki, usługi w zakresie kompozycji muzycznych, organizowanie, wykonywanie i prowadzenie koncertów, organizowanie spektakli, wystawianie spektakli na żywo, organizowanie
wystaw z dziedziny kultury i rozrywki, pisanie tekstów innych
niż reklamowych, producenckie usługi muzyczne, produkcja
filmów innych niż reklamowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikowanie elektroniczne on-line
nie do pobrania, publikowanie elektroniczne on-line książek, periodyków i wydawnictw jednorazowych, rezerwacja
miejsc na spektakle, widowiska rozrywkowe, usługi studia
nagrań, usługi prezenterów muzyki, usługa prowadzenia
portali internetowych w zakresie: muzyki, rozrywki, kultury,
prowadzenia forów, udostępniania zapisów koncertów, audycji radiowych i telewizyjnych, informacji o programach
i repertuarze.
(210)
(731)
(540)
(540)

494095
(220) 2018 12 20
AUTO-EURO SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(znak słowno-graficzny)
AE AUTO EURO S.A. CZĘŚCI SAMOCHODOWE

(531) 26.04.03, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 7 części zamienne do silników, części maszyn,
filtry jako części maszyn i silników, reduktory i regulatory ciśnienia jako części maszyn, regulatory [części maszyn], tłoki
do amortyzatorów [części maszyn], bębny [części maszyn],
filtry do maszyn filtrujących, filtry powietrza do silników,
hydrauliczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi,
części zamienne do maszyn rolniczych, wtryskiwacze paliwa do silników, okładziny hamulcowe inne niż do pojazdów,
chłodnice do silników, cylindry do maszyn i do silników,
formy [części maszyn], gwinciarki do nakrętek, do śrub, maszyny do gwintowania, silniki hydrauliczne, turbiny hydrauliczne, koła maszyn, pasy do kół pasowych, maszynowe koła
zamachowe, kompresory [maszyny], kondensatory pary
[części maszyn], korbowody do maszyn, motorów lub silników, korby [części maszyn], złącza [części silników], szczęki
hamulcowe inne niż do pojazdów, łożyska [części maszyn],
łożyska do wałów transmisyjnych, łożyska kulkowe, łożyska
do wałów transmisyjnych, koszyczki do łożysk kulkowych,
kozły łożyskowe do maszyn, rozruszniki nożne do motocykli,
narzędzia [części maszyn], noże [części maszyn], nożyce elektryczne, łańcuchy do podnośników, pasy napędowe do podnośników, podnośniki [urządzenia], urządzenia podnośników, instalacje do mycia pojazdów, pompy [części maszyn
lub silników], pompy [maszyny], prostownice, przekładnie
do maszyn,], regulatory prędkości [obrotów] do maszyn i silników, rozruszniki silników, łożyska z automatycznym smarowaniem, pierścienie smarowe [części maszyn], smarownice
[części maszyn], pompy smarownicze, szlifierki, świece za-

33

płonowe do silników spalinowych, świece żarowe do silników Diesla, sprzęgła stałe wałów [maszyny], wały korbowe,
wentylatory do silników, urządzenia zapłonowe do silników
spalinowych, zawory [części maszyn lub silników], 12 pojazdy mechaniczne, silniki, przyczepy, naczepy, urządzenia elektroniczne chroniące pojazdy przed kradzieżą, pojazdy jednośladowe, skutery, motorowery, motocykle, quady, części
zamienne do pojazdów mechanicznych i silników, samochodów osobowych i ciężarowych, ciągników, naczep, przyczep,
autobusów, skuterów, motorowerów, motocykli, quadów,
mechanizmy napędowe do pojazdów, części konstrukcyjne
do pojazdów, części karoserii do pojazdów, akcesoria samochodowe ujęte w tej klasie, przyczepy bagażowe, samochody, klocki hamulcowe do pojazdów, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej dotyczącej pojazdów mechanicznych,
silników, części zamiennych do pojazdów mechanicznych
i silników, akcesoriów samochodowych, chemii samochodowej oraz olejów silnikowych, reklama i promocja towarów,
promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalających nabywcy
wygodnie je oglądać i kupować w sklepie detalicznym lub
hurtowym z artykułami motoryzacyjnymi i częściami samochodowymi, 37 usługi w zakresie obsługi, konserwacji i naprawy pojazdów mechanicznych, samochodów osobowych
i ciężarowych, ciągników, przyczep, naczep, serwisowanie
urządzeń, regulacja pojazdów, usługi tuningu pojazdów, regeneracja części zamiennych do pojazdów mechanicznych,
silników pojazdów, usługi instalacyjne, czyszczenie, stacje
obsługi pojazdów, usługi warsztatów naprawy pojazdów.
(210)
(731)
(540)
(540)

494210
(220) 2018 12 25
CHMIEL MARZENA JOLANTA, Biłgoraj
(znak słowno-graficzny)
H Pomóż Sobie Fundacja imienia Moshé
Feldenkraisa

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi organizacji i prowadzenia: konferencji,
sympozjów, warsztatów, seminariów i szkoleń dla rehabilitantów, lekarzy, terapeutów i pedagogów, usługi kształceń
praktycznych, usługi doradztwa zawodowego, usługi instruktażu, usługi klubów zdrowia, usługi związane z kulturą
fizyczną, usługi publikacji tekstów (innych niż reklamowe),
edukacja w zakresie zdrowia i rehabilitacji, fizykoterapii, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, informacja w zakresie wypoczynku, usługi doradztwa i poradnictwa pedagogicznego, sport i fitness, 44 prowadzenie usług w zakresie:
rehabilitacji medycznej, rehabilitacji funkcjonalnej, fizjoterapii, fizykoterapii, treningu medycznego, terapii manualnej,
profilaktyka i promocja zdrowotna zabiegów medycznych
i rehabilitacyjnych, terapia manualna, usługi promocji zdrowia, usługi przychodni rehabilitacyjnych, usługi rehabilitacji
leczniczej, usługi fizjoterapii i fizykoterapii, usługi w zakresie
wypożyczania artykułów i sprzętu zaopatrzenia ortopedyczno-rehabilitacyjnego, usługi związane z ochroną zdrowia,
usługi z zakresu diagnostyki medycznej, profilaktyki zdrowotnej i protetyki, usługi w zakresie klinik zdrowia, usługi
doradztwa technicznego dotyczącego zdrowia, usługi doradcze w zakresie zdrowia, informacja w zakresie zdrowia,
rehabilitacji.

34
(210)
(731)
(540)
(540)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
494211
(220) 2018 12 25
CHMIEL MARZENA JOLANTA, Biłgoraj
(znak słowno-graficzny)
F Fundacja imienia Moshé Feldenkraisa

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi organizacji i prowadzenia: konferencji,
sympozjów, warsztatów, seminariów i szkoleń dla rehabilitantów, lekarzy, terapeutów i pedagogów, usługi kształceń praktycznych, usługi doradztwa zawodowego, usługi instruktażu,
usługi klubów zdrowia, usługi związane z kulturą fizyczną,
usługi publikacji tekstów (innych niż reklamowe), edukacja
w zakresie zdrowia i rehabilitacji, fizykoterapii, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, informacja w zakresie wypoczynku, usługi doradztwa i poradnictwa pedagogicznego, sport
i fitness, 44 prowadzenie usług w zakresie: rehabilitacji medycznej, rehabilitacji funkcjonalnej, fizjoterapii, fizykoterapii,
treningu medycznego, terapii manualnej, profilaktyka i promocja zdrowotna zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych,
terapia manualna, usługi promocji zdrowia, usługi przychodni
rehabilitacyjnych, usługi rehabilitacji leczniczej, usługi fizjoterapii i fizykoterapii, usługi w zakresie wypożyczania artykułów
i sprzętu zaopatrzenia ortopedyczno-rehabilitacyjnego, usługi
związane z ochroną zdrowia, usługi z zakresu diagnostyki medycznej, profilaktyki zdrowotnej i protetyki, usługi w zakresie
klinik zdrowia, usługi doradztwa technicznego dotyczącego
zdrowia, usługi doradcze w zakresie zdrowia, informacja w zakresie zdrowia, rehabilitacji.
(210)
(731)
(540)
(540)

494212
(220) 2018 12 25
CHMIEL MARZENA JOLANTA, Biłgoraj
(znak słowno-graficzny)
F Pomóż Sobie Fundacja imienia Moshé Feldenkraisa

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi organizacji i prowadzenia: konferencji,
sympozjów, warsztatów, seminariów i szkoleń dla rehabilitantów, lekarzy, terapeutów i pedagogów, usługi kształceń praktycznych, usługi doradztwa zawodowego, usługi instruktażu,
usługi klubów zdrowia, usługi związane z kulturą fizyczną,
usługi publikacji tekstów (innych niż reklamowe), edukacja
w zakresie zdrowia i rehabilitacji, fizykoterapii, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, informacja w zakresie wypoczynku, usługi doradztwa i poradnictwa pedagogicznego, sport
i fitness, 44 prowadzenie usług w zakresie: rehabilitacji medycznej, rehabilitacji funkcjonalnej, fizjoterapii, fizykoterapii,
treningu medycznego, terapii manualnej, profilaktyka i promocja zdrowotna zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych,
terapia manualna, usługi promocji zdrowia, usługi przychodni
rehabilitacyjnych, usługi rehabilitacji leczniczej, usługi fizjoterapii i fizykoterapii, usługi w zakresie wypożyczania artykułów
i sprzętu zaopatrzenia ortopedyczno-rehabilitacyjnego, usługi
związane z ochroną zdrowia, usługi z zakresu diagnostyki medycznej, profilaktyki zdrowotnej i protetyki, usługi w zakresie
klinik zdrowia, usługi doradztwa technicznego dotyczącego
zdrowia, usługi doradcze w zakresie zdrowia, informacja w zakresie zdrowia, rehabilitacji.

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

Nr ZT17/2019

494213
(220) 2018 12 25
CHMIEL MARZENA JOLANTA, Biłgoraj
(znak słowno-graficzny)
H Harmonya Pomóż sobie Fundacja imienia Moshé
Feldenkraisa

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi organizacji i prowadzenia: konferencji,
sympozjów, warsztatów, seminariów i szkoleń dla rehabilitantów, lekarzy, terapeutów i pedagogów, usługi kształceń praktycznych, usługi doradztwa zawodowego, usługi instruktażu,
usługi klubów zdrowia, usługi związane z kulturą fizyczną,
usługi publikacji tekstów (innych niż reklamowe), edukacja
w zakresie zdrowia i rehabilitacji, fizykoterapii, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, informacja w zakresie wypoczynku, usługi doradztwa i poradnictwa pedagogicznego, sport
i fitness, 44 prowadzenie usług w zakresie: rehabilitacji medycznej, rehabilitacji funkcjonalnej, fizjoterapii, fizykoterapii,
treningu medycznego, terapii manualnej, profilaktyka i promocja zdrowotna zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych,
terapia manualna, usługi promocji zdrowia, usługi przychodni
rehabilitacyjnych, usługi rehabilitacji leczniczej, usługi fizjoterapii i fizykoterapii, usługi w zakresie wypożyczania artykułów
i sprzętu zaopatrzenia ortopedyczno-rehabilitacyjnego, usługi
związane z ochroną zdrowia, usługi z zakresu diagnostyki medycznej, profilaktyki zdrowotnej i protetyki, usługi w zakresie
klinik zdrowia, usługi doradztwa technicznego dotyczącego
zdrowia, usługi doradcze w zakresie zdrowia, informacja w zakresie zdrowia, rehabilitacji.
(210)
(731)
(540)
(540)

494230
(220) 2019 01 23
KOZDRA AGNIESZKA ZOFIA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Human Skills Center

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.15.11
(510), (511) 41 nauczanie indywidualne, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi w zakresie oświaty
[nauczanie].
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

494489
(220) 2019 01 07
GRZYB PAWEŁ, Jakubowice
(znak słowno-graficzny)
polmar warzywa i owoce

05.03.11, 05.03.15, 05.07.13, 05.07.23, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż hurtowa owoców i wa-

Nr ZT17/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

rzyw, sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach, 36 wynajem i zarządzanie
nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, kupno
i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 39 transport
drogowy towarów, 44 uprawa warzyw, włączając melony
oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych.
494517
(220) 2019 01 06
SOYMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) soymax Żywienie i profilaktyka zwierząt
GWARANTOWANA HACCP JAKOŚĆ GMP+ NON
GMO Mg SODA Magnezowany wodorowęglan
sodu o wydłużonym okresie buforowania
przedżołądków 10% Czystego Magnezu SOYMAX
Sp. z o.o. Al. W. Witosa 20 20-315 Lublin soymax@
soymax.pl www.soymax.pl tel, 81 44 82 888,
81 44 82 999 fax 81 44 10 429

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.18, 25.01.15, 19.01.11
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt, napoje dla zwierząt, słód dla zwierząt,
mączki dla zwierząt, pasze dla zwierząt tucznych, produkty
do tuczenia zwierząt, preparaty spożywcze dla zwierząt, syntetyczny pokarm dla zwierząt, suszona lucerna dla zwierząt,
otręby jako pokarm dla zwierząt, ziarna do żywienia zwierząt,
pasze zbożowe dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, pasze zwierzęce zawierające siano, pasze zwierzęce
do stosowania podczas odsadzania zwierząt od matki, mielone produkty spożywcze dla zwierząt, artykuły spożywcze
dla zwierząt gospodarskich, spożywcze pasze wzmacniające
dla zwierząt, artykuły spożywcze dla zwierząt mlecznych,
wytłoki nasion oleistych dla zwierząt, mesz dla tuczonych
zwierząt hodowlanych, mąka sojowa jako pokarm dla zwierząt, mączka sojowa jako pokarm dla zwierząt, wzbogacane
substancje odżywcze dla zwierząt, pasze zwierzęce w formie
granulek, pasze zwierzęce otrzymywane z siana, pasze zwierzęce w formie kawałków, preparaty zbożowe będące paszą
dla zwierząt, sól do lizania dla zwierząt, owies do spożycia
przez zwierzęta, owsianka do spożycia przez zwierzęta, mąka
do spożycia przez zwierzęta, korzenie do spożycia przez
zwierzęta, drożdże do spożycia przez zwierzęta, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, proteiny pszeniczne do żywności dla zwierząt, kiełki pszenicy jako pasze dla zwierząt, ziarna konserwowane do pasz dla zwierząt, siemię lniane jako
pasza dla zwierząt, mączka lniana jako pasza dla zwierząt,
kukurydza przetworzona do spożycia przez zwierzęta, nasiona przygotowane do spożycia przez zwierzęta, zboża przetworzone do spożycia przez zwierzęta, ziarna przetworzone
do spożycia przez zwierzęta, pasze zwierzęce otrzymywane z substancji warzywnych, produkty zbożowe do spożycia przez zwierzęta, ekstrakty słodowe do spożycia przez
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zwierzęta, artykuły spożywcze zawierające fosforan służące
do karmienia zwierząt, pasze zwierzęce zawierające siano suszone na powietrzu, odpady z przemiału ziaren zbóż do żywienia zwierząt, pasze zwierzęce składające się z produktów z soi, pasze zwierzęce otrzymywane z siana suszonego
na powietrzu, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren
zbóż jako pasze dla zwierząt, sole mineralne dla bydła, produkty żywnościowe dla zwierząt na bazie mleka, substytuty
mleka do użycia jako produkty żywnościowe dla zwierząt,
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa karm i pasz dla zwierząt,
mieszanek paszowych uzupełniających, mieszanek paszowych dla zwierząt, napojów dla zwierząt, słodu dla zwierząt,
mączki dla zwierząt, paszy dla zwierząt tucznych, produktów
do tuczenia zwierząt, preparatów spożywczych dla zwierząt,
syntetycznego pokarmu dla zwierząt, suszonej lucerny dla
zwierząt, otrębów jako pokarmu dla zwierząt, ziarna do żywienia zwierząt, pasz zbożowych dla zwierząt, pokarmu
dla zwierząt domowych, pasz zwierzęcych zawierających
siano, pasz zwierzęcych do stosowania podczas odsadzania zwierząt od matki, mielonych produktów spożywczych
dla zwierząt, artykułów spożywczych dla zwierząt gospodarskich, spożywczych pasz wzmacniających dla zwierząt,
artykułów spożywczych dla zwierząt mlecznych, wytłoków
nasion oleistych dla zwierząt, mesz dla tuczonych zwierząt
hodowlanych, mąki sojowej jako pokarmu dla zwierząt,
mączki sojowej jako pokarmu dla zwierząt, wzbogacanych
substancji odżywczych dla zwierząt, pasz zwierzęcych w formie granulek, pasz zwierzęcych otrzymywanych z siana, pasz
zwierzęcych w formie kawałków, preparatów zbożowych
będących paszą dla zwierząt, soli do lizania dla zwierząt,
owsa do spożycia przez zwierzęta, owsiani do spożycia przez
zwierzęta, mąki do spożycia przez zwierzęta, korzeni do spożycia przez zwierzęta, drożdży do spożycia przez zwierzęta,
artykułów jadalnych do żucia dla zwierząt, protein pszenicznych do żywności dla zwierząt, kiełków pszenicy jako pasz
dla zwierząt, ziaren konserwowanych do pasz dla zwierząt,
siemienia lnianego jako paszy dla zwierząt, mączki lnianej
jako paszy dla zwierząt, kukurydzy przetworzonej do spożycia przez zwierzęta, nasion przygotowanych do spożycia
przez zwierzęta, zbóż przetworzonych do spożycia przez
zwierzęta, ziaren przetworzonych do spożycia przez zwierzęta, pasz zwierzęcych otrzymywanych z substancji warzywnych, produktów zbożowych do spożycia przez zwierzęta, ekstraktów słodowych do spożycia przez zwierzęta,
artykułów spożywczych zawierających fosforan służących
do karmienia zwierząt, pasz zwierzęcych zawierających siano suszone na powietrzu, odpadów z przemiału ziaren zbóż
do żywienia zwierząt, pasz zwierzęcych składających się
z produktów z soi, pasz zwierzęcych otrzymywanych z siana
suszonego na powietrzu, produktów ubocznych z procesu
obróbki ziaren zbóż jako pasz dla zwierząt, soli mineralnych
dla bydła, produktów żywnościowych dla zwierząt na bazie
mleka, substytutów mleka do użycia jako produktów żywnościowych dla zwierząt.
494528
(220) 2019 01 07
IBC INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) brave.
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania,
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi
w zakresie doradztwa zarządzania personelem, usługi agencji public relations, usługi w zakresie kreowania wizerunku
towaru, usługi, firmy, usługi agencji importowo-eksporto(210)
(731)
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wych, usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych,
reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, pośredniczenie
w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego
w radiu i telewizji, sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie promocji towarów i usług, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, dekorowanie wystaw sklepowych, wynajem
powierzchni reklamowych, agencje informacji handlowej,
prezentowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania rynku, badanie opinii publicznej, prognozy ekonomiczne, powielanie dokumentów, dystrybucja
materiałów reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie i sortowanie danych
w bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie
reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, ogłoszenia
reklamowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, pokazy
towarów, prezentowanie usług, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych,
rozlepianie plakatów reklamowych, wycena działalności
handlowej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, kolportaż próbek reklamowych,
pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo handlowe, przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja towarów, prowadzenie programów lojalnościowych, projektowanie i wykonywanie
tymczasowych materiałów reklamowych wspomagających
sprzedaż w punkcie handlowym, rozdawanie materiałów
reklamowych w punkcie sprzedaży, wynajem modelek i modeli dla celów promocji sprzedaży, pozycjonowanie produktów na półkach sklepowych, wynajmowanie nośników
reklamowych, doradztwo personalne, rekrutacja personelu,
pośrednictwo pracy, dobór personelu za pomocą metod
psychotechnicznych, produkcja filmów reklamowych, produkcja słuchowisk reklamowych i reklamowych utworów
muzycznych, usługi zaopatrywania osób trzecich w towary
przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi reklamowe,
mailing dla celów reklamowych - komunikacja elektroniczna,
38 usługi w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi w zakresie internetowego
serwisu informacyjnego, internetowe portale społecznościowe, usługi udostępniania programów telewizyjnych oraz audycji radiowych drogą cyfrową, agencje informacyjne, agencje prasowe, udostępnianie przestrzeni wirtualnej dla celów
forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie
informacji, poczta elektroniczna, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej
i obrazowej przy pomocy komputera, usługi dostarczania
informacji on-line z komputerowych baz danych, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów
obrazów w sieci internetowej, 39 usługi turystyczne dotyczące transportu turystycznego, organizowania podróży,
usługi organizowania wycieczek i zwiedzania turystycznego, usługi osób towarzyszących podróżnym, przewóz
bagaży, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwowanie miejsc
na wycieczki turystyczne, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie łodzi i żaglówek, wypożyczanie skafandrów dla
nurków, rejsy statkami wycieczkowymi, zwiedzanie turystyczne, agencje turystyczne, 41 usługi edukacyjne, usługi
w zakresie prowadzenia działalności szkoleniowej, doskonalenie zawodowe, organizowanie i prowadzenie koncertów,
zjazdów, konferencji, kongresów, seminariów i sympozjów,
organizowanie przyjęć, organizowanie imprez plenerowych,
organizowanie imprez okolicznościowych, organizowanie
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imprez integracyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych,
organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie loterii, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji,
organizowanie pokazów mody, informacja o wypoczynku,
usługi rozrywkowe, usługi sportowe, usługi artystyczne,
usługi konferansjerów, usługi impresariów, usługi animatorów, imprezy sportowe, paintball, organizowanie zawodów
sportowych, usługi związane z organizacją wypoczynku,
wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie sprzętu
rozrywkowego, organizowanie konkursów o charakterze
edukacyjnym i rozrywkowym, organizowanie gier strategicznych w pomieszczeniach halowych i w plenerze, informacja
o imprezach rozrywkowych, organizowanie obozów sportowych, obsługa pól golfowych, parki rozrywki, udostępnianie
sprzętu do karaoke, wynajmowanie terenów o przeznaczeniu sportowym i rozrywkowym, wynajmowanie kortów tenisowych, wypożyczanie dekoracji, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, publikowanie książek,
pisanie scenariuszy, pisanie tekstów innych niż reklamowe,
produkcją filmów innych niż reklamowe, produkcja programów oraz audycji radiowych i telewizyjnych, planowanie, organizowanie i prowadzenie przebiegu przyjęć, sporządzanie
napisów dla filmów w wersji oryginalnej, sporządzanie dubbingu dla filmów, studia filmowe, studia nagrań, tłumaczenia
tekstów innych niż reklamowe.
494575
(220) 2019 01 08
BESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BESTATE

(210)
(731)

(531) 14.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, usługi informacyjne z zakresu prowadzenia
działalności gospodarczej, 36 działalność agencji obrotu nieruchomościami w zakresie pośrednictwa w kupnie, sprzedaży i dzierżawie nieruchomości, doradztwa i szacowania
wartości nieruchomości związanych z jej kupnem, sprzedażą
lub dzierżawą, zarządzanie nieruchomościami wykonywane
na zlecenie, finansowa działalność usługowa z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, działalność finansowa wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, 37 przygotowanie terenu
pod budowę, realizacja projektów budowlanych związanych
ze wznoszeniem budynków, roboty budowlane związane
ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
494618
(220) 2019 01 10
KRUK ZBIGNIEW ZAKŁAD MIĘSNY ZBYSZKO,
Bedoń Wieś
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WĘDLINY z Bedonia Wsi
(210)
(731)
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(531) 03.07.24, 05.01.05, 05.01.03, 07.15.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 wędliny, przetwory mięsne.
(210)
(731)
(540)
(540)

494666
(220) 2019 01 11
KALBARCZYK ANNA, Józefosław
(znak słowno-graficzny)
Biliti www.biliti.pl

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16
(510), (511) 36 usługi finansowe, pośrednictwo w umowach
kredytowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo
finansowe i usługi konsultingu finansowego, doradztwo dotyczące kredytów, doradztwo ubezpieczeniowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

494668
(220) 2019 01 11
BURSZKA KRZYSZTOF RESPEKTUM, Kraków
(znak słowno-graficzny)
LIVE DRONE

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 12 drony, 35 usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, 41 produkcja nagrań audiowizualnych, realizacja nagrań audiowizualnych, usługi w zakresie nagrań audio
i wideo, usługi fotograficzne, produkcja nagrań audio i wideo, produkcja filmów innych niż reklamowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

494670
(220) 2019 01 11
MOCZULSKI MARIUSZ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
FENOMEN

(531) 27.05.01, 24.01.03, 24.01.13, 24.01.17
(510), (511) 18 torby sportowe, torby podróżne, torby
turystyczne, torebki, portfele, plecaki, parasole, saszetki,
25 odzież, odzież sportowa, nakrycia głowy, obuwie, bielizna
osobista i kąpielowa, odzież przeciwdeszczowa, buty sportowe, bokserki, kurtki, odzież ze skóry, podkoszulki sportowe,
rękawiczki, stroje plażowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

494671
(220) 2019 01 11
MOCZULSKI MARIUSZ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
OSW

37

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież sportowa, nakrycia głowy,
obuwie, bielizna osobista, bielizna kąpielowa, buty sportowe, bokserki, kurtki, odzież ze skóry, podkoszulki sportowe,
rękawiczki, stroje kąpielowe.
494684
(220) 2019 01 11
FINLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolesławiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FINLEY

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.21, 26.13.25
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach analizy kosztów, audyt działalności
gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe badania
dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek,
komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany,
marketing w ramach wydawania oprogramowania, maszynopisanie, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla
osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm
na zlecenie, opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie
scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów
związanych z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu
selekcji personelu, przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama,
reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednic-
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twem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
rekrutacja personelu rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta, sprzedaż detaliczna
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne zestawienia,
stenografia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości
[prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej usługi
agencji importowo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi handlu
detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych
do pobrania, usługi handlu detalicznego online w zakresie
muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania,
usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi handlu hurtowego w zakresie
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi lobbingu handlowego, usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi modelek
i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące
kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi
pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi
prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy,
usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], usługi
public relations, usługi relacji z mediami, usługi sekretarskie,
usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego,
usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi związane z listami prezentów, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi
na ogłoszenia przetargowe, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów
automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych,
wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach do co-workingu, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej
dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 administrowanie
domami czynszowymi, agencje kredytowe, agencje nieruchomości, agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe, bankowość hipoteczna, bankowość online, depozyty
kosztowności, doradztwo w sprawach finansowych, doradz-
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two w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie
długów, dzierżawa gospodarstw rolnych, emisja bonów wartościowych, emisja czeków podróżnych, emisja kart kredytowych, faktoring, finansowa wycena drewna na pniu, finansowe izby rozrachunkowe, fundusze inwestycyjne wzajemne,
gwarantowanie ubezpieczeń na życie, handel walutami i wymiana walut, informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing
finansowy, maklerstwo, notowania giełdowe, ocena finansowa kosztów rozwoju w odniesieniu do przemysłu naftowego,
gazowego i wydobywczego, organizacja zbiórek pieniężnych, organizowanie finansowania projektów budowlanych,
organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu,
pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo
ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie pozwoleń na emisję dwutlenku węgla,
powiernictwo, pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, przetwarzanie płatności dokonanych
za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, sponsorowanie finansowe, szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa],
transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wykorzystanie karty
członkowskiej, usługi aktuarialne, usługi badań dotyczących
finansów, usługi banków oszczędnościowych, usługi depozytów sejfowych, usługi dotyczące maklerstwa giełdowego,
usługi finansowania, usługi funduszy zapomogowych, usługi
gwarancyjne, usługi gwarantowania ubezpieczeń morskich,
usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, weryfikacja czeków, wycena antyków,
wycena biżuterii, wycena dzieł sztuki, wycena finansowa
[ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wycena finansowa wełny, wycena nieruchomości, wycena zbiorów numizmatycznych, wycena znaczków, wyceny finansowe w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, wyceny fiskalne, wynajem biur do co-workingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie finansami, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie nieruchomością, zbiórki funduszy na cele dobroczynne.
(210)
(731)
(540)
(540)

494686
(220) 2019 01 11
LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(znak słowno-graficzny)
L MIODO KÓŁECZKA

(531) 01.15.25, 29.01.15, 27.05.01, 08.07.25
(510), (511) 30 płatki śniadaniowe.
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(540)
(540)
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494700
(220) 2019 01 11
LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(znak słowno-graficzny)
L CZEKO CIASTECZKA

(531) 01.15.14, 01.15.25, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 30 płatki śniadaniowe.
494712
(220) 2019 01 14
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA,
Wysokie Mazowieckie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASCARPONE KUCHMISTRZA
(210)
(731)

(531) 01.01.05, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 29.01.11
(510), (511) 29 sery.
494716
(220) 2018 12 31
OPEGIEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Elbląg
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531)

03.07.02, 03.07.15, 03.07.24, 03.07.19, 26.13.01, 26.13.25,
29.01.12
(510), (511) 42 chmura obliczeniowa.
494745
(220) 2019 01 14
3D AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ThreeDee All-in-One

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 15.07.04
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, drukarki 3D.
(210) 494753
(220) 2019 01 14
(731) PIERZCHALSKI BARTŁOMIEJ, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) NO back ground Projektujesz - nie szparujesz!

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 fotografia, publikowanie fotografii, edycja
zdjęć, usługi z zakresu bibliotek online, mianowicie świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety,
magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej online, 45 licencjonowanie własności intelektualnej.
(210)
(731)
(540)
(540)

494817
(220) 2019 01 15
PIEPRZYK MAREK HYDRO-SYSTEM II, Kraków
(znak słowno-graficzny)
H Hydro System

(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 37 remonty, wykonawstwo instalacji sanitarnych
i elektrycznych, usługi ogólnobudowlane.
494869
(220) 2019 01 17
NAPOLLO RESIDENTIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N NIEMCEWICZA 19 APARTAMENTY
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.21, 27.07.17,
27.07.25, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.09, 26.11.10, 26.03.01
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj.: usługi
w zakresie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali
oraz pomieszczeń i przestrzeni do prowadzenia działalności
gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania lub administrowania nieruchomościami, lokalami oraz pomieszczeniami
i przestrzenią do prowadzenia działalności gospodarczej
wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w zakresie
kupna i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń
do prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami
w nich zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy budynków, lokali i instalacji infrastruktury użytkowej budynków
i wnętrz, usługi w zakresie instalacji infrastruktury użytkowej
budynków i wnętrz, usługi w zakresie robót budowlanych,
remontowych i wykończeniowych w zakresie budynków i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, w tym
lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi w zakresie robót budowlanych i remontowych
obiektów inżynierii lądowej i wodnej, usługi w zakresie wykańczania budynków i wnętrz, 42 usługi w zakresie projekto-

40

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

wania, aranżacji, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi dekoratorskie w zakresie
budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych
i pomieszczeń gospodarczych, usługi projektowe w zakresie
budownictwa.
494871
(220) 2019 01 17
NAPOLLO RESIDENTIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N NIEMCEWICZA 17 APARTAMENTY
(210)
(731)

(531)

27.07.17, 27.07.25, 26.03.01, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.09,
26.11.10, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.21
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj.: usługi
w zakresie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali
oraz pomieszczeń i przestrzeni do prowadzenia działalności
gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania lub administrowania nieruchomościami, lokalami oraz pomieszczeniami
i przestrzenią do prowadzenia działalności gospodarczej
wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w zakresie
kupna i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń
do prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami
w nich zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy budynków, lokali i instalacji infrastruktury użytkowej budynków
i wnętrz, usługi w zakresie instalacji infrastruktury użytkowej
budynków i wnętrz, usługi w zakresie robót budowlanych,
remontowych i wykończeniowych w zakresie budynków i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, w tym
lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi w zakresie robót budowlanych i remontowych
obiektów inżynierii lądowej i wodnej, usługi w zakresie i wykańczania budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych,
biurowych i pomieszczeń gospodarczych, 42 usługi w zakresie projektowania, aranżacji budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych,
usługi dekoratorskie w zakresie budynków i wnętrz, w tym
lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi projektowe w zakresie budownictwa.
494881
(220) 2019 01 17
CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻUBRÓWKA BISON GRASS LEŚNA POZIOMKA DZIKIE
OWOCE
(210)
(731)
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(531)

03.04.04, 05.07.08, 05.01.16, 05.03.13, 05.03.07, 25.01.09,
25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
494920
(220) 2019 01 18
DRAGON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowny)
(540) GLONEX
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, produkty chemiczne
do celów przemysłowych, preparaty chemiczne do zapobiegania pleśni, nawozy, środki chemiczne zapobiegające
korozji na powierzchniach metalowych, betonowych, murowanych, drewnianych, 2 farby, lakiery i pokosty, środki konserwujące do użytku przeciw korozji, farby gruntowe, farby
bakteriobójcze, oleje do konserwacji drewna, powłoki gruntowe (farby i oleje), preparaty do konserwacji i zabezpieczenia drewna przed grzybami, mchami, porostami, glonami,
ochronne oleje do drewna, podkłady, środki zabezpieczające drewno, środki konserwujące do użytku przeciw korozji
na powierzchniach metalowych, betonowych, murowanych,
drewnianych, 3 środki wybielające, środki do czyszczenia,
szorowania, mycia, zmywania, mydła, olejki eteryczne, preparaty do szorowania, preparaty do usuwania pleśni, 5 środki dezynfekcyjne, środki odkażające, środki bakteriobójcze,
środki algobójcze, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze, środki grzybobójcze do użytku w rolnictwie, preparaty
do niszczenia grzybów powodujących próchnienie drewna,
preparaty do zwalczania pleśni, preparaty przeciw mchom,
fungicydy, herbicydy, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, preparaty grzybobójcze, preparaty grzybobójcze
do użytku domowego, preparaty grzybobójcze do stosowania w ogrodnictwie, preparaty grzybobójcze do zabijania
szkodników, preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty do niszczenia szkodników, preparaty antyseptyczne.
(210)
(731)

494937
(220) 2019 01 18
UCZNIOWSKI KLUB TAŃCA SPORTOWEGO CORDEX,
Wałbrzych
(540) (znak słowny)
(540) Sudeckie Perły
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie imprez sportowych, widowisk, konkursów (także piękności), konferencji,
balów, imprez rozrywkowych cosplay, warsztatów, wystaw.
(210)
(731)

(210) 494938
(220) 2019 01 18
(731) GROTKOWSKA AGNIESZKA A.GARD, Łochów
(540) (znak słowny)
(540) Ubetonowani
(510), (511) 19 pojemniki betonowe, betonowe rzeźby, pomniki betonowe, figurki z betonu, figury z betonu, tablice
wykonane z betonu, wyroby dekoracyjne wykonane z odlewów betonowych, posążki z kamienia, betonu lub marmuru,
dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru,
statuetki z kamienia, betonu lub marmuru, beton gotowy
do użycia, betonowe elementy budowlane, kostki brukowe
betonowe, kamienie brukowe betonowe, betonowe elementy brukowe, beton do odlewania, panele betonowe, pokrycia betonowe, ściany betonowe, płyty betonowe, beton,
wymieszany beton wylewany na miejscu, gotowe betonowe elementy budowlane, wykończenia betonowe z fakturą, formy do betonu, niemetalowe, statuetki i dzieła sztuki
wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur,
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zawarte w tej klasie, beton na pomniki, beton samopoziomujący do użytku w budownictwie, beton syntetyczny,
bruk, budowlane materiały betonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, ekrany do roślin
[kratownice], nie z metalu, niemetalowe elementy budowlane w postaci płyt, elementy budowlane prefabrykowane,
niemetalowe, niemetalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, niemetalowe modułowe elementy budowlane, niemetalowe panele podłogowe, niemetalowe panele
ścienne, niemetalowe panele sufitowe, niemetalowe parkany, niemetalowe platformy wyrzutni rakietowych, niemetalowe platformy, niemetalowe płytki do pokrywania sufitu,
niemetalowe płytki licowe do użytku w budownictwie, niemetalowe płytki ścienne, niemetalowe płytki sufitowe, niemetalowe płyty podłogowe, niemetalowe płyty sufitowe,
niemetalowe pokrycia na schody, niemetalowe pokrycia sufitów, niemetalowe powierzchnie z fakturą do ścian, niemetalowe ramy do werand, niemetalowe schody, niemetalowe
ścianki przenośne, niemetalowe wzmocnienia konstrukcyjne
do celów budowlanych, niemetalowe zbiorniki [konstrukcje],
niemetalowe zbiorniki stojące, obrzeża do trawników, niemetalowe, obudowy niemetalowe do celów budowlanych
lub konstrukcyjnych, odlewy niemetalowe, odlewy z gipsu
do celów dekoracyjnych, ogniotrwałe materiały budowlane,
niemetalowe, ogniotrwałe materiały nie z metalu, ogrody
zimowe [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, ogrodzenia balkonowe, niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe,
ogrodzenia (płoty) graniczne z materiałów niemetalowych,
okienne skrzynki na kwiaty wykonane z betonu, okienne
skrzynki na kwiaty wykonane z materiałów murarskich, okładzinowe panele ścienne, niemetalowe, okładziny niemetalowe do fasad, okładziny niemetalowe na sufity, okładziny
pieców z materiałów niemetalowych, okrycia niemetalowe
dla budownictwa, niemetalowe osłony do drzew [konstrukcje], osłony niemetalowe chroniące rośliny przed zimnem
do użytku ogrodniczego, osłony niemetalowe chroniące
rośliny przed zimnem do użytku ogrodniczego w hodowli
roślin, osłony niemetalowe chroniące rośliny przed zimnem
do użytku ogrodniczego w kiełkowaniu nasion, pachołki
betonowe, paliki ogrodowe, wykonane z materiałów niemetalowych, (cement do budowy palenisk, pale niemetalowe,
pale niemetalowe do zastosowania w budownictwie, panele
licowe ze sklejki, panele okładzinowe z materiałów niemetalowych, panele okładzinowe niemetalowe, niemetalowe panele ogrodzeniowe, panele ścienne, niemetalowe, pergole
niemetalowe, platformy prefabrykowane, niemetalowe, platformy do oglądania, nie z metalu, platformy do siedzenia,
nie z metalu, płytki, płytki budowlane, niemetalowe, płytki
chodnikowe, płytki do chodników, płytki do nawierzchni
placów zabaw, niemetalowe, płytki do układania mozaiki,
płytki kuchenne, niemetalowe, płytki łazienkowe,niemetalowe, płytki mozaikowe ścienne, płytki ognioodporne, płytki
podłogowe dla budownictwa, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty brukowe, niemetalowe, płyty
do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych,
podłogi betonowe, podłogi niemetalowe, podłogowe płytki
niemetalowe, polimerobeton, popiersia z betonu, ściany betonowe do celów budowlanych, sklepienia betonowe, słupki
do ogrodzeń z materiałów niemetalowych, słupy betonowe, słupy betonowe do użytku jako materiały budowlane,
statuy z betonu, sufity podwieszane,niemetalowe, zaprawa
betonowa wyważana, beton ogniotrwały, beton przemysłowy do użytku w pracach w zakresie inżynierii lądowej,
beton zbrojony, betonowe materiały budowlane, betonowe
płyty do nawierzchni drogowych, betonowe poidła dla ptaków, betonowe przewody, betonowe rury, betonowe ściany oporowe, bloczki betonowe, bloki wykonane z betonu
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do ochrony wybrzeża, bruki odblaskowe, brukowce, filc dla
budownictwa, gotowe kamienie brukowe, kamienie brukowe, kostka brukowa, masa betonowa prefabrykowana, belki
betonowe, szalunki niemetalowe do betonu, kruszywa wykorzystywane do przygotowywania betonu, niemetalowe
materiały tkane do betonu, kratki burzowe [drenażowe konstrukcje betonowe], drogowe bariery ochronne z betonu,
popiersia z kamienia, betonu lub marmuru, piasek do użytku
w przygotowywaniu betonu, materiały kruszywowe do stosowania w betonie, bloki wykonane z betonu do ochrony
brzegów rzeki, nagrobki z kamienia, betonu lub marmuru,
tablice nagrobne z kamienia, betonu lub marmuru, tabliczki
nagrobne z betonu.
(210)
(731)
(540)
(540)

494940
(220) 2019 01 18
ŚWIDEREK MARCIN, Skierniewice
(znak słowno-graficzny)
Hope

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 25 odzież.
(210) 494944
(220) 2019 01 18
(731) ŚWIDEREK MARCIN, Skierniewice
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 26.13.99
(510), (511) 25 odzież.
494959
(220) 2019 01 18
KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zduńska Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CFANY zBEER LAGER PIWO NIEFILTROWANE,
PASTERYZOWANE Piwo to więcej niż najstarszy
i najczęściej spożywany napój alkoholowy
na świecie - to również zabawa i dobry humor.
PAMIĘTAJ NIE PRZESADŹ Z ILOŚCIĄ. PIWO TO TEŻ
ALKOHOL. Piwo jasne, niefiltrowane, pasteryzowane.
(210)
(731)
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(531)

27.05.01, 29.01.15, 02.01.02, 08.07.25, 06.07.25, 11.03.03,
11.03.02, 25.01.19
(510), (511) 32 piwo.

494960
(220) 2019 01 18
KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zduńska Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDUŃSKA WOLA 10° BROWAR STAROPOLSKI MOJE
MIASTO MOJE PIWO 1892 WARZONE TRADYCYJNĄ
METODĄ OTWARTEJ FERMENTACJI ZDUŃSKIE
LEKKI LAGER Warzone w legendarnym browarze
Z. Anstadta Tradycja zobowiązuje. Nasze piwo
warzymy metodą tradycyjną, z wykorzystaniem
otwartych kadzi fermentacyjnych używając
wyłącznie wody, słodu, szlachetnych odmian
chmielu oraz naturalnych drożdży dolnej fermentacji.
Dobre piwo potrzebuje czasu aby dojrzeć, nasze
dojrzewa przez ponad 30 dni dzięki czemu ma pełny
wyjątkowy smak doceniany przez prawdziwych
piwoszy. Piwo jasne, filtrowane, pasteryzowane.
(210)
(731)
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(540) ŚWIDEREK KOLOR
(510), (511) 30 lody, batony i lizaki lodowe, sandwicze lodowe, rolady lodowe, torty lodowe, jogurty mrożone (jako lody),
lody sorbetowe, desery z udziałem lodów, lody w proszku,
galaretki owocowe (jako słodycze), ciasta, ciastka, ciasta mrożone, jadalne ozdoby do ciast i lodów, wyroby cukiernicze,
sosy do deserów w tym do lodów, napoje mrożone na bazie
czekolady, herbaty, kakao lub kawy.
494997
(220) 2019 01 21
RARYTAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stargard Szczeciński
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Joy crackers Tasty & Crispy

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, krakersy.

(531)

27.05.01, 29.01.15, 25.01.19, 25.01.15, 06.07.25, 05.07.02,
24.01.13, 09.01.10
(510), (511) 32 piwo.
(210)
(731)
(540)
(540)

494975
(220) 2019 01 18
TUSK MAREK P.H.U. TABAKA, Kartuzy
(znak słowno-graficzny)
POLYFORM

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 17 materiały izolacyjne do izolacji przeciwtermicznej, materiały i artykuły termoizolacyjne, pianki termoizolacyjne, materiały budowlane związane z izolacją budynków, materiały i artykuły zabezpieczające przed wodą
i wilgocią, pianka do izolacji cieplne, 19 parapety okienne,
parapety termiczne, szkło izolacyjne, płyty izolacyjne (niemetalowe), bloczki betonowe zawierające materiały izolacyjne, niemetalowe płyty dachowe o właściwościach izolacyjnych, materiały budowlane niemetalowe.
494993
(220) 2019 01 21
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL
JÓZEF KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa
(540) (znak słowny)

(210)
(731)

(210) 495001
(220) 2019 01 21
(731) Tanatex IP B.V., Ede, NL
(540) (znak słowny)
(540) TANACHEM
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie
czynności biurowych, zarządzanie stanami magazynowymi
(kontrola zapasów), pośrednictwo handlowe i doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej w odniesieniu do kupna, sprzedaży, importu i eksportu produktów chemicznych
stosowanych w przemyśle, produktów chemicznych dla
przemysłu włókienniczego, produktów chemicznych dla
przemysłu odzieżowego, produktów chemicznych do produkcji wykładzin i dywanów, produktów chemicznych
do zastosowań technicznych w przemyśle motoryzacyjnym, środków barwiących, środków spieniających, środków
wybielających, produktów chemicznych do stosowania
w drukarstwie, produktów chemicznych dla przemysłu powłokowego, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej związane z produktami chemicznymi stosowanymi w przemyśle,
produktami chemicznymi dla przemysłu włókienniczego,
produktami chemicznymi dla przemysłu odzieżowego, produktami chemicznymi do produkcji wykładzin i dywanów,
produktami chemicznymi do zastosowań technicznych
w przemyśle motoryzacyjnym, środkami barwiącymi, środkami spieniającymi, środkami wybielającymi, produktami
chemicznymi do stosowania w drukarstwie, produktami
chemicznymi dla przemysłu powłokowego.
(210) 495002
(220) 2019 01 21
(731) WNUK TOMASZ TENDO, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) skin club
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, usługi zarządzania sprzedażą, marketing handlowy [inny niż sprzedaż],
promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych,
analiza rynku, usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
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ne, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, zawieranie
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, elektroniczne przetwarzanie
zamówień, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie administracyjne zamówieniami na zakup w ramach usług świadczonych przez firmy
wysyłkowe, zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych,
zarządzanie w zakresie zamówień, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, negocjowanie umów kupna
i sprzedaży towarów, organizowanie usług wynikających
z umów z osobami trzecimi [handel], organizowanie zakupów zbiorowych, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, procedury administracyjne związane
ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub
komputera, udzielanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, udzielanie porad dla konsumentów o produktach, telemarketing, skomputeryzowane
zamówienia towarów, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień on-line, przygotowanie prezentacji do celów handlowych, usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe.
495005
(220) 2019 01 21
TYSZKIEWICZ ADAM MOBILE FOOD FRIENDS,
Polanica Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) osiem misek

(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 buliony, zupy, składniki do sporządzania zup,
filety rybne, krewetki [nieżywe], nieżywe mięczaki, owoce
morza [nieżywe], potrawy rybne, produkty z owoców morza, ryby, przystawki gotowe do spożycia, składające się
przede wszystkim z owoców morza, żywność przygotowywana z ryb, burgery warzywne, desery owocowe, krojone
owoce, krojone warzywa, kotlety sojowe, kotlety z tofu,
przystawki na bazie warzyw, sałatki owocowe, sałatki warzywne, jaja, cielęcina, bekon, drób, drób gotowany, mięso
i wędliny, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, hamburgery, indyk, kurczak, wieprzowina, wołowina, frytki, 30 makarony, makarony do zup,
pasty curry, przyprawa curry, sosy curry, sajgonki, risotto,
baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), ramen (japońskie danie na bazie makaronu), sosy, gotowe sosy, sosy
do gotowania, sosy do ryżu, sosy w proszku, pasty warzywne [sosy], sosy zawierające orzechy, przeciery warzywne
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[sosy], sosy do sałatek, sosy sałatkowe, sosy owocowe, sosy
ziołowe, sosy curry, słone sosy, sosy pikantne, sosy rybne,
sosy pomidorowe, mięsne sosy, sosy zagęszczone, sosy sałatkowe [dressingi], sosy do makaronów, sosy do kurczaka,
sosy w puszkach, sosy na bazie pomidorów, sosy o smakach
orzechowych, sosy na bazie majonezu, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), pikantne sosy, czatnej i pasty, pikantne sosy używane jako przyprawy, sosy do sałatek do celów
spożywczych, przyprawy, przyprawy do żywności, dodatki
smakowe i przyprawy, mieszanki przypraw, zioła do celów
spożywczych, 32 niegazowane napoje bezalkoholowe, aromatyzowane napoje gazowane, koktajle [bezalkoholowe
napoje owocowe], napoje mrożone na bazie owoców, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], napoje na bazie
owoców lub warzyw, napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, bezalkoholowe gazowane napoje
na bazie soków owocowych, napoje na bazie soku z zielonych warzyw, napoje typu kola [napoje bezalkoholowe],
bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje
niskokaloryczne, toniki [napoje nielecznicze], napoje na bazie coli, bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane,
napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, napoje
warzywne, napoje owocowe, mrożone napoje owocowe,
napoje owocowe niealkoholowe, napoje aromatyzowane
owocami, soki warzywne [napoje], soki owocowe [napoje],
napoje na bazie owoców, napoje zawierające głównie soki
owocowe, owoce (bezalkoholowe napoje z soków -), napoje
z soku warzywnego, bezalkoholowe, napoje z soku winogronowego, bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje składające się z mieszanki soków owocowych
i warzywnych, napoje owocowe z koncentratu lub syropu,
z dodatkiem wody i cukru, woda [napoje], napoje funkcjonalne na bazie wody, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, syropy owocowe [napoje bezalkoholowe],
43 usługi restauracyjne, udzielanie informacji dotyczących
restauracji, usługi barów i restauracji, informacja o usługach
restauracyjnych, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, restauracje oferujące dania na wynos, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, bary, usługi restauracji z daniami ramen, usługi restauracji fast-food, usługi restauracji szybkiej obsługi.
495015
(220) 2019 01 21
ZAKŁADY MIĘSNE PEKLIMAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Umienino-Łubki
(540) (znak słowny)
(540) POLONUS
(510), (511) 29 mięso i jego przetwory, mięso surowe, kiełbasy, wyroby wędliniarskie, w tym bekon i szynka, wędliny
surowe, wędzonki, kaszanki, pasztety, ekstrakty mięsne, konserwy mięsne, tłuszcze zwierzęce, dziczyzna, drób, wyroby
garmażeryjne mięsne, 35 usługi prowadzenia sklepów i hurtowni z wyrobami mięsnymi i wędliniarskimi, 40 ubój zwierząt, przetwórstwo mięsa, porcjowanie i paczkowanie mięsa,
wędzenie żywności, przetwórstwo rolno-spożywcze polegające na uboju żywca, przetwórstwie mięsa i wytwarzaniu
wyrobów mięsnych i wędliniarskich.
(210)
(731)
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(210) 495020
(220) 2019 01 21
(731) WNUK TOMASZ TENDO, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) skin blog
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, usługi zarządzania sprzedażą, marketing handlowy [inny niż sprzedaż],
promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych,
analiza rynku, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, zawieranie
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, elektroniczne przetwarzanie zamówień, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie administracyjne zamówieniami
na zakup w ramach usług świadczonych przez firmy wysyłkowe, zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych,
zarządzanie w zakresie zamówień, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, organizowanie usług wynikających z umów
z osobami trzecimi [handel], organizowanie zakupów zbiorowych, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów
i usług, procedury administracyjne związane ze składaniem
zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera,
udzielanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, udzielanie porad dla konsumentów o produktach, telemarketing, skomputeryzowane zamówienia
towarów, skomputeryzowane usługi w zakresie składania
zamówień on-line, przygotowanie prezentacji do celów handlowych, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

495025
(220) 2019 01 21
TURKIEWICZ MAGDALENA, Dębica
(znak słowno-graficzny)
warszawski LUKIER

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.05, 26.11.01, 26.11.25
(510), (511) 30 lody spożywcze, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, 43 kawiarnie, restauracje.
495027
(220) 2019 01 21
KOLONKO PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
COMBIKOL, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COMBIKOL Inter Łazienka

(210)
(731)
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(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 12.03.07, 04.05.02
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, 11 urządzenia do oświetlenia, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, zaopatrzenia w wodę, instalacje i urządzenia sanitarne,
aparatura sanitarna, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz
armatura wodno-kanalizacyjna, bidety, dozowniki środków
odkażających w toaletach, filtry jako części instalacji domowych lub przemysłowych, armatura do urządzeń gazowych
i wodnych, kabiny natryskowe i prysznicowe, prysznice, natryski, urządzenia do kąpieli, krany, miski klozetowe, zbiorniki
i płuczki ustępowe, przewody i części instalacji sanitarnych,
wodnych i gazowych, suszarki do rąk, sauny, sedesy, umywalki, uszczelki do kranów wodociągowych, aparatura i urządzenia do uzdatniania wody, wanny, wentylatory kominowe,
filtry do wody pitnej, zawory mieszalnikowe do przewodów
wodociągowych, zawory jako części instalacji sanitarnych,
zlewozmywaki, urządzenia klimatyzacyjne, 19 materiały
budowlane niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki ścienne i podłogowe do wykańczania ścian
i podłóg, cegły, zaprawy i spoiwa budowlane, 20 meble łazienkowe, lustra i lusterka łazienkowe, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej związane z instalacjami sanitarnymi,
łazienkowymi, armaturą wodno-kanalizacyjną oraz materiałami budowlanymi metalowymi i niemetalowymi, w tym
również usługi świadczone przez Internet.
(210)
(731)
(540)
(540)

495028
(220) 2019 01 22
TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
SZÓSTKA

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe,
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie
analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe
zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku
i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator
obrazu), programy komputerowe, programy komputerowe
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu
audio i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe
i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania
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i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci
plików w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne,
monitory, komputery i urządzenia towarzyszące, komputery
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym,
35 usługi w zakresie reklamy, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu
na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi
produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji,
kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania
prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów
i wystaw handlowych/reklamowych, usługi badania opinii
publicznej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków,
pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów,
audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych
utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku,
gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych,
urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału
naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw
do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji
satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych
i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych,
kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy,
bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy,
etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi,
galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana,
galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce,
maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, organizery,
otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe,
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki,
plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki
pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale,
szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki,
t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki
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żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne,
usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie
informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego,
usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym
udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane - zakres dostępu
do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych
dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru:
usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem
informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez
bezpośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu
programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów,
usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz
danych, umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal
telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu
do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów
w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji
i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie
dostępu do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokalnej
jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, 41 usługi
rozrywki i nauczania, organizacja rozrywkowych widowisk
telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji
o rozrywce, edukacji programach radiowych i telewizyjnych,
imprezach sportowych, usług automatycznego zapisywania
programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez
odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron
www przez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych,
dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze, publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie
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elektronicznej. udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi
obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej
i filmowej zawarte w tej klasie, 42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie
komunikacji społecznej, prowadzenie badań w dziedzinie
usług medialnych - prace badawczo - wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie i przekazywanie
prognoz pogody, usługi udostępniania czasu dostępu
do sieci Internet - kawiarenka internetowa, usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów
i portali internetowych, usługi dostarczania dostępu do serwerów internetowych.
495034
(220) 2019 01 28
MEDIKRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Medikraft
(510), (511) 44 opieka medyczna i zdrowotna.

(210)
(731)

495040
(220) 2019 01 22
PRYMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie Zdrój
(540) (znak słowny)
(540) doradca smaku pl
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, 38 udostępnianie
internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie dostępu
do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, 41 publikowanie
elektroniczne, publikowanie czasopism, elektroniczna publikacja tekstów i druków innych niż reklamowe, w Internecie,
publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, 43 porady dotyczące przepisów kulinarnych, doradztwo kulinarne, udostępnianie opinii
na temat restauracji i barów, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, usługi doradcze
związane z technikami pieczenia, udostępnianie informacji
w postaci przepisów na drinki.
(210)
(731)

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

495051
(220) 2019 01 22
COLOR PARK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
INT COLOR PARK

(531) 29.01.15, 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 35 prowadzenie agencji importowo-eksportowych, usługi doradcze i informacyjne w działalności gospodarczej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów z dziedziny pokrywania ścian i podłóg mieszkań
oraz wyposażenia i dekoracji mieszkań i biur oraz z dziedziny
produktów spożywczych pozwalające nabywcy wygodnie
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je oglądać i kupować, zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych oraz promocji towarów, dystrybucja
materiałów reklamowych, 36 administrowanie, wynajmowanie i zarządzanie nieruchomościami.
495064
(220) 2019 01 22
DUL KAMIL BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
BUSINESS COLOR, Tarnobrzeg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) happy lights
(210)
(731)

(531) 02.07.01, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.12
(510), (511) 11 lampy i inne urządzenia oświetleniowe, lampki, ozdobne lampki dla dzieci, ozdobne kompozycje oświetleniowe, lampy elektryczne stojące i do zawieszania, lampy
oświetleniowe do zawieszania i stojące, lampiony, lampy
luminescencyjne oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe LED, latarki, kolorowe światełka do dekoracji, reflektory
do lamp, obudowy do lamp, żyrandole, abażury, zawieszenia do lamp, szkła do lamp, klosze do lamp, osłony do lamp,
oprawki żarówek do lamp elektrycznych, żarówki oświetleniowe, urządzenia i instalacje oświetleniowe, części i akcesoria urządzeń i instalacji oświetleniowych.
495066
(220) 2019 01 22
MADEJ WRÓBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska
(540) (znak słowny)
(540) Szynexy
(510), (511) 29 mięso i jego przetwory, mięso surowe, kiełbasy, wyroby wędliniarskie, w tym bekon i szynka, wędliny
surowe, wędzonki, kaszanki, pasztety, ekstrakty mięsne, konserwy mięsne, tłuszcze zwierzęce, dziczyzna, drób, wyroby
garmażeryjne mięsne, 35 usługi prowadzenia sklepów i hurtowni z wyrobami mięsnymi i wędliniarskimi, 40 ubój zwierząt, przetwórstwo mięsa, porcjowanie i paczkowanie mięsa,
wędzenie żywności, przetwórstwo rolno - spożywcze polegające na uboju żywca, przetwórstwie mięsa i wytwarzaniu
wyrobów mięsnych i wędliniarskich.
(210)
(731)

495069
(220) 2019 01 22
KUROWSKA MAŁGORZATA MOMO STUDIO
ARCHITEKTURY, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) momo

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.24
(510), (511) 42 usługi inżynierskie w zakresie ocen,opinii, badań oraz sporządzania raportów w dziedzinie architektury
i budownictwa.
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495074
(220) 2019 01 22
JOHN DOG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 03.01.06
(510), (511) 20 budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, legowiska dla kotów, 28 gry i zabawki dla kotów,
31 karma dla kotów, preparaty spożywcze dla kotów, przysmaki dla kotów, ściółka dla kotów, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: budy, kojce i legowiska dla zwierząt
domowych, legowiska dla kotów, gry i zabawki dla kotów,
karma dla kotów, preparaty spożywcze dla kotów, przysmaki
dla kotów, ściółka dla kotów.
495076
(220) 2019 01 22
PPHU SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LORD MILTON
(510), (511) 33 alkohole, alkohole wysokoprocentowe.

(210)
(731)

(210) 495101
(220) 2019 01 23
(731) PURWIN PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) STORY COFFEE ROASTERS
(510), (511) 11 elektryczne ekspresy do kawy, filtry do kawy
elektryczne, urządzenia do palenia kawy, 21 dzbanki
do kawy, nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, ekspresy do kawy nieelektryczne, filtry do kawy
nieelektryczne, młynki do kawy ręczne, 30 kawa, herbata,
ekstrakty kawy, mieszanki kawy, napoje kawowe z mlekiem,
napoje na bazie kawy, nielecznicze napoje na bazie herbaty, aromaty kawowe, substytuty kawy, napoje na bazie czekolady, przyprawy, wyroby cukiernicze, słodycze, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z urządzeniami
do parzenia kawy, ekspresami do kawy, młynkami do kawy,
herbatą, kawą, sprzedaż internetowa kawy i akcesoriów
do kawy i herbaty, 40 palenie i przetwarzanie kawy, mielenie
kawy, 41 usługi przeprowadzania szkoleń, w szczególności
szkoleń dla baristów, 43 restauracje, placówki gastronomiczne, catering, usługi gastronomiczne, usługi dostawy kawy
do biur [dostawa napojów], usługi kawiarni, usługi barów
kawowych, usługi polegające na zamawianiu żywności poprzez komputerową sieć on-line.
(210)
(731)
(540)
(540)

495104
(220) 2019 01 23
PURWIN PAWEŁ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
STORY COFFEE ROASTERS
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(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 11 elektryczne ekspresy do kawy, filtry do kawy
elektryczne, urządzenia do palenia kawy, 21 dzbanki
do kawy, nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, ekspresy do kawy nieelektryczne, filtry do kawy
nieelektryczne, młynki do kawy ręczne, 30 kawa, herbata,
ekstrakty kawy, mieszanki kawy, napoje kawowe z mlekiem,
napoje na bazie kawy, nielecznicze napoje na bazie herbaty, aromaty kawowe, substytuty kawy, napoje na bazie czekolady, przyprawy, wyroby cukiernicze, słodycze, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z urządzeniami
do parzenia kawy, ekspresami do kawy, młynkami do kawy,
herbatą, kawą, sprzedaż internetowa kawy i akcesoriów
do kawy i herbaty, 40 palenie i przetwarzanie kawy, mielenie
kawy, 41 usługi przeprowadzania szkoleń, w szczególności
szkoleń dla baristów, 43 restauracje, placówki gastronomiczne, catering, usługi gastronomiczne, usługi dostawy kawy
do biur [dostawa napojów], usługi kawiarni, usługi barów
kawowych, usługi polegające na zamawianiu żywności poprzez komputerową sieć on-line.
495118
(220) 2019 01 23
ZASTRZEŻYŃSKI TYMON, SUWIK MACIEJ LOANDO
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) pozyckaportal.pl
(510), (511) 35 usługi porównywania cen, porównywanie
usług finansowych on-line, usługi porównywania rozwiązań w działalności gospodarczej, usługi w zakresie porównywania cen, reklamowanie towarów innych sprzedawców
umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie
towarów tych sprzedawców, gromadzenie na rzecz innych
osób różnych usług finansowych oraz ubezpieczeniowych
w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania
i kupowania tych usług, prowadzenie rejestru informacji,
pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
42 usługi dostarczania stron internetowych które pomagają
użytkownikom w poszukiwaniu i porównywaniu cen usług
finansowych [udostępnianie wyszukiwarek internetowych],
udostępnianie strony internetowej z informacjami w dziedzinie wyszukiwarek usług finansowych, hosting infrastruktury
sieciowej online na rzecz osób trzecich do celów prowadzenia interaktywnych dyskusji.
(210)
(731)

495128
(220) 2019 01 23
SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU
MLECZARSKIEGO, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SER WIGOR+
(210)
(731)

(531) 24.13.01, 24.17.05, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 sery, produkty seropodobne, serki, serki topione, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej serów, serków, produktów seropodobnych,
usługi w zakresie sprzedaży z katalogu lub wykorzystując zamówienie korespondencyjne, zamówienie ze strony internetowej lub używając środków telekomunikacji serów, serków,
produktów seropodobnych, usługi marketingowe, usługi
w zakresie reklamy i promocji sprzedaży serów, serków,
produktów seropodobnych, dystrybucja materiałów rekla-
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mowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja pokazów,
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
prezentowanie serów, serków, produktów seropodobnych
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych
produktów mleczarskich, usługi w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż produktów mleczarskich.
495129
(220) 2019 01 23
EUROTERM TGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kolekcja STUDIO ŁAZIENKI

(210)
(731)

(531) 09.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 akcesoria łazienkowe, antyrozpryskowe dysze
wylotowe do kranów, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, armatura do kąpieli
parowych, armatura do pieców, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub
gazowych, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, baterie mieszające do rur wodociągowych,
bidety, bojlery gazowe, deski sedesowe, dozowniki środków odkażających w toaletach, generatory mikrobąbelków
do kąpieli, grzałki nurnikowe, grzejniki do centralnego ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje do sauny, instalacje i urządzenia wentylacyjne, kabiny prysznicowe, kaloryfery elektryczne, krany, lampy elektryczne, lampy
oświetleniowe, łazienkowe instalacje wodno - kanalizacyjne,
muszle klozetowe, natryski, prysznice, osuszacze powietrza,
pisuary, podgrzewacze wody, regeneratory ciepła, spłuczki
ustępowe, suszarki do prania, elektryczne, umywalki, urządzenia elektryczne do ogrzewania, uszczelki do kranów
wodociągowych, wanny, wanny spa, wyciągi wentylacyjne,
zawory do rur i rurociągów, 19 boazerie, deski podłogowe,
kątowniki, niemetalowe, niemetalowe płytki ścienne, okładziny drewniane, podłogi niemetalowe, podłogowe płytki
niemetalowe, sufity niemetalowe, 20 bambus, dozowniki
stałe do ręczników niemetalowe, dzieła sztuki z drewna,
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, haczyki na ubrania,
niemetalowe, lusterka toaletowe, lustra, meble łazienkowe,
parawany, płytki lustrzane, pojemniki niemetalowe, stojaki
na ręczniki, 42 projektowanie łazienek.
495136
(220) 2019 01 23
SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU
MLECZARSKIEGO, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SER JĘDREK WĘDZONY

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 sery, produkty seropodobne, serki, serki topione, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej serów, serków, produktów seropodobnych,
usługi w zakresie sprzedaży z katalogu lub wykorzystując za-
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mówienie korespondencyjne, zamówienie ze strony internetowej lub używając środków telekomunikacji serów, serków,
produktów seropodobnych, usługi marketingowe, usługi
w zakresie reklamy i promocji sprzedaży serów, serków,
produktów seropodobnych, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja pokazów,
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
prezentowanie serów, serków, produktów seropodobnych
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych
produktów mleczarskich, usługi w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż produktów mleczarskich.
495182
(220) 2019 01 24
UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 03.04.02, 26.04.02, 28.01.99, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze.
495189
(220) 2019 01 24
ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Pszczyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GO GREEN GRILL
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 29 kiełbasy, szynki, przekąski mięsne, mięso surowe, wieprzowina, wołowina, parówki, wędliny, wędzonki,
kiełbasy na grilla.
495196
(220) 2019 01 25
CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Trępnowy
(540) (znak słowny)
(540) AGROKREDYT
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi w zakresie rachunków bankowych, kasy oszczędnościowo
- pożyczkowe, usługi banków oszczędnościowych, administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi kredytowe, konsultacje kredytowe, doradztwo kredytowe, pożyczki,
pożyczki ratalne, pożyczki hipoteczne, pożyczka pod zastaw
(210)
(731)
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hipoteczny, pożyczki pod zastaw nieruchomości, udzielanie
kredytów pod zastaw hipoteczny i pożyczek, handel walutami i wymiana walut, gwarancje i poręczenia finansowe,
udzielanie gwarancji finansowych i poręczeń (bankowość
inwestycyjna), obrót papierami wartościowymi, zarządzanie
papierami wartościowymi, gwarantowanie emisji papierów
wartościowych, usługi depozytowe, obsługa kont depozytowych, usługi w zakresie przechowywania depozytów,
usługi w zakresie przyjmowania depozytów, pośrednictwo
giełdowe [akcje i obligacje], inwestycje kapitałowe, usługi
doradztwa powierniczego, usługi instytucji powierniczych,
usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart
debetowych i elektronicznych kart płatniczych, emisja kart
kredytowych i debetowych, obsługa kart kredytowych i debetowych, usługi finansowe świadczone przez kasy oszczędnościowo - mieszkaniowe, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo w zakresie inwestycji finansowych,
doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi,
świadczenie finansowych usług leasingowych, ubezpieczanie ryzyka kredytowego [factoring], wyceny i analizy finansowe, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, informacja o ubezpieczeniach, badania w zakresie
ubezpieczeń, organizowanie sprzedaży ratalnej towarów,
finansowanie sprzedaży na kredyt, organizowanie wynajmu
nieruchomości, dzierżawa gruntu, dzierżawa ziemi, dzierżawa
gospodarstw rolnych, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], informacje finansowe, oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), ekspertyzy dla celów fiskalnych,
gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, ściąganie
należności i faktoring, doradztwo finansowe, doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, doradztwo
finansowe związane z pożyczkami, wycena nieruchomości,
wycena majątku rolnego, pozyskiwanie funduszy dla rozwoju
nowych technologii.
495198
(220) 2019 01 25
CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Trępnowy
(540) (znak słowny)
(540) AGROKARTA
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi w zakresie rachunków bankowych, kasy oszczędnościowo
- pożyczkowe, usługi banków oszczędnościowych, administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi kredytowe, konsultacje kredytowe, doradztwo kredytowe, pożyczki,
pożyczki ratalne, pożyczki hipoteczne, pożyczka pod zastaw
hipoteczny, pożyczki pod zastaw nieruchomości, udzielanie
kredytów pod zastaw hipoteczny i pożyczek, handel walutami i wymiana walut, gwarancje i poręczenia finansowe,
udzielanie gwarancji finansowych i poręczeń (bankowość
inwestycyjna), obrót papierami wartościowymi, zarządzanie
papierami wartościowymi, gwarantowanie emisji papierów
wartościowych, usługi depozytowe, obsługa kont depozytowych, usługi w zakresie przechowywania depozytów, usługi
w zakresie przyjmowania depozytów, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], inwestycje kapitałowe, usługi doradztwa
powierniczego, usługi instytucji powierniczych, usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych
i elektronicznych kart płatniczych, emisja kart kredytowych
i debetowych, obsługa kart kredytowych i debetowych, usługi
finansowe świadczone przez kasy oszczędnościowo - mieszkaniowe, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, doradztwo finansowe
(210)
(731)
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związane z usługami kredytowymi, świadczenie finansowych
usług leasingowych, ubezpieczanie ryzyka kredytowego [factoring], wyceny i analizy finansowe, usługi ubezpieczeniowe,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, informacja o ubezpieczeniach, badania w zakresie ubezpieczeń, organizowanie sprzedaży ratalnej towarów, finansowanie sprzedaży na kredyt,
organizowanie wynajmu nieruchomości, dzierżawa gruntu,
dzierżawa ziemi, dzierżawa gospodarstw rolnych, dzierżawa
nieruchomości [tylko nieruchomości], informacje finansowe,
oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), ekspertyzy dla celów fiskalnych, gwarancje, ekspertyzy i oceny
ubezpieczeniowe, ściąganie należności i faktoring, doradztwo
finansowe, doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, doradztwo finansowe związane z pożyczkami,
wycena nieruchomości, wycena majątku rolnego, pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych technologii.
495200
(220) 2019 01 25
CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Trępnowy
(540) (znak słowny)
(540) AGROKONTO
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi
w zakresie rachunków bankowych, kasy oszczędnościowo - pożyczkowe, usługi banków oszczędnościowych, administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi kredytowe, konsultacje kredytowe, doradztwo kredytowe, pożyczki, pożyczki
ratalne, pożyczki hipoteczne, pożyczka pod zastaw hipoteczny,
pożyczki pod zastaw nieruchomości, udzielanie kredytów pod
zastaw hipoteczny i pożyczek, handel walutami i wymiana
walut, gwarancje i poręczenia finansowe, udzielanie gwarancji finansowych i poręczeń (bankowość inwestycyjna), obrót
papierami wartościowymi, zarządzanie papierami wartościowymi, gwarantowanie emisji papierów wartościowych, usługi
depozytowe, obsługa kont depozytowych, usługi w zakresie
przechowywania depozytów, usługi w zakresie przyjmowania
depozytów, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], inwestycje kapitałowe, usługi doradztwa powierniczego, usługi instytucji powierniczych, usługi dotyczące kart bankowych, kart
kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych, emisja kart kredytowych i debetowych, obsługa kart kredytowych i debetowych, usługi finansowe świadczone przez
kasy oszczędnościowo - mieszkaniowe, doradztwo finansowe
i ubezpieczeniowe, doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi, świadczenie finansowych usług leasingowych, ubezpieczanie ryzyka kredytowego [factoring], wyceny i analizy finansowe,
usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
informacja o ubezpieczeniach, badania w zakresie ubezpieczeń, organizowanie sprzedaży ratalnej towarów, finansowanie
sprzedaży na kredyt, organizowanie wynajmu nieruchomości,
dzierżawa gruntu, dzierżawa ziemi, dzierżawa gospodarstw
rolnych, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], informacje finansowe, oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), ekspertyzy dla celów fiskalnych, gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, ściąganie należności i faktoring,
doradztwo finansowe, doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem
w nieruchomości, doradztwo finansowe związane z pożyczkami, wycena nieruchomości, wycena majątku rolnego, pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych technologii.
(210)
(731)
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(210)
(731)
(540)
(540)
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495221
(220) 2019 01 25
DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
DOM CONSTRUCTION

(531) 26.13.25, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 19 ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej
również on-line, prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania,
sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami
obrotu nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa,
urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, także
w celu przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, usługi zarządzania miejscami wystawowymi, usługi
promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń
i reklam również w sieci on-Iine, usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem
ekonomicznym, usługi inwestora budowlanego w aspekcie ekonomiczno - organizacyjnym planowania inwestycji
budowlanej, pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży domów, lokali i powierzchni użytkowej, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi,
zespołami osiedlowymi i gruntami, usługi doradztwa i prowadzenia analiz i sporządzania kosztorysów budowlanych,
36 usługi w zakresie: funkcji generalnego inwestora robót
ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich,
związane ze sprawami finansowymi, usługi zarządzania
nieruchomościami, pośrednictwo w najmie domów, lokali
i powierzchni użytkowej, usługi sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie wycen finansowych majątku nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni
użytkowej, usługi: administrowania nieruchomościami,
lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości,
usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym w aspekcie projektowania
i realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, 37 usługi developerskie związane
z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy
sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów
budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych,
usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano - mieszkaniowych,
usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót

Nr ZT17/2019

ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich,
usługi doradztwa budowlanego, 39 usługi w zakresie: wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, powierzchni
i obiektów magazynowych, usługi parkingowe, 42 usługi
w zakresie: przeprowadzania inspekcji budów, doradztwa
dotyczącego organizacji i prowadzenia placów budowy,
ich eksploatacji i zagospodarowania, usługi projektowe
w zakresie budownictwa, urbanistyki, prace projektowe
w zakresie architektury i technologii, usługi projektowania
wystroju i dekoracji wnętrz, wykonywania badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa,
usługi w zakresie architektury, badań, ekspertyz i pomiarów
geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych oraz pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji, usługi
ekspertyz inżynieryjnych, badań technicznych i w zakresie
ochrony środowiska, planowania urbanistycznego wraz
z infrastrukturą pomiarów terenu, opracowywania projektów technicznych użytkowania nieruchomości, 44 usługi
w zakresie: ogrodnictwa krajobrazowego, pielęgnowania
i utrzymywania trawników, 45 usługi doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, usługi ochrony mienia.
495228
(220) 2019 01 25
TECH-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z ZNMR ENGINE PARTS
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny, silniki z wyjątkiem stosowanych
w pojazdach lądowych, mechanizmy sprzęgania i napędu
z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych, narzędzia
rolnicze o napędzie innym niż ręczny, cylindry do maszyn,
cylindry do silników, głowice cylindrów do silników, koła maszyn, korbowody do maszyn, motorów i silników, korby jako
części maszyn, łożyska, łożyska do wałów transmisyjnych,
łożyska kulkowe, łożyska przeciwcierne do maszyn, łożyska
z automatycznym smarowaniem, maszynowe koła zamachowe, pierścienie o kulistej powierzchni roboczej do łożysk,
pierścienie smarujące jako części maszyn, pierścienie tłokowe, pompy jako elementy maszyn i silników, pompy jako
maszyny, prowadnice do maszyn, skrzynie biegów inne niż
do pojazdów lądowych, skrzynie korbowe do maszyn i silników, świece zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania, świece żarowe do silników Diesla, tłoki jako
elementy maszyn i silników, tłoki do cylindrów, tłoki do silników, wały korbowe, wały napędowe inne niż do pojazdów
lądowych, wały rozrządowe do silników pojazdów, zawory
jako części maszyn lub silników, zawory ciśnieniowe jako części maszyn, zawory klapowe jako części maszyn.
495237
(220) 2019 01 25
TECH-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) forged
(210)
(731)
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(531) 15.01.17, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 maszyny, silniki z wyjątkiem stosowanych
w pojazdach lądowych, mechanizmy sprzęgania i napędu
z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych, narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny, cylindry do maszyn, cylindry do silników, głowice cylindrów do silników,
koła maszyn, korbowody do maszyn, motorów i silników,
korby jako części maszyn, maszynowe koła zamachowe,
maszynowy mechanizm przekładniowy, pierścienie smarujące jako części maszyn, pierścienie tłokowe, przeguby
uniwersalne - przeguby Cardana, przekładnie do maszyn,
skrzynie korbowe do maszyn i silników, tłoki jako części maszyn i silników, tłoki do cylindrów, tłoki do silników, tłumiki
do silników, wały korbowe, wały korbowe, wały napędowe
inne niż do pojazdów lądowych, wały rozrządcze do silników pojazdów, zawory jako elementy maszyn lub silników,
zawory jako części maszyn, zawory ciśnieniowe jako części
maszyn, zawory klapowe jako części maszyn.
495248
(220) 2019 01 25
PROMONOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alma-color

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.21, 26.02.07
(510), (511) 1 odczynniki i składniki chemiczne do produkcji farb i lakierów, żywice akrylowe, rozcieńczalniki do lakierów, dodatki ulepszające do farb i lakierów, 2 lakiery
samochodowe: lakiery akrylowe w różnych kolorach, lakiery o efekcie metalicznym i perłowym, lakiery bezbarwne,
podkłady reaktywne i wypełniające, kity szpachlowe, pasty
polerskie, powłoki zabezpieczające podwozia samochodowe, lakiery dla przemysłu meblowego: podkłady izolujące,
podkłady wypełniające, lakiery nawierzchniowe, lakiery
na tworzywa sztuczne, podkłady korekcyjne, farby i lakiery
do zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni stalowych,
aluminiowych, ocynkowanych i betonowych, 35 usługi
w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów: odczynników i składników chemicznych do produkcji farb
i lakierów, żywic akrylowych, rozcieńczalników do lakierów,
dodatków ulepszających do farb i lakierów, lakierów samochodowych, lakierów dla przemysłu meblowego, lakierów
na tworzywa sztuczne, farb i lakierów do zabezpieczeń
antykorozyjnych, akcesoriów lakierniczych: pistoletów lakierniczych, polerek, papierów ściernych, folii zabezpieczających, past polerskich, kosmetyków samochodowych,
reklama, organizacja wystaw w celach handlowych i/lub
reklamowych, 39 usługi w zakresie transportu towarów,
42 usługi doradztwa technicznego i ekspertyzy w zakresie
doboru i użytkowania: lakierów samochodowych, lakierów
dla przemysłu meblowego, lakierów na tworzywa sztuczne, farb i lakierów do zabezpieczeń antykorozyjnych.
495250
(220) 2019 01 25
RYMARCZYK TADEUSZ, LESIOWSKI WOJCIECH JAN
TRUFO SPÓŁKA CYWILNA, Tulce
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) PIES TO LUBI

(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.01.08, 26.01.16
(510), (511) 31 artykuły spożywcze dla zwierząt, ciastka dla
zwierząt, karma dla zwierząt domowych, karmy dla kotów,
karmy dla psów, karmy i pasze dla zwierząt, karmy w puszce
przeznaczone dla kotów, karmy w puszce przeznaczone dla
psów, napoje dla zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt
domowych, pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, preparaty spożywcze dla kotów, preparaty spożywcze
dla psów, przysmaki dla kotów [jadalne], przysmaki dla psów
[jadalne], puszkowane pożywienie dla psów, żwirek dla kota
i dla małych zwierząt, 35 administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca franchisingu, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, świadczenie
usług zarządzania biznesowego w zakresie przetwarzania
danych dotyczących sprzedaży w ramach globalnej sieci
komputerowej, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do produktów dla zwierząt domowych, usługi reklamowe,
w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla
zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla
zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji
dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą
dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi
w zakresie promocji sprzedaży, 41 nauczanie o opiece nad
zwierzętami domowymi w zakresie zarządzania pokazami
zwierząt domowych, nauczanie o opiece nad zwierzętami
domowymi w zakresie zarządzania wystawami zwierząt
domowych, nauczanie pielęgnacji zwierząt domowych, nauka tresury zwierząt, organizacja wystaw zwierząt do celów
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie imprez sportowych i konkursów z udziałem zwierząt, organizowanie
konkursów dla psów, organizowanie pokazów psów, pokazy
psów, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących
zwierząt domowych, szkolenia związane z zarządzaniem
pokazami zwierząt domowych, szkolenia związane z zarządzaniem wystawami zwierząt domowych, szkoły posłuszeństwa do tresury zwierząt, świadczenie usług w zakresie
ćwiczeń dla zwierząt, trening posłuszeństwa dla zwierząt,
tresura zwierząt, tresura zwierząt na rzecz osób trzecich,
wystawianie zwierząt, wystawy zwierząt i tresura zwierząt,
44 doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, doradztwo
związane z hodowlą zwierząt, higiena i pielęgnacja urody
zwierząt, hodowle psów, masaż dla psów, opieka nad zwierzętami, strzyżenie psów, terapia z udziałem zwierząt [zooterapia], udzielanie informacji na temat hodowli zwierząt,
usługi kosmetyczne dla psów, usługi mycia zwierząt domowych, usługi salonów piękności dla zwierząt domowych,
usługi w zakresie pielęgnacji psów, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt
domowych.
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495256
(220) 2019 01 25
Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, SE
(znak słowno-graficzny)
DRY SECURE ODOUR CONTROL 3x PROTECTION

siedzenia, narady, mityngi, usługi w zakresie zapewniania
wyposażenia i urządzeń kampingowych, wypożyczanie
namiotów, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej
i szklanych naczyń.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 26.01.18, 26.01.17, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 5 podpaski higieniczne (podkłady), majtki higieniczne, majtki sanitarne, wkładki higieniczne (sanitarne),
podkłady stosowane przy inkontynencji, chłonne majtki
i majteczki stosowane przy inkontynencji, pieluchy stosowane przy inkontynencji, jednorazowe pieluchy i pieluchomajtki wykonane z papieru i celulozy.
(210)
(731)
(540)
(540)

495262
(220) 2019 01 28
SEL ANNA, Paszków
(znak słowno-graficzny)
ARONia monsteR
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495306
(220) 2019 01 28
SEL ANNA, Paszków
(znak słowno-graficzny)
ZERO Aronia ORGANIC

(531) 26.01.03, 26.01.20, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(210)
(731)
(540)
(540)

495332
(220) 2019 01 29
BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
EDYCJA LIMITOWANA Delecta PROSTO Z SERCA
ZASMAKUJ! mini SERNICZKI na chrupiącym spodzie
BEZ PIECZENIA BAW SIĘ SMAKIEM W OPAKOWANIU
MASA SERNIKOWA I KRUCHY SPÓD

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

495292
(220) 2019 01 28
RYDZEWSKI DANIEL, Straszyn
(znak słowno-graficzny)
SAPORE

05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08,
27.05.01
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, biura zakwaterowania
w hotelach, pensjonatach, domy turystyczne, hotele, kafeterie, bufety, kawiarnie, wypożyczanie konstrukcji przenośnych,
motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacja kwater na pobyt czasowy, rezerwacja
miejsc w hotelach, restauracje samoobsługowe, restauracje,
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, stołówki,
domy turystyczne, usługi barowe, wynajmowanie sal na po-

(531)

05.07.08, 05.07.14, 08.01.25, 08.07.15, 11.03.02, 25.01.15,
26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciasta w proszku, koncentraty ciast w proszku, ciasta, ciasta mrożone, desery w proszku, desery lodowe,
desery mrożone, koncentraty deserów w formie kremów
do ciast, pianki do ciast, serniki, ozdoby do ciast, wyroby cukiernicze, ciasta o przedłużonej trwałości, proszki do wyrobu
ciast.
495358
(220) 2019 01 30
PARAQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARAQUA
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 kleje [klejenie], kleje do płytek ściennych,
podłogowych, sufitowych kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, kleje kontaktowe, kleje poliute-
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ranowe, kleje do pokryć podłogowych, kleje do powłok
sufitowych, kleje do wykańczania i gruntowania, kleje
przemysłowe do użytku w budownictwie, kleje do pokryć
dachowych nakładane na gorąco, kleje na bazie kauczuku
do użytku przemysłowego, preparaty do klejenia, spoiwa
(preparaty do impregnacji wodoodpornej -), z wyjątkiem
farb, produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
2 farby, pokosty, lakiery, farby bakteriobójcze, farby ceramiczne, lakier asfaltowy, lakier bitumiczny, powłoki, 17 kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, tworzywa sztuczne
wyprofilowane stosowane w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, rury
elastyczne niemetalowe, farby izolacyjne, lakier izolacyjny,
oleje izolacyjne, szczeliwa do połączeń, tkaniny izolacyjne,
żywice syntetyczne, kauczuk syntetyczny, taśmy izolacyjne,
zaprawy izolacyjne, ognioodporne materiały izolacyjne,
uszczelnienia wodoodporne, zaprawy budowlane mineralne, zaprawy budowlane uszczelniające, powłoki uszczelniające epoksydowe i poliuretanowe, uszczelniacze poliuretanowe, substancje do izolacji przeciwwilgociowych,
zaprawy izolacyjne, związki chemiczne do uszczelniania
przecieków, materiały uszczelniające, uszczelnienia wodoodporne, masa bitumiczna kauczukowa, dyspersyjna folia
hydroizolacyjna, masy szpachlowe uszczelniające, uszczelki,
kity, taśmy uszczelniającej, kleje izolacyjne, 19 asfalt, bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, materiały budowlane niemetalowe, pokrycia dachowe z gontów, pokrycia ścienne nie z metalu, zaprawy
budowlane, powłoki [materiały budowlane], smołowane
taśmy do użytku w budownictwie, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, gonty bitumiczne, dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, pokrycia dachowe
niemetalowe, konstrukcje niemetalowe, baseny kąpielowe
pływackie, materiały do pokryć nawierzchni drogi, materiały wiążące do naprawy drogi, okładziny niemetalowe,
zaprawy budowlane, posadzki przemysłowe epoksydowe,
elastyczne wyroby wodochronne grubowarstwowe bitumiczne i dyspersyjne, zabezpieczające przed przenikaniem
wilgoci i wody do hydroizolacji.
495364
(220) 2019 01 30
POLSKI HR INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MANUFAKTURA FORMY JONQUIL

(210)
(731)

(531)

15.03.03, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.20, 26.01.21, 26.11.02,
26.13.01, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, 22 materiały na obicia,
do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury,
gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone tekstylne
materiały włókiennicze i ich zamienniki, 24 tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, bielizna ką-
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pielowa, 25 odzież (berety, kwefy, dzianina, fartuchy, futra,
kapelusze papierowe, kaptury, kieszenie do odzieży, kombinezony, kurtki, mufki, nakrycia głowy, nauszniki, okrycia
wierzchnie, paski, pasy do przechowywania pieniędzy, rękawiczki, skóra, woalki), obuwie, 26 koronki, sploty i hafty
oraz wstążki i kokardy pasmanteryjne, falbany do odzieży,
sznury do odzieży, 37 naprawa odzieży, prasowanie parowe odzieży, renowacja odzieży, cerowanie [łatanie] odzieży,
40 przeróbki odzieży, 45 wypożyczanie odzieży.
495365
(220) 2019 01 30
PARAQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IZOchem
(210)
(731)

(531) 01.13.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 kleje [klejenie], kleje do płytek ściennych,
podłogowych, sufitowych, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, kleje kontaktowe, kleje poliuteranowe, kleje do pokryć podłogowych, kleje do powłok
sufitowych, kleje do wykańczania i gruntowania, kleje
przemysłowe do użytku w budownictwie, kleje do pokryć dachowych nakładane na gorąco, kleje na bazie
kauczuku do użytku przemysłowego, preparaty do klejenia, spoiwa (preparaty do impregnacji wodoodpornej -),
z wyjątkiem farb, produkty chemiczne przeznaczone dla
przemysłu, 2 farby, pokosty, lakiery, farby bakteriobójcze,
farby ceramiczne, lakier asfaltowy, lakier bitumiczny, powłoki, 17 kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby
z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, tworzywa
sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, rury elastyczne niemetalowe, farby izolacyjne, lakier
izolacyjny, oleje izolacyjne, szczeliwa do połączeń, tkaniny
izolacyjne, żywice syntetyczne, kauczuk syntetyczny, taśmy izolacyjne, zaprawy izolacyjne, ognioodporne materiały izolacyjne, uszczelnienia wodoodporne, zaprawy
budowlane mineralne, zaprawy budowlane uszczelniające, powłoki uszczelniające epoksydowe i poliuretanowe,
uszczelniacze poliuretanowe, substancje do izolacji przeciwwilgociowych, zaprawy izolacyjne, związki chemiczne
do uszczelniania przecieków, materiały uszczelniające,
uszczelnienia wodoodporne, masa bitumiczna kauczukowa, dyspersyjna folia hydroizolacyjna, masy szpachlowe uszczelniające, uszczelki, kity, taśmy uszczelniające,
kleje izolacyjne, 19 asfalt, bitumiczne powłoki dachowe,
bitumiczne wyroby dla budownictwa, materiały budowlane niemetalowe, pokrycia dachowe z gontów, pokrycia
ścienne nie z metalu, zaprawy budowlane, powłoki [materiały budowlane], smołowane taśmy do użytku w budownictwie, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe,
gonty bitumiczne, dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, pokrycia dachowe niemetalowe, konstrukcje niemetalowe, baseny kąpielowe pływackie, materiały do pokryć
nawierzchni drogi, materiały wiążące do naprawy drogi,
okładziny niemetalowe, zaprawy budowlane, posadzki
przemysłowe epoksydowe, elastyczne wyroby wodochłonne grubowarstwowe bitumiczne i dyspersyjne,
zabezpieczające przed przenikaniem wilgoci i wody
do hydroizolacji.
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495373
(220) 2019 01 30
INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RASA RODZIMA

(210)
(731)

(531)

01.17.11, 01.17.25, 29.01.12, 27.05.01, 03.04.02, 03.04.11,
03.04.18, 03.07.03
(510), (511) 18 skóry zwierzęce, skóry surowe lub półprzetworzone, skóry bydlęce, wyprawione skóry, 22 puch, pierze na pościel, pierze tapicerskie, runo, runo owcze, wełna
surowa, wełna czesankowa, włosie końskie, zgrzebna wełna,
29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, jaja, mleko,
produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 miód, propolis,
mleczko pszczele, 31 jaja do wylęgania.
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny
495374
(220) 2019 01 30
INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RASA RODZIMA Królik
(210)
(731)

Nr ZT17/2019

495382
(220) 2019 01 30
INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RASA RODZIMA Krowa
(210)
(731)

(531) 03.04.02, 01.17.11, 01.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 skóry zwierzęce, skóry surowe lub półprzetworzone, skóry bydlęce, wyprawione skóry, 29 mięso, ekstrakty mięsne, mleko, produkty mleczne.
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny
495399
(220) 2019 01 30
DABEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Świątkowo
(540) (znak słowny)
(540) DABEW
(510), (511) 6 stojaki metalowe, wieszaki metalowe, stojaki
na odzież i inne artykuły, ekspozytory towarów, 20 regały
metalowe, stojaki z półkami, stojaki metalowe.
(210)
(731)

495401
(220) 2019 01 30
DABEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Świątkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DB DABEW Experience you can trust
(210)
(731)

(531) 01.17.11, 01.17.25, 03.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 skóry zwierzęce, skóry surowe lub półprzetworzone, wyprawione skóry, 29 mięso, ekstrakty mięsne,
oleje i tłuszcze jadalne.
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny
495375
(220) 2019 01 30
INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RASA RODZIMA Koza
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.17.11, 01.17.25, 03.04.11
(510), (511) 18 skóry zwierzęce, skóry surowe lub półprzetworzone, skóry bydlęce, wyprawione skóry, 29 mięso, ekstrakty mięsne, mleko, produkty mleczne.
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny

(531) 27.05.01, 27.05.19, 29.01.11
(510), (511) 6 stojaki metalowe, wieszaki metalowe, stojaki na odzież, 20 stojaki metalowe, stojaki z półkami, stojaki
metalowe.
495406
(220) 2019 01 30
GREGORCZYK GRAŻYNA FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA ANIA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) MINI JUNGLE
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze bez cukru,
ciastka, ciastka owsiane, wyroby ciastkarskie z owocami, kruche ciastka (herbatniki), herbatniki zawierające owoce, gofry,
chrupki kukurydziane, preparaty zbożowe zawierające otręby z owsa.
(210)
(731)

(210) 495421
(220) 2019 01 31
(731) KAWAŁKO TOMASZ TROFEUM, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) KINDERPRAMS
(510), (511) 12 wózki, wózki dziecięce, wózki dziecięce spacerowe, wózki spacerowe z regulowaną budką, wózki parasolki, wózki bliźniacze, akcesoria do wózków dziecięcych,
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mianowicie osłony i daszki, siedzenia samochodowe, foteliki samochodowe, łóżeczka turystyczne dla dzieci śpiących
w pojazdach, siedzenia podwyższające do samochodów,
siedzenia podwyższające, części i akcesoria do towarów
wyżej wymienionych, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów : wózki, wózki dziecięce, dziecięce
foteliki samochodowe, akcesoria do wózków dziecięcych,
łóżeczka turystyczne dla dzieci śpiących w pojazdach, siedzenia podwyższające do samochodów, siedzenia podwyższające oraz części i akcesoria do wyżej wymienionych, usługi marketingowe, prezentacja oraz sprzedaż towarów : wózki,
wózki dziecięce, dziecięce foteliki samochodowe, akcesoria
do wózków dziecięcych - poprzez telewizję, radio, Internet
oraz sieci komputerowe oraz inne środki komunikacji z możliwością złożenia zamówienia oraz zakupu na odległość,
przyjmowanie zamówień towarów za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
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495428
(220) 2019 01 31
EUROPEJSKIE CENTRUM JAKOŚCI I PROMOCJI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CERTYFIKAT GMO FREE
POTWIERDZONO BADANIAMI ECJiP

cja informacji biznesowych i handlowych, reklamy radiowe
i telewizyjne, usługi pośrednictwa handlowego, organizowanie kampanii oraz spotkań w celu promocji usług i towarów
najwyższej jakości, 41 usługi wydawnicze, publikowanie książek i innych tekstów, publikacja elektroniczna online książek
i periodyków oraz innych publikacji, publikowanie tekstów
o charakterze informacyjnym za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, usługi w zakresie edukacji, nauki i rekreacji,
usługi klubowe, rozrywka i nauczanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, gali, szkoleń, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, szkolenia mające na celu przygotowanie przedsiębiorstw do procesu certyfikacji, wydawanie nagrań dźwiękowych, kluby zrzeszające przedsiębiorców o charakterze
edukacyjnym i szkoleniowym, informacja o powyższych
usługach, 42 tworzenie i utrzymywanie serwisów internetowych i multimedialnych, administrowanie serwisami internetowymi, usługi w zakresie tworzenia prezentacji internetowych i multimedialnych, archiwizacja komputerowych baz
danych, usługi w zakresie utrzymania komputerowych baz
danych, usługi w zakresie odzyskiwania utraconych danych
z komputerowych baz danych, doradztwo komputerowe,
kontrola jakości, certyfikowanie jakości produktów i usług,
prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych i humanistycznych, informacja o powyższych usługach.

(531) 03.13.04, 25.01.01, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 16 publikacje drukowane, drukowane materiały
promocyjne, wydawnictwa reklamowe, katalogi branżowe,
książki, czasopisma, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki,
35 reklama, promocja sprzedaży, promocja towarów i usług,
marketing, agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, badania opinii publicznej, badania rynku,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania
w zakresie analizy kosztów, ekspertyzy opłacalności w działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstwa,
zbiorowe analizy i oceny rynku oraz sfery biznesu, doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w dziedzinie
zarządzania kadrowego, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo mające na celu
przygotowanie przedsiębiorstw do procesu certyfikacji, systematyzacja i pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach
danych, przetwarzanie danych i zarządzanie nimi, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych, organizowanie wystaw, targów
i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży towarów i usług, promocja przedsiębiorstw,
organizowanie programów promocyjnych, działalność informacyjna w zakresie działalności gospodarczej, dystrybu-

(210) 495450
(220) 2019 01 31
(731) WOŁCZYK JOANNA, Będzin
(540) (znak słowny)
(540) K2 design
(510), (511) 16 drukowane materiały ilustracyjne, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane materiały piśmienne,
terminarze [materiały drukowane], materiały edukacyjne
i instruktażowe, nalepki, naklejki [materiały piśmienne],
materiały drukowane do celów instruktażowych, drukowane materiały instruktażowe dotyczące telekomunikacji,
materiały drukowane w postaci próbek kolorów, materiały do opakowywania, materiały do pakowania z papieru,
materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, materiały opakowaniowe wykonane z tektury, afisze, plakaty, afisze, plakaty
z papieru lub kartonu, wizytówki, stojaki biurkowe na wizytówki, publikacje reklamowe, reklamowe znaki papierowe,
reklamowe szyldy papierowe, banery wystawowe z papieru, banery wystawowe wykonane z kartonu, 35 reklama,
reklama w czasopismach, reklama zewnętrzna, reklama
na billboardach elektronicznych, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, gromadzenie informacji związanych z reklamą, reklama w Internecie dla osób trzecich,
reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama
online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama towarów i usług sprzedawców
online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, reklama, w tym promowanie produktów i usług
na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami
i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, doradztwo reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe w zakresie odzieży,
usługi reklamowe mające na celu zwiększanie świadomości
społecznej na temat zespołu nerczycowego i ogniskowego segmentalnego szkliwienia kłębuszków [FSGS], agencje
reklamowe, 42 projektowanie broszur, projektowanie znaków, projektowanie druków, projektowanie graficzne, pro-

(210)
(731)
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jektowanie produktów, projektowanie opakowań, projektowanie wzorów, projektowanie wizualne, projektowanie
form, projektowanie znaków towarowych, projektowanie
nazw firmowych, projektowanie wnętrz komercyjnych, planowanie [projektowanie] sklepów, projektowanie akcesoriów mody, projektowanie produktów przemysłowych, projektowanie stoisk wystawowych, planowanie przestrzenne
[projektowanie] wnętrz, projektowanie wystroju wnętrz
sklepów, projektowanie naukowe i technologiczne, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron
WWW, projektowanie animacji na rzecz innych, projektowanie opakowań na rzecz osób trzecich, projektowanie
stron internetowych w celach reklamowych, projektowanie
stron głównych i witryn internetowych, projektowanie logo
w celu tworzenia tożsamości firm, projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, tworzenie
i projektowanie stron internetowych dla osób trzecich,
projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla osób
trzecich, projektowanie animacji i efektów specjalnych dla
osób trzecich, projektowanie i wdrażanie sieciowych stron
internetowych na rzecz osób trzecich.
495477
(220) 2019 02 01
SUPROBION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Mirków
(540) (znak słowny)
(540) KROPIA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób i dolegliwości oczu, płyny
do oczu do użytku medycznego, preparaty farmaceutyczne
do użytku w okulistyce, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom oczu, preparaty farmaceutyczne do chirurgii okulistycznej i wewnątrz gałkowej, roztwory do szkieł
kontaktowych, lecznicze płyny do przemywania oczu, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
suplementy diety.
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(540) TITANIUM DENTAL

(531) 02.09.10, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 ośrodki zdrowia, usługi dentystyczne, usługi
doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medyczne, usługi ortodontyczne.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)
(540)
(540)

495520
(220) 2019 02 03
WASICKI PAWEŁ, Prabuty
(znak słowno-graficzny)
Centrum Dziecka WCZESNA INTERWENCJA
PEDIATRYCZNA

(210)
(731)

495494
(220) 2019 02 01
SUPROBION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Mirków
(540) (znak słowny)
(540) DEMOPIA
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu,
ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, preparaty do demakijażu,
szampony, waciki do celów kosmetycznych, 5 preparaty
farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, suplementy diety, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, chusteczki nasączane płynami
farmaceutycznymi, detergenty do celów medycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, lecznicze płyny
do przemywania oczu, maści do celów farmaceutycznych,
mydła lecznicze, płyny do celów farmaceutycznych, płyny
do przemywania oczu, preparaty do leczenia trądziku, preparaty przeciwpasożytnicze, szampony lecznicze, środki
przeciw pasożytom, waciki do celów medycznych.
(210)
(731)

(210) 495498
(220) 2019 02 01
(731) STRÓŻYK LESZEK, Gdańsk; BONNA MACIEJ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 18.03.23, 01.15.11, 01.15.24
(510), (511) 44 usługi: rehabilitacja dzieci i młodzieży, psychologiczne, logopedyczne, optometryczne, dietetyczne,
lekarskie, terapeutyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

495522
(220) 2019 02 03
SZILF-NITKA BEATA NYTAS CONSULTING, Łoś
(znak słowno-graficzny)
MOKOTOOTH PRESTIGE DENTAL

(531) 27.05.01, 02.09.10, 29.01.02
(510), (511) 35 usługi sprzedaży preparatów i artykułów
dentystycznych, środków do higieny jamy ustnej, preparatów, środków i artykułów do pielęgnacji jamy ustnej, zębów
oraz protez, preparatów, środków i artykułów do czyszczenia
i polerowania zębów i protez, past do zębów, kosmetyków,
gum do żucia, środków perfumeryjnych i zapachowych,
artykułów i środków toaletowych, produktów i preparatów
medycznych, substancji dietetycznych i suplementów diety,
aparatów, urządzeń i instrumentów medycznych, 44 usługi
medyczne, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej,
usługi klinik dentystycznych, usługi dentystyczne, usługi
medyczne w zakresie stomatologii zachowawczej, protetyki,
pedodoncji, ortodoncji i chirurgii stomatologicznej, usługi
w zakresie implantów protetycznych, stomatologia kosmetyczna, usługi czyszczenia zębów, usługi w zakresie wybielania zębów, pomoc stomatologiczna, konsultacje dentystyczne, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi
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medycyny estetycznej, usługi medyczne w zakresie dermatologii estetycznej, usługi kosmetyczne, usługi w zakresie
zabiegów kosmetycznych, upiększających, pielęgnacyjnych,
badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, informacja medyczna, usługi informacji w zakresie ochrony zdrowia i urody,
udzielanie informacji w zakresie stomatologii, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, usługi
doradcze w zakresie stomatologii, usługi doradcze w zakresie higieny i pielęgnacji urody.
(210) 495524
(220) 2019 02 03
(731) SZILF-NITKA BEATA NYTAS CONSULTING, Łoś
(540) (znak słowny)
(540) MOKOTOOTH
(510), (511) 35 usługi sprzedaży preparatów i artykułów dentystycznych, środków do higieny jamy ustnej, preparatów,
środków i artykułów do pielęgnacji jamy ustnej, zębów oraz
protez, preparatów, środków i artykułów do czyszczenia i polerowania zębów i protez, past do zębów, kosmetyków, gum
do żucia, środków perfumeryjnych i zapachowych, artykułów
i środków toaletowych, produktów i preparatów medycznych,
substancji dietetycznych i suplementów diety, aparatów,
urządzeń i instrumentów medycznych, 44 usługi medyczne,
usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi klinik dentystycznych, usługi dentystyczne, usługi medyczne w zakresie
stomatologii zachowawczej, protetyki, pedodoncji, ortodoncji i chirurgii stomatologicznej, usługi w zakresie implantów
protetycznych, stomatologia kosmetyczna, usługi czyszczenia zębów, usługi w zakresie wybielania zębów, pomoc stomatologiczna, konsultacje dentystyczne, usługi w zakresie
higieny i pielęgnacji urody, usługi medycyny estetycznej,
usługi medyczne w zakresie dermatologii estetycznej, usługi
kosmetyczne, usługi w zakresie zabiegów kosmetycznych,
upiększających, pielęgnacyjnych, badania w zakresie diagnozy
stanu zdrowia, informacja medyczna, usługi informacji w zakresie ochrony zdrowia i urody, udzielanie informacji w zakresie stomatologii, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej
i ochrony zdrowia, usługi doradcze w zakresie stomatologii,
usługi doradcze w zakresie higieny i pielęgnacji urody.
495529
(220) 2019 02 04
SZTAFIŃSKA JUSTYNA 3 SFERY,
Czechowice-Dziedzice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARBER’ANA
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, farby
do włosów i brody, kosmetyki, mydła, odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków,
21 szklane naczynia do picia, szczotki, 25 czapki jako nakrycia
głowy, koszulki z krótkim rękawem, 44 fryzjerstwo.
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495537
(220) 2019 02 04
PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RFLEX ultra hydrolize
(210)
(731)

(531) 26.11.09, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki
do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety
do użytku medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, zioła lecznicze, zioła
lecznicze suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe
do celów medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne
środki spożywcze do celów medycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

495550
(220) 2019 02 04
INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
SOLOSS CONCEPT TILES

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 glazura, terakota, płytki ceramiczne, niemetalowe materiały i elementy budowlane, boazeria niemetalowa, ceramiczne ogniotrwałe przedmioty obrabiane,
ceramiczne płytki na podłogi wewnętrzne, ceramiczne
płytki na podłogi zewnętrzne, ceramiczne płytki na ściany zewnętrzne, ceramiczne płytki na ściany wewnętrzne,
chodniki wykonane z materiałów niemetalowych, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, glazurowane
płytki ceramiczne, niemetalowe listwy budowlane, niemetalowe listwy dekoracyjne, listwy podłogowe niemetalowe,
listwy przypodłogowe, materiały ceramiczne do brukowania i układania powierzchni, mozaiki dla budownictwa,
mozaikowe płytki ozdobne z marmuru, szklane mozaiki
do użytku w budownictwie, niemetalowe pokrycia sufitów,
płytki drewniane, płytki gipsowe, płytki gumowe, płytki kamienne, płytki podłogowe z terakoty, niemetalowe płytki
łupkowe dachowe, płytki łupkowe do okładzin dachowych,
płytki łupkowe do okładzin ściennych, płytki porcelanowe,
płytki stiukowe, płytki szklane, płytki z gliny, płytki gresowe,
płytki z marmuru, płytki z tworzyw sztucznych, płytki ziemne, płytki łazienkowe, niemetalowe płytki kuchenne, płytki
ścienne niemetalowe dla budownictwa, progi niemetalowe, ozdoby z kamienia.
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495572
(220) 2019 02 04
MASNY TOMASZ, MASNY JAN MAGRE SPÓŁKA
CYWILNA, Pruszków
(540) (znak słowny)
(540) SUNRADIO
(510), (511) 3 środki toaletowe, kosmetyki do stosowania
na skórę, 5 preparaty i substancje lecznicze, maści, kremy
i żele lecznicze, środki do leczenia oparzeń.
(210)
(731)

495573
(220) 2019 02 04
INTERMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOE for shoes

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 torby skórzane, torby z tworzyw sztucznych,
portfele skórzane, portfele z tworzyw sztucznych, plecaki
skórzane, plecaki z tworzyw sztucznych, 25 obuwie skórzane, obuwie z tworzyw sztucznych, obuwie damskie, męskie,
młodzieżowe i dziecięce, paski, odzież, w tym skórzana, kurtki, płaszcze, kożuchy, spodnie, spódnice, sukienki, kamizelki,
rękawiczki, czapki, kapelusze, garnitury, koszule, swetry, bluzki, szlafroki, bielizna osobista, biustonosze, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej poprzez e-sklepy, na aukcjach
internetowych, za pomocą domów sprzedaży wysyłkowej,
sprzedaż katalogowa, sprzedaż on-line takich artykułów jak:
torby skórzane, torby z tworzyw sztucznych, portfele skórzane, portfele z tworzyw sztucznych, plecaki skórzane, plecaki
z tworzyw sztucznych, obuwie skórzane, obuwie z tworzyw
sztucznych, obuwie damskie, męskie, młodzieżowe i dziecięce, paski, odzież, w tym skórzana, kurtki, płaszcze, kożuchy,
spodnie, spódnice, sukienki, kamizelki, rękawiczki, czapki,
kapelusze, garnitury, koszule, swetry, bluzki, szlafroki, bielizna
osobista, biustonosze, informacja o wymienionych towarach,
reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
programy promocyjne, zarządzanie w działalności handlowej, dostarczanie informacji gospodarczych, dystrybucja towarów w celach reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, usługi internetowego serwisu promocyjnego,
informacyjny serwis platformy internetowej.
495575
(220) 2019 02 04
BIOACTIVE-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa z wyłączeniem herbicydów, fungicydów
i insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, mianowicie preparaty ochrony owadów, preparaty ochrony pszczół,
preparaty zwiększające wigor i instynkt higieniczny rodziny
pszczelej, preparaty zabezpieczające pszczoły przed skutkami skażenia środowiska, 3 kosmetyki, kremy nielecznicze,
kremy ochronne, maści nielecznicze, chusteczki nawilżane
do celów higienicznych i kosmetycznych, nielecznicze spraye
do ciała, żele do ciała do użytku kosmetycznego, balsamy
do celów kosmetycznych, balsamy inne niż do celów medycznych, barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, błyszczyki do ust, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych,
emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym,
kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy
kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, mleczka kosmetyczne, mydła i żele kosmetyczne, puder do twarzy, puder
dla niemowląt, nieleczniczy puder do twarzy i ciała, szampony, 5 preparaty farmaceutyczne, naturalne środki lecznicze, leki ziołowe, mieszanki ziołowe do użytku medycznego,
napary lecznicze, nalewki do celów medycznych, olejki lecznicze, preparaty wspomagające leczenie choroby hemoroidalnej, preparaty na hemoroidy, preparaty zawierające ekstrakt z chmielu zwyczajnego, kremy farmaceutyczne, kremy
lecznicze, kremy lecznicze dla dzieci, maści lecznicze, maści
antyseptyczne, czopki, czopki przeciw hemoroidom, spraye
lecznicze, lecznicze żele do ciała, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, biologiczne preparaty do celów medycznych, farmaceutyczne
płyny do skóry, kompresy, płynne opatrunki w sprayu, aerozole chłodzące do celów medycznych, lecznicze szampony,
talk leczniczy, fungicydy, herbicydy i insektycydy, środki weterynaryjne, mianowicie preparaty ochrony owadów, preparaty ochrony pszczół, preparaty zwiększające wigor i instynkt
higieniczny rodziny pszczelej, preparat weterynaryjny dla
owadów, preparat weterynaryjny dla pszczół, 35 doradztwo
biznesowe, doradztwo techniczne, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej i internetowej wyrobów farmaceutycznych i medycznych, usługi w zakresie
organizowania targów i wystaw handlowych, pośrednictwo
w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz
osób trzecich, 42 usługi badawcze, usługi w zakresie badań
naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie medycyny, nowych technologii medycznych i biotechnologii, w dziedzinie
nauk przyrodniczych i technicznych, usługi w zakresie badań
biologicznych, chemicznych i bakteriologicznych, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami farmaceutycznymi, ekspertyzy w zakresie technologii,
45 zarządzenie własnością przemysłową i prawami autorskimi, doradztwo dotyczące własności przemysłowej, licencjonowanie praw własności przemysłowej i praw autorskich.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 29.01.15, 26.05.15, 05.03.13
(510), (511) 1 biologiczne preparaty do celów innych niż
medyczne lub weterynaryjne, chemiczne środki dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom,
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495589
(220) 2019 02 05
MARTINEZ ADRIAN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
I LOVE HR

(531) 02.09.01, 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 zarządzanie personelem i kadrami, konsultacje w zakresie zasobów ludzkich oraz zarządzanie działami
i potrzebami zasobów ludzkich na miejscu u klienta, usługi
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wymiany pracowników, usługi w zakresie zatrudnienia czasowego i na stałe oraz usługi administrowania procesami
kadrowymi na miejscu, w tym przegląd i sprawdzanie życiorysów, zbieranie podań o pracę, rekrutacja personelu,
przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych i sprawdzanie
referencji, przeprowadzanie audytów z zakresu zarządzania
personelem i kadrami, reklama, reklama korespondencyjna,
zewnętrzna, radiowa, telewizyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie handlowe
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji
na towary i usługi dla osób trzecich w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej, administrowanie programami
lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie
plikami, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, 41 doradztwo zawodowe, usługi przekwalifikowania zawodowego, poradnictwo zawodowe w zakresie
edukacji lub kształcenia, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne, publikowanie
online elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe, udostępnienia filmów online
nie do pobrania, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów, warsztatów, seminariów, organizowanie eventów, edukacja, nauczanie, kształcenie, działalność
sportowa i kulturalna, 42 usługi komputerowe, mianowicie
tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych
użytkowników w celu organizowania grup, uczestniczenia
w dyskusjach oraz brania udziału w tworzeniu sieci społecznych, biznesowych i społecznościowych, usługi komputerowe, mianowicie hosting obiektów elektronicznych dla osób
trzecich, w celu organizowania i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych dyskusji za pośrednictwem sieci
łącznościowych w tym dla osób trzecich (social media), usługi dostawców aplikacji (ASP) mianowicie hosting aplikacji
oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich,
usługi internetowego dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące
oprogramowanie umożliwiające lub usprawniające ładowanie, pobieranie, transmisję strumieniową, wysyłanie, wyświetlanie, blogowanie, wysyłanie hiperłączy, dzielenie się lub
jakiekolwiek inne dostarczanie mediów elektronicznych lub
informacji za pośrednictwem sieci łącznościowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia społeczności wirtualnych oraz przesyłania
treści audio, wideo, obrazów fotograficznych, tekstów, grafik
i danych, doradztwo techniczne w dziedzinie rozwoju aplikacji mobilnych związanych z użytkowaniem i funkcjonalnością hiperłączy, umożliwianie tymczasowego użytkowania
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oprogramowania komputerowego nie do pobrania, umożliwiającego rozwój, ocenianie, testowanie i utrzymywanie
aplikacji mobilnych do przenośnych elektronicznych urządzeń komunikacyjnych, mianowicie telefonów komórkowych, smartfonów, podręcznych komputerów i tabletów,
usługi w zakresie doradztwa technologicznego, usługi w zakresie ekspertyz technologicznych, doradztwo, konsultacje
i informacja w zakresie technologii informacyjnych, opracowywanie programów do przetwarzania danych.
495591
(220) 2019 02 05
FUNDACJA OSTOYA IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC,
Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polski Instytut Medyczny

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 42 usługi w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych na zlecenie osób trzecich w zakresie medycyny, farmacji i ekonomii, usługi w zakresie projektowania
budynków i budowli na zlecenie osób trzecich, usługi wykonywania ekspertyz w zakresie budowy placówek medycznych i farmaceutycznych, 44 usługi medyczne z zakresu: diagnozowania, leczenia, rehabilitacji, opieki psychologicznej,
usługi higieniczne, fizykoterapia, gabinety odnowy biologicznej, prowadzenie przychodni, szpitali, lecznic, klinik, hospicjów, sanatoriów, usługi w zakresie wypożyczania sprzętu
medycznego i rehabilitacyjnego.
495598
(220) 2019 02 05
NOWAK-MUCHA RENATA PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO USŁUGOWE GLOBAL TECH,
Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMOG SORBER Mineralne pochłaniacze smogu
(210)
(731)

(531) 25.07.06, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 instalacje do filtrowania powietrza, urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza, urządzenia do uzdatniania
powietrza, oczyszczacze powietrza, filtry do oczyszczaczy
powietrza, sterylizatory powietrza, 37 instalowanie oraz naprawa instalacji do filtrowania powietrza, instalowanie oraz
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie oraz naprawa urządzeń i maszyn do oczyszczania powietrza.
(210)
(731)
(540)
(540)

495599
(220) 2019 02 05
JSF SILIKON S. FLAK SPÓŁKA JAWNA, Niepołomice
(znak słowno-graficzny)
jsf SILICONE
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 silikony, tworzywa sztuczne w stanie surowym,
7 wałki drukarskie do maszyn, formy do użytku w produkcji,
części maszyn, formy do odlewania produktów z tworzyw
sztucznych, części maszyn, formy do odlewania ciśnieniowego, części maszyn, formy do narzędzi do formowania wtryskowego, 17 tworzywa sztuczne półprzetworzone, podkładki z gumy, osłony niemetalowe do rur, materiały wyściełające
z gumy lub tworzyw sztucznych, tuleje gumowe do osłony
części maszyn, włókna z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, wałki z gumy lub z tworzyw sztucznych, materiały do wypychania z gumy lub z tworzyw sztucznych, substancje uszczelniające do połączeń, materiały uszczelniające,
uszczelki, pierścienie uszczelniające, pierścienie wodoszczelne, taśmy uszczelniające do drzwi i okien, 40 powlekanie metali, obróbka metali, cieplna obróbka metali.
495600
(220) 2019 02 05
NOWAK-MUCHA RENATA PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO USŁUGOWE GLOBAL TECH,
Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowny)
(540) SMOGSORBER
(510), (511) 11 instalacje do filtrowania powietrza, urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza, urządzenia do uzdatniania
powietrza, oczyszczacze powietrza, filtry do oczyszczaczy
powietrza, sterylizatory powietrza, 37 instalowanie oraz naprawa instalacji do filtrowania powietrza, instalowanie oraz
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie oraz naprawa urządzeń i maszyn do oczyszczania powietrza.
(210)
(731)

495603
(220) 2019 02 05
BOEHRINGER INGELHEIM MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Spiolto - otwórz i oddychaj
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety
do celów medycznych.

(210)
(731)

(210) 495604
(220) 2019 02 05
(731) MIKULEC KAROL, Stary Sącz
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 29.01.14, 02.01.15
(510), (511) 29 burgery wołowe, steki wołowe, żywność
przygotowana z mięsa, wieprzowiny, ryb i wyrobów z drobiu, owoce i warzywa konserwowe i gotowane, desery,
napoje mleczne, 30 kanapki, chleb, ciasta, ciastka, czekolada, kawa, herbata, sosy, przyprawy, cukier, lody, 43 usługi
restauracyjne.

Nr ZT17/2019

(210) 495606
(220) 2019 02 05
(731) MIKULEC KAROL, Stary Sącz
(540) (znak słowny)
(540) lumberjacks
(510), (511) 29 burgery wołowe, steki wołowe, żywność
przygotowana z mięsa, wieprzowiny, ryb i wyrobów z drobiu, owoce i warzywa konserwowe i gotowane, desery,
napoje mleczne, 30 kanapki, chleb, ciasta, ciastka, czekolada, kawa, herbata, sosy, przyprawy, cukier, lody, 43 usługi
restauracyjne.
(210) 495608
(220) 2019 02 05
(731) MIKULEC KAROL, Stary Sącz
(540) (znak słowny)
(540) lumberjacks burgers
(510), (511) 29 burgery wołowe, steki wołowe, żywność
przygotowana z mięsa, wieprzowiny, ryb i wyrobów z drobiu, owoce i warzywa konserwowe i gotowane, desery,
napoje mleczne, 30 kanapki, chleb, ciasta, ciastka, czekolada, kawa, herbata, sosy, przyprawy, cukier, lody, 43 usługi
restauracyjne.
495609
(220) 2019 02 05
MTOILET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jachranka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mToilet

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 11 pojedyncze toalety, przenośne toalety, toalety, wodooszczędne toalety, instalacje toaletowe, pojedyncze
wstawiane toalety, pojedyncze toalety sprzężone, toalety
z funkcją sterylizacji, dozowniki środków odkażających w toaletach, toalety do umieszczania w przenośnych budynkach,
umywalki do mycia rąk [toalety] będące częścią instalacji
sanitarnych, umywalki łazienkowe, umywalki do łazienek,
umywalki łazienkowe na postumencie, umywalki [części
instalacji sanitarnych], umywalki [elementy instalacji sanitarnych], umywalki łazienkowe [elementy instalacji sanitarnych],
umywalki w formie misy [części instalacji sanitarnych], umywalki będące elementami instalacji zaopatrujących w wodę,
pisuary, pisuary [armatura sanitarna], spłuczki do pisuarów,
pisuary stanowiące części instalacji sanitarnych, urządzenia
do dezynfekcji pisuarów, automatyczne instalacje spłukujące do pisuarów, pisuary przenośne na imprezy na świeżym
powietrzu, przenośne pisuary do imprez na świeżym powietrzu [instalacje sanitarne], instalacje sanitarne, zespoły
sanitarne, instalacje sanitarne przenośne, osprzęt do celów
sanitarnych, instalacje i aparatura sanitarna, cysterny będące
urządzeniami sanitarnymi, instalacje do celów sanitarnych,
kurki do instalacji sanitarnych, urządzenia do celów sanitarnych, sanitarna armatura spustowa do umywalek, instalacje
łazienkowe do celów sanitarnych, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, rury będące częściami instalacji sanitarnych, filtry do sanitarnych dystrybutorów wody, klapy desek
sedesowych [części instalacji sanitarnych], urządzenia do dostarczania wody do celów sanitarnych, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji,
przenośne prysznice, natryski, prysznice, brodziki prysznicowe, urządzenia prysznicowe, instalacje prysznicowe, kabiny
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prysznicowe, filtry ścieków, instalacje oczyszczania ścieków,
przenośne przyrządy do przetwarzania ścieków, rury ściekowe do instalacji sanitarnych, urządzenia i instalacje do odprowadzania ścieków, szamba, 19 niemetalowe budynki
do umieszczania przenośnych toalet, niemetalowe przenośne kabiny, ogrodzenia niemetalowe, ogrodzenia z tworzyw
sztucznych, 37 instalacja urządzeń sanitarnych, instalowanie
urządzeń sanitarnych, naprawa instalacji sanitarnych, czyszczenie ruchomych obiektów sanitarnych, czyszczenie przenośnych konstrukcji, naprawa kontenerów transportowych,
naprawa i konserwacja kontenerów transportowych, budowa systemów ścieków, instalacja szamb, czyszczenie szamb,
pompowanie szamb, konserwacja systemów odprowadzania nieczystości [szamb], 39 transport kontenerów, wynajem
kontenerów, wypożyczanie kontenerów, transport ścieków,
opróżnianie [usuwanie] zawartości szamb, 44 wynajem toalet przenośnych, udostępnianie toalet publicznych, udostępnianie obiektów i sprzętu toaletowego, wypożyczanie
instalacji sanitarnych, wypożyczanie przenośnych urządzeń
sanitarnych, wynajem pryszniców, wynajem toalet przenośnych, udostępnianie toalet publicznych, udostępnianie
obiektów i sprzętu toaletowego, wypożyczanie instalacji sanitarnych, wypożyczanie przenośnych urządzeń sanitarnych,
wynajem pryszniców.
(210) 495610
(220) 2019 02 05
(731) MIKULEC KAROL, Stary Sącz
(540) (znak słowny)
(540) wyrąbane burgery
(510), (511) 29 burgery wołowe, steki wołowe, żywność
przygotowana z mięsa, wieprzowiny, ryb i wyrobów z drobiu, owoce i warzywa konserwowe i gotowane, desery,
napoje mleczne, 30 kanapki, chleb, ciasta, ciastka, czekolada, kawa, herbata, sosy, przyprawy, cukier, lody, 43 usługi
restauracyjne.
(210) 495611
(220) 2019 02 05
(731) MIKULEC KAROL, Stary Sącz
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 25.07.04, 29.01.12
(510), (511) 29 burgery wołowe, steki wołowe, żywność
przygotowana z mięsa, wieprzowiny, ryb i wyrobów z drobiu, owoce i warzywa konserwowe i gotowane, desery,
napoje mleczne, 30 kanapki, chleb, ciasta, ciastka, czekolada, kawa, herbata, sosy, przyprawy, cukier, lody, 43 usługi
restauracyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

495616
(220) 2019 02 05
JSF SILIKON S. FLAK SPÓŁKA JAWNA, Niepołomice
(znak słowno-graficzny)
MANUFACTURER OF INNOVATIONS JSF SILICONE
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 silikony, tworzywa sztuczne w stanie surowym,
7 wałki drukarskie do maszyn, formy do użytku w produkcji,
części maszyn, formy do odlewania produktów z tworzyw
sztucznych, części maszyn, formy do odlewania ciśnieniowego, części maszyn, formy do narzędzi do formowania wtryskowego, 17 tworzywa sztuczne półprzetworzone, podkładki z gumy, osłony niemetalowe do rur, materiały wyściełające
z gumy lub tworzyw sztucznych, tuleje gumowe do osłony
części maszyn, włókna z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, wałki z gumy lub z tworzyw sztucznych, materiały do wypychania z gumy lub z tworzyw sztucznych, substancje uszczelniające do połączeń, materiały uszczelniające,
uszczelki, pierścienie uszczelniające, pierścienie wodoszczelne, taśmy uszczelniające do drzwi i okien, 40 powlekanie metali, obróbka metali, cieplna obróbka metali.
(210)
(731)
(540)
(540)

495617
(220) 2019 02 06
STANISZEWSKI MICHAŁ WĘDLINA Z LUBLINA, Lublin
(znak słowno-graficzny)
STAROMIEJSKA Lubelska

(531) 06.07.25, 07.01.01, 08.05.03, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, ekstrakty mięsne, wędliny, kiełbasa,
polędwica, szynka, kaszanka, łopatka, rolada, mortadela,
ogonówka, pierś, wędliny podrobowe, wędliny porcjowane,
plasterkowane, mięso i wędliny pakowane, mięso i wędliny
konfekcjonowane, przetwory z mięsa, wyroby konserwowe
w blokach, konserwy.
(210) 495623
(220) 2019 02 06
(731) GRELOWSKI PIOTR GREMIX PROPERTY, Oświęcim
(540) (znak słowny)
(540) GREMIX
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, przenośne
metalowe konstrukcje budowlane, konstrukcje metalowe
i szkielety ramowe konstrukcji metalowych dla budownictwa, kratownice metalowe, metalowe elementy konstrukcyjne, panele konstrukcyjne metalowe, budynki przenośne metalowe, metalowe materiały zbrojeniowe do betonu i dla
budownictwa, przewody nieelektryczne, liny i druty z metali
nieszlachetnych, gwoździe, śruby, okucia, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki metalowe, metalowe elementy instalacji budowlanych, metalowe materiały do krycia
dachów, liny metalowe, metalowe okucia stosowane w budownictwie, ogrodzenia metalowe, metalowe szyny dekoracyjne, zbiorniki metalowe, pojemniki metalowe dla magazynowania i transportu, metalowe ramy do okien, metalowe
drzwi i bramy, szafy pancerne, sejfy, żaluzje metalowe, zbiorniki metalowe, pojemniki metalowe dla magazynowania
i transportu, rudy metali, kosze metalowe, słupki metalowe,
słupki metalowe do przeprowadzania przewodów, palniki
metalowe, słupy metalowe, metalowe słupy ogrodzeniowe,
słupy ogłoszeniowe metalowe, metalowe słupy reklamowe,
metalowe słupy linii elektrycznych, słupy linii elektrycznych
metalowe, maszty ze stali, metalowe maszty flagowe, maszty metalowe, słupy metalowe do wieszania afiszy, znaki oraz
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wyświetlacze informacyjne i reklamowe, z metalu, znaki drogowe z metalu, wolnostojące metalowe znaki chodnikowe,
znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, niemetalowe, metalowe stojaki do przechowywania rowerów, metalowe wiaty dla rowerów, słupki metalowe, metalowe słupki
ogrodowe, podpory metalowe, podpory metalowe dla rowerów, podpory metalowe dla elementów małej architektury parkowej, przedmioty artystyczne, statuetki lub figurki
z metali nieszlachetnych, altanki metalowe, altanki [konstrukcje metalowe], szklarnie przenośne metalowe, wiaty garażowe (wiaty garażowe) metalowe, pergole z metalu, metalowe
podpory do drzew, kontenery na śmieci [kosze] z metalu,
metalowe kosze do segregacji odpadów, płoty z metalu,
7 kotły parowe, kotły parowe do wytwarzania prądu, inne niż
przeznaczone do pojazdów lądowych, palniki gazowe, palniki do cięcia, maszyny odlewnicze i do formowania, obrabiarki
do obróbki metalu, maszyny do obróbki skrawaniem metali,
maszyny do obróbki metali, frezarki do obróbki metalu, wiertarki do obróbki metalu, tokarki do obróbki metalu, giętarki
do obróbki metalu, prasy hydrauliczne, zrobotyzowane mechanizmy do obróbki metalu, maszyny do szlifowania do obróbki drewna, 9 alarmy, alarmy bezpieczeństwa, centrale telefoniczne, czytniki kart, czytniki pasków magnetycznych,
czytniki dysków optycznych, czytniki kart pamięci, elektroniczne alarmy antywłamaniowe, elektryczne alarmy pożarowe, elektryczne alarmy dymu, domofony falowodowe, kamery bezpieczeństwa, kamery nadzorujące, lasery, urządzenia elektroniczne do monitoringu, urządzenia do monitoringu wizualnego, elektryczne urządzenia do monitoringu
obiektów śledzonych, kamery wideo przystosowane do celów monitoringowych, projektory, rzutniki, oprogramowanie
do sztucznej inteligencji do monitoringu, bezprzewodowe
urządzenia komunikacyjne do transmisji treści multimedialnych, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, elektryczne urządzenia oświetlenia dekoracyjnego, oświetlenie dekoracyjne,
bojlery i podgrzewacze, latarnie, latarnie oświetleniowe, kotły, kotły grzewcze, kotły wody gorącej, kotły do centralnego
ogrzewania, kotły gazowe do centralnego ogrzewania, kotły
gazowe do ogrzewania wody, urządzenia zasilające kotły
grzewcze, gazowe kotły kominkowe do domowych instalacji
ciepłej wody, gazowe kotły kominkowe do centralnego
ogrzewania w domu, kotły parowe do wytwarzania pary,
palniki, palniki kuchenek, nieprzenośne palniki grzewcze,
przenośne palniki gazowe, słupy latarni, rzutniki światła,
20 stolarstwo meblowe (wyroby), komody, palety transportowe niemetalowe, skrzynie (paki) niemetalowe, kosze niemetalowe, kosze z tworzyw sztucznych, kosze do przechowywania, ławki, ławki metalowe, ławki z półkami, ławy ogrodowe, słupki ogrodowe niemetalowe, tablice ogłoszeniowe,
35 doradztwo w zakresie organizowania i kierowania inwestycjami budowlanymi, usługi developerskie: doradztwo dotyczące organizowania i zarządzania przedsiębiorstwami
budowlanymi, dostarczanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie budownictwa, usługi badania opinii publicznej i rynku usług budowlanych i developerskich, sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów budowlanych, artykułów instalacyjnych do instalacji grzewczych, chłodniczych,
gazowych, elektrycznych, klimatyzacji, usługi kompanii holdingowej: zarządzanie przedsiębiorstwami, usługi dotyczące
zarządzania i aktualizacji komputerowych baz danych,
36 usługi pośrednictwa w handlu nieruchomościami, wycena nieruchomości, obiektów przemysłowych, budowli, usługi doradztwa w zakresie inwestycji: inwestycje kapitałowe,
inwestycje na rynku nieruchomości, usługi developerskie:
mianowicie tworzenie, pozyskiwanie kapitałów, pośredni-
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czenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowlane, pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży
i wynajmu nieruchomości, powierzchni mieszkalnej, powierzchni handlowej i usługowej, zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi i biurowymi, wynajem i pośrednictwo w wynajmie nieruchomości mieszkalnych i biurowych, usługi w zakresie administrowania i wynajmu pomieszczeń handlowych, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie nieruchomości, usługi inwestora zastępczego: mianowicie prowadzenie inwestycji budowlanych
w zakresie finansowym w imieniu zleceniodawcy, usługi
kompanii holdingowej: zarządzanie majątkiem, zarządzanie
nieruchomościami, zarządzanie finansami, tworzenie kapitału wspólnego, rozliczenia finansowe transakcji, udzielanie
gwarancji finansowych, usługi zakupu i odsprzedaży nieruchomości, 37 naprawa i konserwacja komputerów, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawy alarmów
przeciwwłamaniowych, naprawa zamków, tapicerowanie
mebli, naprawa maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, instalowanie i naprawa sieci telekomunikacyjnych, usługi developerskie: mianowicie nadzór budowlany, usługi nadzoru
budowlanego, usługi budowlane: budowa nowych obiektów, wyposażanie w instalacje budowlane, przebudowy, remonty, naprawy, czyszczenie i odnawianie wnętrz, usługi
budowlano-remontowe w zakresie budynków i mostów,
montaż rusztowań, izolowanie budynków, usługi budowlane murarskie, wykonywanie instalacji elektrycznych w budynkach i budowli oraz instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych oraz
gazowych, instalowanie, naprawy i konserwacja dźwigów
osobowych i towarowych, wind oraz ruchomych schodów,
zakładanie stolarki budowlanej, tynkowanie, sztukatorstwo,
posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, malowanie, rozbiórka budynków, budownictwo przemysłowe,
instalacja, konserwacja i naprawy maszyn i pojazdów związanych z budownictwem, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, montaż i naprawy instalacji ogrzewania, zabezpieczanie przed korozją, budowa dróg oraz układanie
nawierzchni dróg i obiektów sportowych, budowa dróg szynowych, budowa i konserwacja rurociągów, usługi ogólnobudowlane w zakresie linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych - przesyłowych i lokalnych, budowa obiektów inżynierii wodnej i obiektów górniczych, wynajem maszyn budowlanych i sprzętu budowlanego, w tym wynajem buldożerów, żurawi, koparek, obsługa
i naprawa pojazdów, obsługa budynków mieszkalnych i biurowych: mianowicie naprawy, czyszczenie i odnawianie budynków od wewnątrz i od zewnątrz, 38 usługi sieci telekomunikacyjnych, usługi sieci telekomunikacyjnych, wynajem
urządzeń telekomunikacyjnych, udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych, wypożyczanie aparatury i instalacji telekomunikacyjnych, wynajem sprzętu i obiektów telekomunikacyjnych, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem, doradztwo w zakresie usług telekomunikacyjnych,
elektroniczna wymiana danych przechowywanych w bazach danych dostępnych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, doradztwo technologiczne, zapewnianie dostępu do stron internetowych lub wszelkich innych sieci komunikacyjnych, nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi wysyłania
wiadomości multimedialnych [MMS], transmisja treści multimedialnych przez Internet, transmisja plików danych, audio,
wideo i multimedialnych, transmisja plików danych, audio,
wideo i multimedialnych, w tym plików do pobrania i plików
udostępnianych za pomocą transmisji strumieniowej przez
światową sieć komputerową, 39 usługi transportowe, przewożenie ładunków i rozładunek, przewóz samochodami cię-
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żarowymi, wynajmowanie samochodów ciężarowych i innych pojazdów transportu lądowego, specjalistyczny transport, wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, usługi
magazynowania i składowania towarów, dostarczanie zgodnie z zamówieniem przedmiotów wyposażenia, mebli i artykułów dekoracyjnych do wnętrz mieszkalnych, biur i pomieszczeń handlowych, 40 odlewanie metali, hartowanie
metali, spawanie, lutowanie, ścinanie i obróbka drewna, wynajem sprzętu do obróbki i przekształcania materiałów,
do wytwarzania energii i do produkcji na zamówienie, usługi
stolarskie, wypożyczanie urządzeń grzewczych, wypożyczanie kotłów, 41 usługi edukacyjne i nauczanie, doradztwo zawodowe związane z poszukiwaniem pracy, rozwojem kariery, wyborem ścieżki, udzielenie pomocy w procesie kształcenia i rozwoju osobistego, usługi szkoleniowe i prowadzenie
warsztatów oraz treningów w zakresie zarządzania, zarządzania kadrami, zarządzania działalnością gospodarczą, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych
w zakresie psychologii i rozwoju osobistego, organizowanie
i prowadzenie seminariów, konferencji, sympozjów, prelekcji,
publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie książek, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
warsztatów i konwersatoriów, porady w zakresie metod edukacji lub kształcenia, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi gastronomiczne, usługi barów, barów szybkiej
obsługi, kawiarni, restauracji, restauracji samoobsługowych,
zajazdów, stołówek, przygotowywanie dań na zamówienie
oraz dostawa potraw na zamówienie, usługi cateringowe przygotowanie dań na zamówienie, dostarczenie ich, obsługa przyjęć i imprez towarzyskich w miejscu wskazanym
przez zamawiającego, opracowywanie przepisów kulinarnych dla celów gastronomicznych, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, tymczasowe zakwaterowanie, usługi hoteli i pensjonatów, usługi związane z rezerwacją zakwaterowania dla podróżnych, szczególnie przez biura podróży lub innych pośredników, zakwaterowania zwierząt.
495634
(220) 2019 02 06
BUDZYŃSKA AGNIESZKA CENTRUM MAKIJAŻU,
Lublin
(540) (znak słowny)
(540) BABY BROWS
(510), (511) 44 usługi kształtowania brwi, usługi nitkowania
brwi, usługi farbowania brwi, usługi tatuażu brwi, usługi koloryzacji brwi.
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(210) 495648
(220) 2019 02 06
(731) ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ PROTEKT, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) zono
(510), (511) 6 drobne pojedyncze wyroby metalowe, takie
jak: haki, zaczepy, zatrzaśniki, klamry, sprzączki, paliki do namiotów, strzemiona, słupołazy, drzewołazy, raki do wspinaczki po oblodzonych nawierzchniach, słupki kotwiczące,
wsporniki, kotwy, urządzenia zaczepowe, belki zaczepowe,zaciski do lin, siodełka, rusztowania, stopnie i drabiny,
napinacze i naprężacze, liny metalowe nieelektryczne, barierki rozstawne, statywy,łańcuchy, skrzynki na narzędzia,
taśmy i zawiesia do przenoszenia ładunków, drabiny metalowe, 9 urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami
oraz urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, przeznaczone dla
osób pracujących na wysokościach, takie jak szelki bezpieczeństwa, uprzęże bezpieczeństwa, pasy i linki do pracy
w podparciu, amortyzatory upadku dla osób pracujących
na wysokościach, linki i taśmy bezpieczeństwa, linki i taśmy
pomocnicze, liny asekuracji poziomej, zatrzaśniki, zaczepy,
haki, zawiesia, urządzenia samohamowne stacjonarne i przesuwne po prowadnicy giętkiej, bloczki podciągowe, odzież
i obuwie zabezpieczające przed wypadkami, odzież ochronna, rękawice ochronne, obuwie ochronne, okulary ochronne, maski przeciwpyłowe, kaski ochronne, osłony twarzy,
siatki zabezpieczające przed wypadkami, siatki ratunkowe,
drzewołazy, słupołazy, 10 urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, 12 rowery, części konstrukcyjne rowerów, 22 liny, sznury, pasy i zawiesia do transportu ładunków
niemetalowe, sieci, drabiny linowe, namioty, torby i worki
z materiałów tekstylnych, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
28 artykuły gimnastyczne, artykuły i sprzęt sportowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

495649
(220) 2019 02 06
WENTEL-JENDRYS DOROTA DEPTANA.PL, Łódź
(znak słowno-graficzny)
deptana.pl

(210)
(731)

495645
(220) 2019 02 06
INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) COSTA
(510), (511) 29 mięso, mięso z indyka, podroby indycze, wędzone mięso z indyka, pieczone mięso z indyka, mięso indyka w galarecie, mięso drobiowe, mięso konserwowane, podroby drobiowe, drób wędzony, drób pieczony, półprodukty
z surowego mięsa drobiowego, drób w galarecie i galarety
drobiowe, polędwice, szynki, kiełbasy, kiełbaski do hot dogów, kiełbaski w cieście, golonki, parówki, kabanosy, wyroby
wędliniarskie, wędliny, wędliny w postaci mielonki, wyroby
garmażeryjne, pasztety, jaja, flaki, krokiety, konserwy mięsne,
ekstrakty mięsne, półprodukty panierowane, półprodukty
z nadzieniem, dania mięsne gotowe do spożycia, 43 usługi
gastronomiczne, catering.
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04, 03.06.03, 01.07.06
(510), (511) 1 preparaty enzymatyczne dla przemysłu spożywczego, preparaty filtracyjne do przemysłu napojowego, składniki chemiczne do uzdatniania wody, substancje
chemiczne do konserwowania żywności, środki chemiczne
do fermentacji wina, preparaty do wędzenia mięsa, preparaty
do klarowania, środki chemiczne do użytku w produkcji wina,
środki do filtrowania napojów, garbniki, preparaty garbujące,
środki chemiczne do konserwowania żywności, środki chemiczne do użytku w warzeniu piwa, 8 narzędzie i przyrządy
ręczne (o napędzie ręcznym), przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne i przybory do cięcia, sztućce
do jedzenia, 9 przyrządy do pomiaru temperatury, mierniki
ciśnienia, przyrządy do pomiaru wagi, przyrządy do pomiaru
czasu (z wyłączeniem zegarów i zegarków), przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne,
systemy automatyki domowej, odzież ochronna chroniąca
przed wypadkami lub urazami, 11 aparatura destylacyjna,
urządzenia destylacyjne, filtry do użytku przemysłowego
i domowego, 21 małe, ręczne przybory i narzędzia używane
w gospodarstwie domowym i kuchni, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, przybory toaletowe, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, pudełka
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szklane, pudełka ceramiczne, pudełka z porcelany, zastawa
kuchenna, przybory kuchenne i pojemniki, artykuły gospodarstwa domowego, naczynia, zastawa stołowa, 30 preparaty aromatyczne do żywności, kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe,
chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy
jako przyprawy, preparaty przyprawowe, przyprawy, zioła
do celów spożywczych, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenie i drożdże, lód,
35 usługi sprzedaży towarów zawartych w wykazie takich
jak: preparaty enzymatyczne dla przemysłu spożywczego,
preparaty filtracyjne do przemysłu napojowego, składniki
chemiczne do uzdatniania wody, substancje chemiczne
do konserwowania żywności, środki chemiczne do fermentacji wina, preparaty do wędzenia mięsa, preparaty do klarowania, środki chemiczne do użytku w produkcji wina, środki
do filtrowania napojów, garbniki, preparaty garbujące, środki
chemiczne do konserwowania żywności, środki chemiczne
do użytku w warzeniu piwa, narzędzie i przyrządy ręczne
(o napędzie ręcznym), przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne i przybory do cięcia, sztućce do jedzenia, przyrządy do pomiaru temperatury, mierniki ciśnienia,
przyrządy do pomiaru wagi, przyrządy do pomiaru czasu
(z wyłączeniem zegarów i zegarków), przyrządy miernicze,
do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, systemy
automatyki domowej, odzież ochronna chroniąca przed
wypadkami lub urazami, aparatura destylacyjna, urządzenia
destylacyjne, filtry do użytku przemysłowego i domowego,
małe, ręczne przybory i narzędzia używane w gospodarstwie domowym i kuchni, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, przybory toaletowe, wyroby
szklane, porcelanowe i ceramiczne, pudełka szklane, pudełka
ceramiczne, pudełka z porcelany, zastawa kuchenna, przybory kuchenne i pojemniki, artykuły gospodarstwa domowego, naczynia, zastawa stołowa, preparaty aromatyczne
do żywności, kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, ryż,
tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy jako przyprawy,
preparaty przyprawowe, przyprawy, zioła do celów spożywczych, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów,
preparaty do pieczenie i drożdże, lód, edycja tekstów, pokazy
towarów w celach handlowych i reklamowych.
495651
(220) 2019 02 06
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE KOMIREX SPÓŁKA JAWNA JAN ADAM
MIROŃCZUK, Siemiatycze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZŁOTE RUNO Polskie smaki
(210)
(731)
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(531) 05.07.09, 05.11.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 grzyby suszone, przetwory z grzybów, grzyby mrożone, owoce mrożone, przetwory z owoców, koncentraty (pulpy) owocowe, mrożonki spożywcze, 31 grzyby
świeże, owoce leśne świeże, owoce świeże.
(210) 495660
(220) 2019 02 06
(731) FRENCZAK-SITO KATARZYNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) KUKUMAG
(510), (511) 35 usługi współpracy z blogerami, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
bloga, usługi sprzedaży detalicznej oraz sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: wyposażenie placów zabaw, materiały piśmienne, papiernicze
i wyposażenie edukacyjne, dekoracje świąteczne i sztuczne
choinki, dekoracje, w tym dekoracje z papieru, ścienne, wiszące, tekstylne i nietekstylne, ubrania i obuwie dla dzieci,
kosmetyki dla dzieci, zabawki, książki dla dzieci, książki dla
rodziców (poradniki) książki, zabawki, naklejki, artykuły piśmiennicze, meble dla dzieci, meble, artykuły wyposażenia
wnętrz, w tym wnętrz kuchennych, wyposażenie kuchenne
dla dzieci, 41 usługi pisania blogów, w tym blogów o tematyce edukacyjnej, dziecięcej i urządzania wnętrz, zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, w tym kursów o tematyce
edukacyjnej i wnętrzarskiej, organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów i konsultacji, w tym organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów i konsultacji o tematyce edukacyjnej
i wnętrzarskiej, 42 projektowanie wnętrz, w tym wnętrz
komercyjnych (przedszkola, szkoły i inne obiekty o przeznaczeniu edukacyjnym), projektowanie wnętrz prywatnych,
projektowanie dekoracji wnętrz, konsultacje w zakresie organizacji i urządzania wnętrz, w tym wnętrz dziecięcych
i komercyjnych.
495663
(220) 2019 02 06
3D PHOENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3D PHOENIX
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.15.09, 27.07.21
(510), (511) 35 pośrednictwo w kontraktach na kupno
i sprzedaż drukarek 3D, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż filamentu z tworzywa sztucznego do drukarek
3D, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż maszyn
drukujących, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż drukarek 3D, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż filamentu z tworzywa sztucznego do drukarek 3D, pozyskiwanie
umów na zakup i sprzedaż maszyn drukujących, reklamowanie drukarek 3D na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, reklamowanie filamentu z tworzywa sztucznego do drukarek
3D na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, reklamowanie
maszyn drukujących na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, usługi sprzedaży detalicznej drukarek 3D, usługi sprzedaży detalicznej filamentu z tworzywa sztucznego do drukarek
3D, usługi sprzedaży detalicznej maszyn drukujących, usługi
sprzedaży hurtowej drukarek 3D, usługi sprzedaży hurtowej
filamentu z tworzywa sztucznego do drukarek 3D, usługi
sprzedaży hurtowej maszyn drukujących.
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(210) 495683
(220) 2019 02 08
(731) STATKIEWICZ BOGDAN WIESŁAW, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GENC Polska
(510), (511) 2 farby, bejce, barwniki dla przemysłu, 7 maszyny i obrabiarki stosowane przy malowaniu za pomocą rozpylaczy metalowych, miksery i pistolety do malowania, maszyny do obróbki drewna, 35 sprzedaż: farb, bejc, barwników dla
przemysłu, 42 badania w zakresie analiz chemicznych.
495686
(220) 2019 02 07
BINCODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) ALGOTIQ
(510), (511) 35 organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie
sprzedaży towarów, promocja sprzedaży, usługi doradcze
dotyczące sprzedaży, administrowanie dotyczące metod
sprzedaży, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów,
usługi w zakresie analizy rynku dotyczącej sprzedaży towarów, usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni, punktów sprzedaży detalicznej oraz
sprzedaży za pośrednictwem stron internetowych.
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sal na zebrania, rezerwacja miejsc w hotelach, hostele, rezerwacja miejsc w motelach, rezerwacja miejsc w pensjonatach,
rezerwacja miejsc w hostelach.
495693
(220) 2019 02 07
ADEPT INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) warmia RESORT
(210)
(731)

(210)
(731)

495688
(220) 2019 02 07
PUDŁO KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE PUDLEX,
Toruń
(540) (znak słowny)
(540) BERELLA LIGHT
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz za pośrednictwem Internetu artykułów oświetleniowych i sprzętu
oświetleniowego.
(210)
(731)

495689
(220) 2019 02 07
MARKA SOKOŁÓW SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) SETKI
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kiełbasa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie
mięsa.
(210)
(731)

495691
(220) 2019 02 07
BASSA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KANTYNA LA MELINA
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem i produktami
i transportem, usługi barów, usługi barowe, usługi restauracyjne, usługi kawiarni, usługi restauracji samoobsługowych,
usługi barów przekąskowych, usługi cateringowe, restauracje, restauracje z grillem, restauracje oferujące dania na wynos, bary szybkiej obsługi (snack bary), stołówki kafeterie
(bufety), rzeźbienie w jedzeniu, tymczasowe zakwaterowanie, hotele, pensjonaty, domy turystyczne, motele, biura
zakwaterowania, usługi hotelowe, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, usługi w zakresie zakwaterowania
na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, wynajmowanie kwater, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi rezerwacji pokojów, wynajmowanie

(531) 01.03.12, 05.01.08, 26.01.13, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomością, zarządzanie
nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, organizowanie wynajmu nieruchomości, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami
biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, wynajem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości],
usługi zarządzania nieruchomościami, organizacja najmu
nieruchomości handlowych, wynajmowanie pomieszczeń
biurowych [nieruchomości], wycena i zarządzanie nieruchomościami, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, 37 budowanie nieruchomości, remont nieruchomości, sprzątanie
nieruchomości, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości
[budownictwo], budowa nieruchomości przemysłowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

495700
(220) 2019 02 07
ROSAK HUBERT, Bronisławów
(znak słowno-graficzny)
Kasor

(210)
(731)

(531) 03.03.01, 01.01.17, 17.05.21, 18.02.15, 27.05.01
(510), (511) 18 chomąta dla koni, czapraki pod siodła końskie, derki na konie, klapy na oczy dla koni [uprząż], nakolanniki dla koni, osprzęt do uprzęży, podkowy końskie, siodła do jazdy konnej, uzdy [uprząż], 19 stajnie, 41 kształcenie
praktyczne [pokazy], nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie zawodów sportowych, tresura zwierząt, usługi trenerskie, 43 biura
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], hotele dla zwierząt,
usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie],
zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego.
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495718
(220) 2019 02 07
ELDAR R.PIETRZYK, M.RYBCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA,
Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FiT

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 25 bielizna sportowa, legginsy, koszulki, topy,
odzież sportowa.
495719
(220) 2019 02 07
EMERGOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowny)
(540) Cyclonorm
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, witaminy do celów
leczniczych, minerały do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów medycznych,
suplementy żywnościowe, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła
lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, okłady do celów medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, kremy
farmaceutyczne, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary
lecznicze.
(210)
(731)

(210) 495720
(220) 2019 02 07
(731) Accord Healthcare Limited, North Harrow, GB
(540) (znak słowny)
(540) CEHIT
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, witaminy i preparaty witaminowe, suplementy żywnościowe, preparaty i substancje lecznicze, suplementy zawierające głównie multiwitaminy i antyoksydanty, multiwitaminy.
(210) 495721
(220) 2019 02 07
(731) ROGIEWICZ MAŁGORZATA VIMAX, Przygoń
(540) (znak słowny)
(540) HopsVim
(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], aromaty do napojów [olejki eteryczne], aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych, aromaty do żywności w postaci olejków
esencyjnych, 30 aromaty do żywności, aromaty do napojów,
aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, substancje nadające smak w celu dodania do napojów, inne niż olejki eteryczne, przetworzony chmiel, wyciągi słodowe stosowane jako
aromaty, przyprawy, ekstrakty przypraw, ziołowe aromaty
do przyrządzania napojów, zioła do celów spożywczych,
zioła suszone, roślinne aromaty do napojów [inne niż olejki
eteryczne], jadalne aromaty do artykułów żywnościowych
[inne niż substancje eteryczne i olejki eteryczne], dodatki
smakowe i przyprawy, wzmacniacze smaku do żywności
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[inne niż olejki eteryczne], 32 chmiel do wytwarzania piwa,
ekstrakty chmielu do produkcji piwa, ekstrakty chmielowe
do sporządzania napojów.
(210)
(731)
(540)
(540)

495726
(220) 2019 02 08
SYSTEM 3E SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
HaaS HaaS. House as a service solution.

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 organizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w celu budowy i/lub przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży,
37 usługi związane z wykonywaniem budynków, usługi pomocnicze w budownictwie, 42 usługi w zakresie architektury, usługi doradcze dotyczące nowoczesnych technik i technologii w budownictwie, projektowanie budynków.
(210)
(731)
(540)
(540)

495762
(220) 2019 02 08
PASTUSZAK WŁODZIMIERZ SOLTHERM, Niwnice
(znak słowno-graficzny)
SOLTHERM

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami wodociągowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami wodociągowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
sanitarnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z grzejnikami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), klimatyzatory, przenośne klimatyzatory, piece grzewcze, wyciągi
[wentylacja], induktory powietrza [wentylacja], pompy ciepła,
wentylatory pokojowe, usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: systemy HVAC (ogrzewanie,
wentylacja i klimatyzacja), klimatyzatory, przenośne klimatyzatory, piece grzewcze, wyciągi [wentylacja], induktory powietrza [wentylacja], pompy ciepła, wentylatory pokojowe,
37 konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, konserwacja
i naprawa rurociągów, konserwacja rur kanalizacyjnych, konserwacja rurociągów, naprawa urządzeń do oczyszczania
wody, odnawianie instalacji wodno-kanalizacyjnych, usługi
hydrauliczne, instalacja i naprawa rurociągów, instalacja systemów rurociągów, usługi w zakresie instalowania kanałów
ściekowych, czyszczenie rur kanalizacyjnych, renowacja rur
kanalizacyjnych, usługi w zakresie napraw rur, usługi w zakresie instalowania rur odpływowych, usługi w zakresie napraw
rurociągów, serwisowanie rur kanalizacyjnych, izolacja rur,
serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia
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w wodę, montaż urządzeń grzewczych, montaż urządzeń
centralnego ogrzewania, montaż i naprawa instalacji grzewczych, modernizacja instalacji do wentylacji budynków,
modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, modernizacja instalacji do ogrzewania budynków, modernizacja instalacji do klimatyzacji budynków,
konserwacja systemów elektronicznych lub klimatyzacyjnych, konserwacja i naprawa instalacji grzewczej, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja,
naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, instalacja, naprawa i konserwacja podgrzewaczy powietrza, instalacja,
konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja systemów ogrzewania słonecznego, instalacja urządzeń
do ogrzewania i chłodzenia, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń wentylacyjnych, naprawa i konserwacja bojlerów, konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, usługi wykonawców
w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, usługi wykonawców
w zakresie instalacji grzewczej, usługi uszczelniania otworów
wentylacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, usługi doradcze
związane z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia,
usługi czyszczenia przewodów wentylacyjnych, udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń
do klimatyzacji, regularne serwisowanie urządzeń do wentylacji, regularne serwisowanie urządzeń do ogrzewania, regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, odnawianie
instalacji klimatyzacyjnych, naprawa urządzeń ogrzewczych,
naprawa urządzeń do wentylacji, naprawa urządzeń do odzyskiwania ciepła, naprawa urządzeń do klimatyzacji, naprawa lub konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych [do celów
przemysłowych], naprawa lub konserwacja urządzeń do klimatyzacji, naprawa i konserwacja urządzeń grzewczych, naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji, naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, naprawa pomp.
(210) 495763
(220) 2019 02 08
(731) PASTUSZAK WŁODZIMIERZ SOLTHERM, Niwnice
(540) (znak słowny)
(540) SOLTHERM
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami wodociągowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami wodociągowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
sanitarnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z grzejnikami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), klimatyzatory, przenośne klimatyzatory, piece grzewcze, wyciągi
[wentylacja], induktory powietrza [wentylacja], pompy ciepła,
wentylatory pokojowe, usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: systemy HVAC (ogrzewanie,
wentylacja i klimatyzacja), klimatyzatory, przenośne klimatyzatory, piece grzewcze, wyciągi [wentylacja], induktory powietrza [wentylacja], pompy ciepła, wentylatory pokojowe,
37 konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, konserwacja
i naprawa rurociągów, konserwacja rur kanalizacyjnych, konserwacja rurociągów, naprawa urządzeń do oczyszczania
wody, odnawianie instalacji wodno-kanalizacyjnych, usługi
hydrauliczne, instalacja i naprawa rurociągów, instalacja systemów rurociągów, usługi w zakresie instalowania kanałów
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ściekowych, czyszczenie rur kanalizacyjnych, renowacja rur
kanalizacyjnych, usługi w zakresie napraw rur, usługi w zakresie instalowania rur odpływowych, usługi w zakresie napraw
rurociągów, serwisowanie rur kanalizacyjnych, izolacja rur,
serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia
w wodę, montaż urządzeń grzewczych, montaż urządzeń
centralnego ogrzewania, montaż i naprawa instalacji grzewczych, modernizacja instalacji do wentylacji budynków,
modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, modernizacja instalacji do ogrzewania budynków, modernizacja instalacji do klimatyzacji budynków,
konserwacja systemów elektronicznych lub klimatyzacyjnych, konserwacja i naprawa instalacji grzewczej, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja,
naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, instalacja, naprawa i konserwacja podgrzewaczy powietrza, instalacja,
konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja systemów ogrzewania słonecznego, instalacja urządzeń
do ogrzewania i chłodzenia, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń wentylacyjnych, naprawa i konserwacja bojlerów, konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, usługi wykonawców
w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, usługi wykonawców
w zakresie instalacji grzewczej, usługi uszczelniania otworów
wentylacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, usługi doradcze
związane z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia,
usługi czyszczenia przewodów wentylacyjnych, udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń
do klimatyzacji, regularne serwisowanie urządzeń do wentylacji, regularne serwisowanie urządzeń do ogrzewania, regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, odnawianie
instalacji klimatyzacyjnych, naprawa urządzeń ogrzewczych,
naprawa urządzeń do wentylacji, naprawa urządzeń do odzyskiwania ciepła, naprawa urządzeń do klimatyzacji, naprawa lub konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych [do celów
przemysłowych], naprawa lub konserwacja urządzeń do klimatyzacji, naprawa i konserwacja urządzeń grzewczych, naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji, naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, naprawa pomp.
495769
(220) 2019 02 10
SKIBA DAWID, TRZMIEL ELIZA INTER GROUP SPÓŁKA
CYWILNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) ELDA HURT
(510), (511) 8 pilniki do paznokci, pilniki do stóp, pilniki
do paznokci nieelektryczne, pilniki do paznokci, elektryczne,
wymienne głowice obrotowe do elektronicznych pilników
do paznokci, zestawy do manicure, zestawy do manicure, elektryczne, polerki do paznokci do manicure, futerały
na przyrządy do manicure, przybory do manicure i pedicure, zestawy do pedicure, elektryczne zestawy do pedicure’u, nożyczki do skórek wokół paznokcia, pincety, przyrządy
ręczne do złuszczania martwego naskórka, przyrządy ręczne do usuwania twardego naskórka, cążki do paznokci, nożyczki do paznokci, obcinacze do paznokci, polerki do paznokci nieelektryczne, elektryczne urządzenia polerujące
do paznokci, cążki do obcinania paznokci, polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, przybory do manicure i pedicure, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
związane z następującymi produktami: pilniki do paznokci,
pilniki do stóp, pilniki do paznokci nieelektryczne, pilniki
do paznokci, elektryczne, wymienne głowice obrotowe
do elektronicznych pilników do paznokci, zestawy do manicure, zestawy do manicure, elektryczne, polerki do paznokci
do manicure, futerały na przyrządy do manicure, przybory
(210)
(731)
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do manicure i pedicure, zestawy do pedicure, elektryczne
zestawy do pedicure, nożyczki do skórek wokół paznokcia,
pincety, przyrządy ręczne do złuszczania martwego naskórka, przyrządy ręczne do usuwania twardego naskórka, cążki
do paznokci, nożyczki do paznokci, obcinacze do paznokci,
polerki do paznokci nieelektryczne, elektryczne urządzenia
polerujące do paznokci, cążki do obcinania paznokci, polerki
do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, lakiery do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji ciała, kosmetyki kolorowe,
kosmetyki pielęgnacyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

495838
(220) 2019 02 11
BANDURA ROLAND, Pawłowice
(znak słowno-graficzny)
ZISCO

(531) 26.04.03, 26.04.11, 26.04.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi wykonywania robót ogólnobudowlanych i specjalistycznych w zakresie obiektów kubaturowych i liniowych - rurociągów, linii elektroenergetycznych,
elektrotrakcyjnych, telekomunikacyjnych, przesyłowych, rozbiórek i burzenia obiektów budowlanych, robót ziemnych,
wykonywanie robót spawalniczych, usługi wykonywania
sieci cieplnych i gazowych, usługi budowy stacji redukcyjnych i redukcyjno-pomiarowych gazu, usługi wykonywania
przyłączy gazowych, systemów ochrony katodowej, układów kogeneracyjnych, usługi nadzoru budowlanego, usługi
wykonywania instalacji wewnętrznych gazowych, wodnych,
telekomunikacyjnych i elektrycznych.
495860
(220) 2019 02 14
WĘGLARZ BARTŁOMIEJ RYSZARD WEBAM,
Andrychów
(540) (znak słowny)
(540) ZATOREK
(510), (511) 43 usługi noclegowe, wynajem miejsc noclegowych.
(210)
(731)

495866
(220) 2019 02 12
GRUPA SCANDALE PAJDA, KLESYK SPÓŁKA JAWNA,
Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Garden Le Scandale
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności
i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów
w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów
w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach
szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów,
restauracje dla turystów, usługi restauracji hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje
samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów
(210)
(731)
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dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących
restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie
informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje,
usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków.
495867
(220) 2019 02 12
GRUPA SCANDALE PAJDA, KLESYK SPÓŁKA JAWNA,
Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Le Scandale
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności
i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów
w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów
w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach
szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów,
restauracje dla turystów, usługi restauracji hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje
samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących
restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności
i napojów, usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi
doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność
i napoje, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi hotelowe, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, organizowanie
zakwaterowania w hotelach, wycena zakwaterowania w hotelach, udzielanie informacji w zakresie hoteli, udostępnianie
miejsc noclegowych w hotelach, świadczenie usług przez
hotele i motele, elektroniczne usługi informacyjne związane
z hotelami, rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, udostępnianie informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych,
usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi agencji wynajmu mieszkań, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach.
(210)
(731)

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

495951
(220) 2019 02 14
1930390
(320) 2018 11 14
(330) CA
Lactopur Inc., Montreal, CA
(znak słowno-graficzny)
Crema

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 29 mleko z bakteriami Lactobacillus acidophilus,
mleko migdałowe, mleko migdałowe do celów kulinarnych,
napoje na bazie mleka migdałowego, mleko kokosowe,
mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko kokosowe

Nr ZT17/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

w proszku, napoje na bazie mleka kokosowego, mleko skondensowane, mleko krowie, zsiadłe mleko, mleko w proszku
do żywności, mleko w proszku, mleko kozie, mleko, mleko
i produkty mleczne, napoje mleczne zawierające owoce,
napoje na bazie mleka, twaróg mleczny, koktajle mleczne
zawierające owoce, mleko migdałowe do napojów, mleko
w proszku, mleko w proszku do celów spożywczych, mleko
w proszku do celów odżywczych, mleczne produkty, białka mleczne, koktajle mleczne, sucha masa mleczna, mleko
owsiane, mleko organiczne, mleko z orzeszków ziemnych,
mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, napoje
na bazie mleka orzechowego, mleko sproszkowane, mleko
sproszkowane do celów spożywczych, mleko albuminowe,
koktajle proteinowe, mleko wzbogacone białkiem, mleko
ryżowe, mleko ryżowe do celów kulinarnych, mleko owcze,
mleko z soi, napoje na bazie soi do stosowania jako substytut
mleka, mleko sojowe, mleko z ziaren soi.
495974
(220) 2019 02 15
KABAKO MILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole Lubelskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YOGURTO!

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.17.04
(510), (511) 29 mleczne produkty, koktajle mleczne, jogurt,
przecier jabłkowy, miąższ owoców, mrożone owoce, desery
mleczne, mleko.
496085
(220) 2019 02 19
DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów
(540) (znak słowny)
(540) Perfecta Warsaw Tokyo New York
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, zestawy kosmetyków, kosmetyki dla zwierząt, odżywki do włosów, preparaty do stylizacji włosów, preparaty do kręcenia włosów,
neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty do prostowania włosów, lakiery do włosów, szampony, suche szampony,
szampony dla zwierząt domowych, farby do włosów, pianki
kosmetyczne, kosmetyki upiększające, brokat do użytku jako
kosmetyk, kosmetyki do ust, szminki, pomadki do ust, błyszczyki do ust, kredki do ust, pomady do celów kosmetycznych,
ołówki [kredki] kosmetyczne, róże do policzków, bronzery, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, odżywki do rzęs,
eyelinery, korektory kosmetyczne, cienie do powiek, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, kremy kosmetyczne do ciała, kremy kosmetyczne do rąk, kremy
kosmetyczne do twarzy, kremy wybielające do skóry, toniki
kosmetyczne, pasty do zębów, środki do czyszczenia zębów,
żele do wybielania zębów, paski do wybielania zębów, mydła,
mydła przeciwpotowe, mydła w płynie, perfumy, środki perfumeryjne, piżmo [perfumeria], perfumowane wody toaletowe,
olejki kosmetyczne, olejki eteryczne, olejki mineralne, olejki
do dała, olejki do rąk, olejki do twarzy, olejki do włosów, esencje eteryczne, woda kolońska, antyperspiranty [środki prze(210)
(731)
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ciwpotne], farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, wosk do depilacji, wosk szewski, dezodoranty, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, drewno zapachowe, preparaty do usuwania farby, mydło do golenia, preparaty
do golenia, kadzidełka, sole wybielające, sody wybielające,
sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, kule do kąpieli
nasączone kosmetykami, olejkami lub barwnikami, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, preparaty do kąpieli, nielecznicze,
masła, kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele do ciała, masła,
kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele do rąk, masła, kremy,
emulsje, mleczka, balsamy i żele do twarzy, balsamy inne niż
do celów medycznych, peelingi do skóry, peelingi do ciała, peelingi do twarzy, peelingi do rąk, płyny do pielęgnacji
ciała, płyny do pielęgnacji rąk, płyny do pielęgnacji twarzy,
płyny do pielęgnacji włosów, oliwka do ciała, oliwka do rąk,
oliwka do twarzy, oliwki do włosów, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, maski kosmetyczne, maseczki kosmetyczne, maski kosmetyczne do ciała, maski kosmetyczne
do rąk, maski kosmetyczne do twarzy, maski kosmetyczne
do włosów, preparaty kosmetyczne do odchudzania, lakiery
do paznokci, odżywki do paznokci, preparaty kosmetyczne
do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, środki
do usuwania lakierów, preparaty do pielęgnacji paznokci,
sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby do paznokci, sztuczne
rzęsy, lotiony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu,
puder do makijażu, bibułki z pudrem do twarzy, podkłady kosmetyczne do twarzy, fluidy do makijażu, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, serum do ciała, serum do rąk,
serum do twarzy, serum do włosów, odświeżacze do ust w aerozolu, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, olejki
do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych,
ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, płyny po goleniu, potpourri [mieszanki zapachowe], preparaty kosmetyczne do wyszczuplania, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, kosmetyki brązująco - opalizujące, kosmetyki do samoopalania, preparaty do opalania, preparaty’ przyspieszające
opalanie, preparaty przyspieszające powstawanie opalenizny,
preparaty blokujące promieniowanie słoneczne, preparaty
po opalaniu, mgiełki do ciała, rajstopy w sprayu [kosmetyki],
preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty do kąpieli, nielecznicze, pumeks, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, wata
do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda utleniona do celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze]
do celów kosmetycznych, żele do masażu inne niż do celów
medycznych, preparaty toaletowe, olejek migdałowy, mydło
migdałowe, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych,
aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, bursztyn [wyroby perfumeryjne], aromaty, preparaty ściągające do celów
kosmetycznych, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych,
barwniki do celów kosmetycznych, korund [materiał ścierny],
barwniki kosmetyczne, pasty do skór, mydło dezodoryzujące, tlenek glinu [materiał ścierny], olejki eteryczne z drzewa
cedrowego, cytrynowe olejki eteryczne, ekstrakty kwiatowe
[perfumy], płukanki do oczu, nie do celów medycznych, rzęsy
sztuczne, preparaty do odymiania [perfumy], preparaty odżywcze do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], ekstrakty
ziołowe do celów kosmetycznych, olejek jaśminowy, lakiery
(środki do usuwania -), olejek lawendowy, preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, środki do konserwacji skóry [pasty],
etui na szminkę, balsamy do celów kosmetycznych, kosmetyki
do makijażu, puder do twarzy, esencja mięty [olejek eterycz-
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ny], wosk do wąsów, zmywacze do paznokci, olejki do celów
kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki toaletowe,
preparaty do odbarwiania, preparaty fitokosmetyczne, olejek różany, 5 preparaty kosmetyczne o działaniu leczniczym
do pielęgnacji i ochrony skóry twarzy, ciała i włosów, mianowicie lecznicze balsamy, maści, olejki, płyny, sole, żele, kremy.
(210) 496133
(220) 2019 02 19
(731) PASZKOWSKA MONIKA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) DOMMANIA
(510), (511) 35 tworzenie komputerowych baz danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi
w zakresie promowania towarów i usług, gromadzenie informacji i prowadzenie spisu firm oraz danych o firmach, usługi
w zakresie udostępniania bazy danych, ogłoszenia elektroniczne, świadczenie usług katalogu firm online, kompilacja
i systematyzacja danych na potrzeby baz danych, 38 zapewnienie dostępu do baz danych, udostępnienie portali internetowych, zbieranie i przekazywanie wiadomości poprzez
sieci komunikacyjne, w tym Internet.
496145
(220) 2019 02 20
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice Parcela
(540) (znak słowny)
(540) HASS
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe
niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia betonu
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe,
łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe,
płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe
i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe,
podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne
niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy
niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień,
pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane,
35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie
i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług dla
innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów
przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospo(210)
(731)
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darstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych,
terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części
instalacji sanitarnych instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie
lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi terakotą, podłogami,
pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych instalacjami i aparaturą sanitarną.
496149
(220) 2019 02 20
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice Parcela
(540) (znak słowny)
(540) ASTILLO
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe,
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami,
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych,
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych,
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa
domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ścien(210)
(731)
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nymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami
i aparaturą sanitarną.
496151
(220) 2019 02 20
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice Parcela
(540) (znak słowny)
(540) WOODBRILLE
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane
niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa,
powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla
budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe
ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje
reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja
danych do komputerowych baz danych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług dla
innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych,
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur
sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami
ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.
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(540) NIEBO W MIEŚCIE

(210)
(731)

(210) 496154
(220) 2019 02 20
(731) FUNDACJA ZANIM, Otwock
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 01.15.11, 27.05.01, 06.07.05, 20.07.01, 26.05.16
(510), (511) 39 dystrybucja towarów, książek, podręczników
szkolnych i czasopism, dystrybucja gazet, 41 dostarczanie
informacji dotyczących książek, dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja religijna, dzierżawa kin, organizowanie
przyjęć, organizowanie spektakli, organizowanie wystaw
z dziedziny kultury i edukacji, producenckie usługi muzyczne, wypożyczanie książek, publikowanie książek, studia nagrań, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji,
organizowanie i prowadzenie konferencji, 43 bary szybkiej obsługi, kawiarnie, kafeterie, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, catering
w kafeteriach szybkiej obsługi, hotele, hostele i pensjonaty,
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi barowe, restauracje, pensjonaty, stołówki.
496156
(220) 2019 02 20
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice Parcela
(540) (znak słowny)
(540) LOOPER
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla
budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje
przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały
ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe
dla budownictwa, palisady niemetalowe, płytki niemetalowe
dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe,
płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe,
podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe
dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie
plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów
gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów
(210)
(731)
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kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych,
terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części
instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie
lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami,
pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji
sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.
496166
(220) 2019 02 20
FEDERACJA KSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FFF FREE FIGHT FEDERATION

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.03
(510), (511) 41 organizacja gal sportów walki, organizacja
zawodów sportowych, prowadzenie zespołu zawodników,
tworzenie rozrywki dla potrzeb telewizji.
496179
(220) 2019 02 20
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DRUX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Puszczykowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PW DruX DRUKARNIA OFFSETOWA I CYFROWA

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 16 formularze (blankiety, druki), 40 drukowanie.
(210)
(731)
(540)
(540)

496184
(220) 2019 02 20
RODZIEWICZ RAFAŁ ANDRZEJ TELERED, Łódź
(znak słowno-graficzny)
CR COMRANGE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.01.02
(510), (511) 13 pociski wybuchowe, sygnały wybuchowe,
torpedy wybuchowe, produkty wybuchowe, materiały wybuchowe, mieszanki wybuchowe, urządzenia wybuchowe,
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materiały wybuchowe inicjujące, materiały wybuchowe kruszące, spłonki do materiałów wybuchowych, zapalniki do materiałów wybuchowych, materiały wybuchowe z azotanów
amonu, wybuchowe zapalniki stosowane w górnictwie, lonty
detonujące do materiałów wybuchowych, materiały wybuchowe do stosowania w bombach, urządzenia wybuchowe
do rozbrajania pola minowego, materiały i urządzenia wybuchowe inne niż broń, urządzenia wybuchowe do oczyszczania pól minowych, flary ratunkowe, materiały wybuchowe
lub pirotechniczne, zapalniki do materiałów wybuchowych
stosowane w minach, urządzenia wybuchowe do rozbrajania i oczyszczania pól minowych, bomby lotnicze dalekiego
zasięgu z ładunkami wybuchowymi różnego rodzaju, broń,
proce, broń ciężka, wiatrówki, kusze, broń, broń sportowa, bezodrzutowa broń palna, gazowe bomby, małokalibrowa broń
palna, pistolety, części broni, kolby broni, systemy broni, broń
i amunicja, miotacze ognia, tłumiki do broni, naboje do broni,
magazynki do broni, części składowe broni, pochwy na broń
palną,pojemniki do odpalania broni, narzędzia do ładowania
broni, tłumiki do broni palnej, amunicja do broni ręcznej, siłowniki będące elementami broni, pirotechniczne generatory ciągu do sterowania bronią lotniczą, broń palna, broń samobieżna, karabiny wojskowe, tarcze strzelnicze do użytku
wojskowego, 25 obuwie wojskowe, odzież wojskowa z khaki,
odzież męska, odzież damska, odzież sportowa, 41 szkolenia
i nauczanie w dziedzinie medycyny, prowadzenie seminariów
edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, szkolenia
w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, kursy szkoleniowe związane z medycyną, usługi edukacji medycznej,
usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, usługi edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się do służby zdrowia, szkolenie w zakresie
zdrowia i wellness, doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, przygotowanie zawodowe z zakresu bezpieczeństwa
osobistego, szkolenie personelu dla zapewnienia maksymalnej ochrony bezpieczeństwa, usługi doradcze w zakresie
edukacji, usługi doradcze w zakresie szkoleń, doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, usługi doradcze
w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu,szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa, usługi edukacyjne dotyczące komputerów, strzelnice, szkolenia strzeleckie,
szkolenia taktyczne, szkolenia obronne, szkolenia survivalowe,
szkolenia medyczne, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa
i cyberbezpieczeństwa, szkolenia w zakresie ochrony mienia,
osób, wywiadu i kontrwywiadu, 42 usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, usługi w zakresie ochrony,
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych,
usługi bezpieczeństwa komputerowego w zakresie ochrony
przed nielegalnym dostępem do sieci, monitorowanie systemów komputerowych do celów bezpieczeństwa, usługi w zakresie testów bezpieczeństwa technologicznego, usługi uwierzytelniania w zakresie bezpieczeństwa komputerowego,
analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego
w celu ochrony danych, utrzymanie oprogramowania komputerowego dotyczące bezpieczeństwa komputerowego oraz
ochraniające komputer przed zagrożeniami, monitoring systemów sieciowych, opracowywanie technologii zabezpieczeń
sieci elektronicznych, usługi w zakresie monitorowania systemów bezpieczeństwa komputerowego, usługi w zakresie
sieciowych zapór komputerowych, doradztwo komputerowe, doradztwo eksperckie dotyczące technologii, doradztwo
w dziedzinie oprogramowania zabezpieczającego, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze
obliczeniowej, doradztwo techniczne dotyczące bezpieczeństwa, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowe-
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go, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, 45 usługi
detektywistyczne, usługi doradcze w zakresie usług detektywistycznych, wypożyczanie odzieży ochronnej, wypożyczanie kasków ochronnych, wypożyczanie masek ochronnych,
ochrona osobista, usługi strażników ochrony, usługi ochroniarskie w budynkach, usługi ochroniarzy w zakresie ochrony mienia i osób, usługi w zakresie ochrony, usługi w zakresie ochrony
fizycznej, usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób,
udzielanie informacji na temat usług osobistych ochroniarzy,
usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych i osób, wynajem sprzętu do ochrony, ratownictwa,
zabezpieczania i ścigania, wypożyczanie odzieży i sprzętu
ochronnego.
496192
(220) 2019 02 20
ŻUREK ARKADIUSZ MAREK BROWAR PILICA,
Biskupice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR Pilica

(210)
(731)
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zdrowia psychicznego, usługi w zakresie fizjo- i fizykoterapii,
usługi w zakresie masażu leczniczego, usługi opieki pielęgniarskiej, prowadzenie ośrodków zdrowia i specjalistycznych przychodni lekarskich, prowadzenie placówek opieki
pielęgniarskiej, prowadzenie gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych,
porady psychologiczne, porady w zakresie farmakologii,
usługi terapeutyczne, usługi położnych, usługi telemedyczne, usługi związane z prowadzeniem apteki - wyrób zleconych leków oraz doradztwo związane z ich stosowaniem,
usługi medycyny alternatywnej.
(210)
(731)
(540)
(540)

496199
(220) 2019 02 21
MĄDRY ANGELIKA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
GINGER BARBER

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.14, 02.03.01, 02.03.30
(510), (511) 44 fryzjerstwo.
(531) 27.05.01, 07.01.08, 07.01.24
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, piwa korzenne,
piwa słodowe, piwa smakowe, piwa rzemieślnicze, piwa
pszeniczne, brzeczka piwna, piwo i produkty piwowarskie,
napoje na bazie piwa, ekstrakty chmielu do produkcji piwa,
35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz wysyłkowej,
w tym i za pośrednictwem globalnej sieci internetowej piwa
i napoi bezalkoholowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania, 43 restauracje, restauracje samoobsługowe, bary
szybkiej obsługi (snack-bary), kafeterie, bufety, kawiarnie,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, przygotowywanie żywności dla odbiorców
zewnętrznych, catering.
496194
(220) 2019 02 20
REVITAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Centrum Leczenia Endometriozy

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.13
(510), (511) 42 analizy chemiczne, badania bakteriologiczne,
badania biologiczne, badania (analizy) chemiczne, 44 aromaterapia, akupresura i akupunktura, badania przesiewowe,
chirurgia plastyczna [medycyna estetyczna], diagnostyka ultrasonograficzna, świadczenie usług medycznych w zakresie
podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej przez lekarzy specjalistów wszystkich specjalności, porady w zakresie

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

496208
(220) 2019 02 21
FUNDACJA NATURE TRAVEL FOUNDATION, Łódź
(znak słowno-graficzny)
M Orient Holistic Therapy

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów
kosmetycznych, kosmetyki, kremy kosmetyczne, mydła, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 44 masaż, salony piękności,
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi SPA,
łaźnie tureckie.
(210)
(731)
(540)
(540)

496281
(220) 2019 02 22
HOFFMANN PIOTR, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
BLACK SALE

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 reklama i marketing, marketing internetowy,
afiliacyjny, referencyjny, bezpośredni, finansowy, kampanie
marketingowe, usługi marketingowe, marketing dotyczący
promocji, usługi marketingu bezpośredniego, usługi agencji marketingowych, marketing imprez i wydarzeń, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu
i publicity.
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496282
(220) 2019 02 22
HOFFMANN PIOTR, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
CYBER WEEK

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 reklama i marketing, marketing internetowy,
afiliacyjny, referencyjny, bezpośredni, finansowy. kampanie
marketingowe, usługi marketingowe, marketing dotyczący
promocji, usługi marketingu bezpośredniego, usługi agencji
marketingowych, marketing imprez i wydarzeń, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity .
496296
(220) 2019 02 22
ZIF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowny)
(540) KOBIETY BEZ SERCA
(510), (511) 25 odzież, podkoszulki, t-shirty, bluzy, spodnie,
kurtki, stroje kąpielowe, szaliki, odzież sportowa, odzież gimnastyczna, bielizna wchłaniająca pot, opaski, rękawice, czapki, czapeczki z daszkiem, skarpety, obuwie, nakrycia głowy,
35 dystrybucja materiałów reklamowych i próbek, publikacja
tekstów reklamowych, reklama internetowa, telewizyjna i prasowa, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, badania biznesowe, usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem Internetu towarami takimi jak: odzież,
podkoszulki, t-shirty, bluzy, spodnie, kurtki, stroje kąpielowe,
szaliki, odzież sportowa, odzież gimnastyczna, bielizna wchłaniająca pot, opaski, rękawice, czapki, czapeczki z daszkiem,
skarpety, obuwie, nakrycia głowy, 38 telekomunikacja, przesyłanie informacji, prowadzenie i administrowanie blogów,
udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego, łączność
i przesyłanie plików danych informacji obrazowej i tekstowej
poprzez sieci teleinformatyczne, łączność poprzez terminale
komputerowe, przydzielanie dostępu do baz danych, usługi
agencji informacyjnych, 42 doradztwo w zakresie ochrony środowiska, badania w zakresie środowiska naturalnego, projektowanie tras turystycznych, badania w dziedzinie kosmetyki.
(210)
(731)

496306
(220) 2019 02 22
HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HORTEX. SZCZERY Z NATURY.
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce
i warzywa, przetwory owocowe i warzywne, mrożone owoce i warzywa, mrożone owoce i warzywa z dodatkiem sosów
i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone mieszanki owocowe i warzywne, mrożone mieszanki owocowe i warzywne z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone dania gotowe
z owoców i warzyw, mrożone dania gotowe wegetariańskie
i z dodatkiem mięsa, mrożone dania gotowe z dodatkiem wyrobów mącznych, mrożone dania gotowe z dodatkiem sosów
i/lub ziół i/lub przypraw, musy owocowe, przeciery owocowe
i warzywne, sałatki owocowe i warzywne, owoce i warzywa
puszkowane, zupy, składniki do sporządzania zup, żywność
dietetyczna składająca się głównie z owoców i warzyw, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu składająca
się głównie z owoców i warzyw, 30 żywność na bazie mąki,
mrożone wyroby mączne, wyroby mączne z dodatkiem owo(210)
(731)
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ców i warzyw, makarony, makarony mrożone, makarony z dodatkiem owoców i warzyw, gotowe dania na bazie produktów
zbożowych i mąki, gotowe dania zawierające makaron, sosy
do makaronu, przyprawy do makaronu na bazie warzyw, lody,
lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, lody mleczne,
lody wodne, lody sokowe, lody owocowe, sorbety, mrożone
jogurty, desery lodowe, środki wiążące do lodów, preparaty
do sporządzania lodów, 32 wody niegazowane i gazowane,
wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe,
produkty do wytwarzania wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe z soków owocowych,
bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe,
soki, napoje i nektary owocowe, warzywne i owocowo - warzywne, zagęszczone soki owocowe i warzywne, soki przecierowe owocowe, warzywne i owocowo - warzywne, soki
i napoje o obniżonej wartości energetycznej, owocowe, warzywne i owocowo - warzywne soki i napoje wzbogacone
witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, sorbety jako napoje, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania napojów, esencje
do napojów, ekstrakty do napojów.
496351
(220) 2019 02 24
NESTOROWICZ MARTA MONIKA ONE DAY BY MARTA
NESTOROWICZ, Głogówek
(540) (znak słowny)
(540) One Day
(510), (511) 41 fotografia, fotografia portretowa, usługi fotografów, montaż filmów fotograficznych, kompozycje fotograficzne na rzecz innych, produkcja nagrań audio i video oraz
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, organizacja
przyjęć, usługi planowania przyjęć, doradztwo w zakresie
planowania przyjęć, planowanie i organizowanie przyjęć
ślubnych; planowanie przyjęć; usługi wypożyczania strojów
i dekoracji na uroczystości, przyjęcia i imprezy okolicznościowe, specjalne oraz rodzinne; usługi udzielania informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu; usługi fotografowania i filmowania zawarte w tej klasie, 44 kwiaciarstwo,
wypożyczanie kwiatów, wypożyczanie kompozycji kwiatowych, usługi w zakresie układania kwiatów, usługi w zakresie
projektowania kompozycji kwiatowych, usługi projektowania
w zakresie układania kwiatów, 45 planowanie i organizowanie
ceremonii ślubnych, organizowanie świeckich cywilnych ceremonii ślubnych, wypożyczenie artykułów ślubnych.
(210)
(731)

496364
(220) 2019 02 25
RUM BROTHERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Mirków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RUM AND SEAFOOD RUMBAR
(210)
(731)
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(531) 18.04.02, 27.05.01
(510), (511) 29 owoce morza, ryby, owoce morza i mięczaki, przetworzone owoce morza, 33 napoje na bazie rumu,
35 zarządzanie biznesowe restauracjami, 41 imprezy kulturalne, imprezy taneczne, 43 rezerwacja stolików w restauracjach, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
imprezy firmowe- zapewnienie jedzenia i napojów.
496366
(220) 2019 02 25
MARCINIAK MAGDALENA KINGA LUPA
KOSMETYCZNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) lupakosmetyczna
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, środki perfumeryjne, perfumy, dezodoranty osobiste i antyperspiranty, środki do makijażu i demakijażu, środki do pielęgnacji i malowania ust,
środki do pielęgnacji i malowania paznokci, środki do mycia
i pielęgnacji włosów, szampony, środki do higieny intymnej, środki do pielęgnacji stóp, środki do pielęgnacji zębów
i jamy ustnej, 5 produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji
skóry, mydła lecznicze, lecznicze środki do pielęgnacji zębów
i jamy ustnej, produkty lecznicze do włosów, 35 usługi reklamowe na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży na rzecz
osób trzecich, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, publikowanie tekstów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, Internetu, Intranetu, usługi badania rynku
i opinii społecznej, pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów handlowych, prenumerata gazet, czasopism na rzecz
osób trzecich, organizowanie wystaw, targów i konkursów
w celach reklamowych i handlowych, usługi marketingowe,
usługi agencji informacji handlowej, usługi w zakresie zarządzania centrum informacyjnym, przygotowywanie audiowizualnych i multimedialnych prezentacji do wykorzystania
w reklamie, usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji
i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej
przy pomocy komputera, terminali komputerowych, poczty elektronicznej, sieci Internet i Intranet, cyfrowo, pozyskiwanie i systematyzowanie danych do komputerowych baz
danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi przeglądu prasy, katalogowanie informacji o towarach, powielanie dokumentów, 38 usługi transmisji danych i wiadomości,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą
komputera, internetowy serwis informacyjny, poczta elektroniczna, przydzielanie dostępu do baz danych, udostępnianie
internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych, 41 organizowanie i prowadzenie konkursów
edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie plebiscytów,
przyznawanie nagród w dziedzinie kosmetyki i wizażu, sztuki, fotografii, muzyki, literatury, polityki, nauki, techniki, rozrywki, filmu, audycji radiowych i telewizyjnych, organizowanie loterii, organizowanie i prowadzenie balów, koncertów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji, kongresów,
organizowanie pokazów i wystaw, targów i ekspozycji tematycznych z zakresu sztuki, kultury, edukacji i rozrywki, usługi
informacji o edukacji, o imprezach rozrywkowych, usługi klubów rozrywkowych, usługi klubów nocnych, wypoczynku
i rekreacji, usługi parków i klubów rozrywki, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze książkowe, elektroniczne i internetowe, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek
(210)
(731)
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i periodyków, usługi tworzenia publikacji multimedialnych
i internetowych, usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi w zakresie fotografowania, usługi reporterskie, usługi fotoreportaży, fotografika artystyczna, filmowanie, przygotowywanie prezentacji, filmów i audycji telewizyjnych, produkcje
programów radiowych, realizacja nagrań audiowizualnych,
nagrywanie i montaż programów radiowych i telewizyjnych,
42 przygotowywanie serwisów internetowych, administrowanie stronami internetowymi, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, umożliwianie wielu
użytkownikom dostępu do zbioru informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, udostępnianie stron internetowych w celu dostępu i pozyskiwania
informacji w zakresie kosmetyki i wizażu, higieny, pielęgnacji i troski o zdrowie i urodę, opieki medycznej, testowanie
produktów, badania w dziedzinie kosmetyki, usługi związane
z projektowaniem graficznym.
496386
(220) 2019 02 25
RUDNIKAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mitron 700SC

(210)
(731)

(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 środki ochrony roślin, środki chemiczne zawierające czynną substancje metamitronu, środki chemiczne
dla rolnictwa i ogrodnictwa, preparaty regulujące wzrost roślin, 5 środki chwastobójcze i grzybobójcze, herbicydy, środki przeciw pasożytom i szkodnikom, preparaty chemiczne
do zwalczania chorób winorośli.
496399
(220) 2019 02 25
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JANOSIK WÓDKA CZYSTA JANOSIK WÓDKA
(210)
(731)

(531)

06.01.02, 06.01.04, 14.07.03, 09.07.01, 09.07.25, 26.13.25,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 wódki.
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496404
(220) 2019 02 25
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JANOSIK

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, brandy, wina.
(210)
(731)
(540)
(540)

496409
(220) 2019 02 25
KANIK KAROLINA POMPOMS, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
pompoms

(531) 02.05.01, 09.07.05, 27.05.01
(510), (511) 25 berety, berety szkockie z pomponem, czapeczki z węzełkiem, czapki baseballowe, czapki bejsbolówki,
czapki bez daszków, czapki dziane, czapki futrzane, czapki
i czapeczki sportowe, czapki [nakrycia głowy], czapki narciarskie, czapki sportowe, czapki wełniane, czapki z daszkiem,
czapki z pomponem, daszki, daszki czapek, daszki do czapek, daszki [nakrycia głowy], daszki przeciwsłoneczne, daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], kapelusze, kapelusze
futrzane, kapelusze plażowe, kapelusze przeciwdeszczowe,
kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze słomkowe, kaszkiety, małe kapelusze, modne kapelusze, mufki, mufki futrzane,
mycki, pluski, nakrycia głowy dla dzieci, okrycia głowy z daszkiem, opaski na głowę, opaski na głowę pochłaniające pot,
skórzane nakrycia głowy, sportowe nakrycia głowy [inne niż
kaski], szkockie berety, szlafmyce, termoaktywne nakrycia
głowy, toczki [kapelusze].
(210)
(731)
(540)
(540)

496418
(220) 2019 02 25
KWAPIŃSKI ANDRZEJ JUNIOR, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
OSIEM GWIAZDEK

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.01.02
(510), (511) 12 samochodowe foteliki bezpieczeństwa dla
dzieci, siedzenia do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, kosze przystosowane do rowerów, wózki dziecięce głębokie,
spacerowe wózki dziecięce i budki do tych wózków, pokrycia wózków dziecięcych, w tym spacerowych, 35 agencje
importowo - eksportowe, pośrednictwo handlowe, usługi
w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów, takich
jak: wózki dziecięce, dziecięce foteliki samochodowe, zabawki,
odzież dziecięca, meble dziecięce, materace i pościel, leżaczki i chodziki, huśtawki, nosidła, rowerki, monitory oddechu,
nianie elektroniczne, bramki ochronne, usługi marketingowe
oraz prezentacja towarów poprzez telewizję, radio, Internet
i sieci komputerowe oraz inne środki komunikacji z możliwością złożenia zamówienia oraz zakupu na odległość, agencje
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reklamowe, usługi w zakresie reklamy i informacji o działalności gospodarczej świadczone na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych,
akcji promocyjnych, pokazów i prezentacji towarów, aukcji
publicznych, reklama z wykorzystaniem metod słownych,
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych - przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji,
rozpowszechnianie, uaktualnianie i wypożyczanie materiałów
reklamowych, wynajmowanie i pośrednictwo w wynajmowaniu powierzchni (w tym wirtualnej) na cele reklamowe,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i/lub
reklamowych, organizowanie, przygotowywanie i obsługa
udziału osób trzecich na targach, wystawach, pokazach i prezentacjach towarów.
(210)
(731)
(540)
(540)

496420
(220) 2019 02 25
KWAPIŃSKI ANDRZEJ JUNIOR, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
OSIEMGWIAZDEK.PL

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.01.01
(510), (511) 12 samochodowe foteliki bezpieczeństwa dla
dzieci, siedzenia do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, kosze przystosowane do rowerów, wózki dziecięce głębokie,
spacerowe wózki dziecięce i budki do tych wózków, pokrycia wózków dziecięcych, w tym spacerowych, 35 agencje
importowo - eksportowe, pośrednictwo handlowe, usługi
w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów, takich
jak: wózki dziecięce, dziecięce foteliki samochodowe, zabawki,
odzież dziecięca, meble dziecięce, materace i pościel, leżaczki i chodziki, huśtawki, nosidła, rowerki, monitory oddechu,
nianie elektroniczne, bramki ochronne, usługi marketingowe
oraz prezentacja towarów poprzez telewizję, radio, Internet
i sieci komputerowe oraz inne środki komunikacji z możliwością złożenia zamówienia oraz zakupu na odległość, agencje
reklamowe, usługi w zakresie reklamy i informacji o działalności gospodarczej świadczone na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych,
akcji promocyjnych, pokazów i prezentacji towarów, aukcji
publicznych, reklama z wykorzystaniem metod słownych,
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych - przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji,
rozpowszechnianie, uaktualnianie i wypożyczanie materiałów
reklamowych, wynajmowanie i pośrednictwo w wynajmowaniu powierzchni (w tym wirtualnej) na cele reklamowe,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i/lub
reklamowych, organizowanie, przygotowywanie i obsługa
udziału osób trzecich na targach, wystawach, pokazach i prezentacjach towarów.
496421
(220) 2019 02 25
MICHALSKI IRENEUSZ WIREK PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wirek

(210)
(731)

Nr ZT17/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 sprzęt wędkarski, wabiki do rybołówstwa, więcierze [pułapki na ryby], alarmy powiadamiające o złapaniu
na przynętę do użytku w wędkarstwie, przynęty wędkarskie
takie jak: błystki obrotowe, błystki wahadłowe, błyski podlodowe, koszyczki zanętowe, rurki antysplątaniowe, pilkery
podlodowe, wahadłówki z wzorem holograficznym, alarmy
powiadamiające o złapaniu na przynętę do użytku w wędkarstwie, blanki do wędek, ciężarki do wędek, czujniki brania
[sprzęt wędkarski], elektroniczne wskaźniki brania do użytku
w wędkarstwie, futerały na wędki, haczyki wędkarskie, harpuny do użytku w rybołówstwie, kołowrotki wędkarskie, krętliki
wędkarskie, liofilizowana 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, sztuczne
muchy do wykorzystania w wędkarstwie, sztuczne przynęty wędkarskie, torby na sprzęt wędkarski, torby wędkarskie,
urządzenia do zarzucania żyłek wędkarskich, wskaźniki brania
[sprzęt wędkarski], wskaźniki brania dla wędkarstwa podlodowego, wędki, zanęty wędkarskie, zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, zestawy paternoster [sprzęt wędkarski],
żyłki wędkarskie.
(210)
(731)
(540)
(540)

496422
(220) 2019 02 25
W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
OH OHELO

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, metale szlachetne
i ich stopy, wyroby jubilerskie z metali szlachetnych, wyroby
jubilerskie pokryte metalami szlachetnymi, biżuteria, kamienie szlachetne i półszlachetne, zegary, zegarki, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, 35 reklama.
(210)
(731)
(540)
(540)

496423
(220) 2019 02 25
W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
OH OHELO

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, metale szlachetne
i ich stopy, wyroby jubilerskie z metali szlachetnych, wyroby
jubilerskie pokryte metalami szlachetnymi, biżuteria, kamienie szlachetne i półszlachetne, zegary, zegarki, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, 35 reklama.

(210)
(731)
(540)
(540)
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496424
(220) 2019 02 25
W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
OH

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, metale szlachetne
i ich stopy, wyroby jubilerskie z metali szlachetnych, wyroby
jubilerskie pokryte metalami szlachetnymi, biżuteria, kamienie szlachetne i półszlachetne, zegary, zegarki, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, 35 reklama.
(210)
(731)
(540)
(540)

496425
(220) 2019 02 25
W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
OH

(531) 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, metale szlachetne
i ich stopy, wyroby jubilerskie z metali szlachetnych, wyroby
jubilerskie pokryte metalami szlachetnymi, biżuteria, kamienie szlachetne i półszlachetne, zegary, zegarki, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, 35 reklama.
(210)
(731)
(540)
(540)

496426
(220) 2019 02 25
W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
OHELO

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, metale szlachetne
i ich stopy, wyroby jubilerskie z metali szlachetnych, wyroby
jubilerskie pokryte metalami szlachetnymi, biżuteria, kamienie szlachetne i półszlachetne, zegary, zegarki, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, 35 reklama.
(210)
(731)
(540)
(540)

496427
(220) 2019 02 25
W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
OHELO

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, metale szlachetne
i ich stopy, wyroby jubilerskie z metali szlachetnych, wyroby
jubilerskie pokryte metalami szlachetnymi, biżuteria, kamienie szlachetne i półszlachetne, zegary, zegarki, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, 35 reklama.
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(210) 496428
(220) 2019 02 25
(731) W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) OHELO
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, metale szlachetne
i ich stopy, wyroby jubilerskie z metali szlachetnych, wyroby
jubilerskie pokryte metalami szlachetnymi, biżuteria, kamienie szlachetne i półszlachetne, zegary, zegarki, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, 35 reklama.
496429
(220) 2019 02 25
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CHŁODNICZEGO
LODMOR SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUKUŁKA

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 26.11.13, 25.01.01, 08.01.25
(510), (511) 30 lody, lody mleczne [lody], lody wielosmakowe, lody owocowe, lody spożywcze, lody typu sandwich,
lody na patyku, lody z owocami, lody wodne [sorbety], lody
mleczne, lody w proszku, lody na bazie jogurtu [lody jako
główny składnik], desery lodowe, desery mrożone, schłodzone desery, mrożone mleczne desery w formie batonów, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], torty
lodowe, batony lodowe, środki wiążące do lodów spożywczych, sorbety [lody wodne], jogurt mrożony [lody spożywcze], słodycze lodowe, słodycze lodowe w postaci lizaków.
(210) 496430
(220) 2019 02 25
(731) CZAJEWSKI PIOTR ASTATINE, Szczawno-Zdrój
(540) (znak słowny)
(540) ASTATINE
(510), (511) 25 odzież męska, damska i dziecięca, obuwie,
nakrycia głowy, odzież treningowa, odzież sportowa, odzież
dżinsowa, paski [odzież], odzież rekreacyjna, rękawiczki jako
odzież, okrycia wierzchnie, daszki [nakrycia głowy], bielizna,
akcesoria na szyję, opaski na głowę, opaski na szyję [części
odzieży], 35 reklama i promocja sprzedaży, prezentowanie
towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej także w sklepie internetowym, związane ze sprzedażą odzieży damskiej,
męskiej i dziecięcej oraz akcesoriów odzieżowych, obuwia,
nakryć głowy, ozdób w formie biżuterii, bransoletek, breloczków, wisiorków, zawieszek, smyczy, w formie pasków
do noszenia, toreb, torebek, plecaków, saszetek biodrowych,
ozdób do ubrań, ozdób do nakryć głowy, ozdób do włosów.
496440
(220) 2019 02 26
TECHNICA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Ochaby Małe
(540) (znak słowny)
(540) technica
(510), (511) 11 autoklawy elektryczne, sprzęt do gotowania,
podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, lampy bakteriobójcze, rożna, palniki, bojlery
(210)
(731)
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i podgrzewacze, aparatura i instalacje chłodnicze, frytkownice elektryczne, urządzenia i instalacje do gotowania, komory
chłodzące, lodówki, urządzenia grzewcze, piece kuchenne,
urządzenia do chłodzenia powietrza, zamrażarki, zlewozmywaki, 35 usługi handlu detalicznego związane z przyrządami
do przygotowywania żywności, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, 37 instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu kuchennego, instalacja
przemysłowych urządzeń do gotowania, naprawa i konserwacja urządzeń do chłodzenia.
496442
(220) 2019 02 26
TECHNICA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Ochaby Małe
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) technica

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 11 autoklawy elektryczne, sprzęt do gotowania,
podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, lampy bakteriobójcze, rożna, palniki, bojlery
i podgrzewacze, aparatura i instalacje chłodnicze, frytownice
elektryczne, urządzenia i instalacje do gotowania, komory
chłodzące, lodówki, urządzenia grzewcze, piece kuchenne,
urządzenia do chłodzenia powietrza, zamrażarki, zlewozmywaki, 35 usługi handlu detalicznego związane z przyrządami
do przygotowywania żywności, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, 37 instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu kuchennego, instalacja
przemysłowych urządzeń do gotowania, naprawa i konserwacja urządzeń do chłodzenia.
496443
(220) 2019 02 26
MAURISSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) BIONANOMER
(510), (511) 3 kosmetyki, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, preparaty kosmetyczne do kąpieli, maseczki kosmetyczne, kremy kosmetyczne, preparaty do mycia, odżywki do włosów, płyny
do pielęgnacji włosów, pomadki do ust, preparaty kąpielowe
do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, toniki kosmetyczne, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu.
(210)
(731)

(210) 496444
(220) 2019 02 26
(731) ZAWIŚLAK HENRYK, Dziwnówek
(540) (znak słowny)
(540) EASYMINERALS
(510), (511) 1 sól surowa, 30 sól spożywcza, sól.
496448
(220) 2019 02 26
ZERA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAPA WYDARZEŃ

(210)
(731)
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(531) 20.05.07, 20.01.17, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 35 doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, marketing
ukierunkowany, obróbka tekstów, optymalizacja stron internetowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama
typu „płać za kliknięcie”, 42 doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, platforma jako usługa [PaaS],
przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie
platform komputerowych, usługi graficzne, usługi kartograficzne, wynajmowanie serwerów WWW, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie
własności intelektualnej, prawne administrowanie licencjami, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania,
usługi serwisów społecznościowych online, wynajem nazw
domen internetowych, zarządzanie prawami autorskimi.
496449
(220) 2019 02 26
ORZECHOWSKA MARTA HALINA
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
KRYMAR, Wałbrzych
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRYMAR
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 26.04.03, 26.04.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 instalacje do centralnego odkurzania, urządzenie do centralnego odkurzania, instalacje pompowe, pompy
do instalacji grzewczych, silniki elektryczne do instalacji
grzewczych, sprężarki chłodnicze do instalacji chłodzących,
sprężarki chłodnicze do instalacji grzewczych, 9 urządzenia
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, akumulatory
energii fotowoltaicznej, fotowoltaiczne moduły słoneczne,
komórki fotowoltaiczne, falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, 11 sanitarne wyposażenie wodociągowe, wyposażenie regulacyjne do wodociągów, zawory bezpieczeństwa do wodociągów, kurki czerpalne jako
armatura wodociągowa, zawory do rur wodociągowych,
uszczelki do kranów wodociągowych, rury wodociągowe
do instalacji sanitarnych, osprzęt sanitarny do przewodów
wodociągowych, baterie mieszające do rur wodociągowych,
urządzenia rozpylające będące częściami instalacji wodociągowych, zawory do kontroli temperatury jako części instalacji wodociągowych, elastyczne rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej umywalek, elastyczne
rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wanien, elastyczne rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej kabin prysznicowych, elastyczne
rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej zlewów kuchennych, instalacje wody gorącej, instalacje
do oczyszczania wody, instalacje do schładzania wody, instalacje do filtrowania wody, instalacje do dystrybucji wody, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje
do ogrzewania wodnego, instalacje do oczyszczania wody
deszczowej, instalacje do zaopatrywania w wodę, urządzenia regulacyjne do instalacji wodnych, instalacje regulacyjne
do rur wodnych, kurki do wody będące częściami instalacji
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zaopatrujących w wodę, bojlery do instalacji dostarczających gorącą wodę, urządzenia i instalacje do zmiękczania
wody, zawory do instalacji zaopatrujących w wodę, instalacje
do zaopatrywania w wodę pitną, umywalki będące elementami instalacji zaopatrujących w wodę, gazowe kotły kominkowe do domowych instalacji ciepłej wody, głowice prysznicowe będące częściami instalacji zasilających w wodę, odpowietrzniki do użytku z instalacjami do dystrybucji wody, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji
wodnych i gazowych, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacje centralnego
ogrzewania, bojlery do instalacji centralnego ogrzewania,
grzejniki do instalacji centralnego ogrzewania, kotły jako części instalacji centralnego ogrzewania, grzejniki płaskie do instalacji centralnego ogrzewania, naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, zawory do kontroli temperatury jako części instalacji centralnego ogrzewania, urządzenia centralnego ogrzewania, piece do ogrzewania centralnego, rury kotłowe centralnego ogrzewania, grzejniki do systemów centralnego ogrzewania, nawilżacze do grzejników
centralnego ogrzewania, wymienniki ciepła do celów centralnego ogrzewania, termostatyczne zawory kontrolne
do grzejników centralnego ogrzewania, sterowniki termiczne do grzejników centralnego ogrzewania, filtry magnetyczne będące częściami urządzeń do centralnego ogrzewania,
ograniczniki temperatury do grzejników centralnego ogrzewania zawierające dyski bimetalowe, ograniczniki temperatury do grzejników centralnego ogrzewania zawierające pręty rozporowe, automatyczne urządzenia do regulacji temperatury do grzejników centralnego ogrzewania, instalacje
wentylacyjne, urządzenia wentylacyjne, terminale wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne, przemysłowe urządzenia wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne dymu, wirniki powietrzne
do wentylacji, kurtyny powietrzne do wentylacji, wentylatory do systemów wentylacji, przepustnice do instalacji wentylacyjnych, induktory powietrza, dmuchawy do wentylacji
zasilane elektrycznie, rozpraszacze ciepła do urządzeń
do wentylacji, systemy HVAC, płuczki gazowe jako części instalacji gazowych, instalacje grzewcze na gaz, instalacje
chłodnicze do gazu, instalacje do oczyszczania gazu, instalacje do gromadzenia gazów, instalacje do spalania gazów, gazowe instalacje centralnego ogrzewania, instalacje do kontrolowania przepływu gazów, gazowe instalacje do ogrzewania pomieszczeń, urządzenia regulacyjne do instalacji gazowych, urządzenia regulacyjne do instalacji rur gazowych,
instalacje grzewcze do użytku wraz z paliwami gazowymi,
urządzenia do zmniejszania ciśnienia do użytku w instalacjach gazowych, pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, piece rekuperacyjne gazowe, rekuperatory
do wstępnego ogrzewania powietrza do spalania w systemach grzewczych z wykorzystaniem gorących gazów spalinowych, ogrzewanie podłogowe, instalacje ogrzewania
podłogowego, urządzenia do ogrzewania podłogowego,
wymienniki ciepła, płaszczowe wymienniki ciepła, wymienniki ciepła do kominków, wymienniki ciepła do usuwania
kondensatów, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa sanitarnego wyposażenia wodociągowego, wyposażenia regulacyjnego do wodociągów, zaworów bezpieczeństwa do wodociągów, kurków czerpalnych jako armatury wodociągowej,
zaworów do rur wodociągowych, uszczelek do kranów wodociągowych, rur wodociągowych do instalacji sanitarnych,
osprzętu sanitarnego do przewodów wodociągowych, baterii mieszających do rur wodociągowych, urządzeń rozpylających będących częściami instalacji wodociągowych, zaworów do kontroli temperatury jako części instalacji wodociągowych, elastycznych rur wchodzących w skład instalacji
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wodociągowo-kanalizacyjnej umywalek, elastycznych rur
wchodzących w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wanien, elastycznych rur wchodzących w skład instalacji
wodociągowo-kanalizacyjnej kabin prysznicowych, elastycznych rur wchodzących w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej zlewów kuchennych, instalacji wody gorącej,
instalacji do oczyszczania wody, instalacji do schładzania
wody, instalacji do filtrowania wody, instalacji do dystrybucji
wody, łazienkowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji do ogrzewania wodnego, instalacji do oczyszczania
wody deszczowej, instalacji do zaopatrywania w wodę, urządzeń regulacyjnych do instalacji wodnych, instalacji regulacyjnych do rur wodnych, kurków do wody będących częściami instalacji zaopatrujących w wodę, bojlerów do instalacji
dostarczających gorącą wodę, urządzeń i instalacji do zmiękczania wody, zaworów do instalacji zaopatrujących w wodę,
instalacji do zaopatrywania w wodę pitną, umywalek będących elementami instalacji zaopatrujących w wodę, gazowych kotłów kominkowych do domowych instalacji ciepłej
wody, głowic prysznicowych będących częściami instalacji
zasilających w wodę, odpowietrzników do użytku z instalacjami do dystrybucji wody, instalacji sanitarnych i łazienkowych oraz armatury wodno-kanalizacyjnej, akcesoriów zabezpieczających i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacji i urządzeń sanitarnych, sprzętu do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacji centralnego ogrzewania,
bojlerów do instalacji centralnego ogrzewania, grzejników
do instalacji centralnego ogrzewania, kotłów jako części instalacji centralnego ogrzewania, grzejników płaskich do instalacji centralnego ogrzewania, naczyń wzbiorczych do instalacji centralnego ogrzewania, zaworów do kontroli temperatury jako części instalacji centralnego ogrzewania, urządzeń centralnego ogrzewania, pieców do ogrzewania centralnego, rur kotłowych centralnego ogrzewania, grzejników
do systemów centralnego ogrzewania, nawilżaczy do grzejników centralnego ogrzewania, wymienników ciepła do celów centralnego ogrzewania, termostatycznych zaworów
kontrolnych do grzejników centralnego ogrzewania, sterowników termicznych do grzejników centralnego ogrzewania,
filtrów magnetycznych będących częściami urządzeń
do centralnego ogrzewania, ograniczników temperatury
do grzejników centralnego ogrzewania zawierających dyski
bimetalowe, ograniczników temperatury do grzejników centralnego ogrzewania zawierających pręty rozporowe, automatycznych urządzeń do regulacji temperatury do grzejników centralnego ogrzewania, instalacji wentylacyjnych,
urządzeń wentylacyjnych, terminali wentylacyjnych, wyciągów wentylacyjnych, przemysłowych urządzeń wentylacyjnych, wyciągów wentylacyjnych dymu, wirników powietrznych do wentylacji, kurtyn powietrznych do wentylacji, wentylatorów do systemów wentylacji, przepustnic do instalacji
wentylacyjnych, induktorów powietrza, dmuchaw do wentylacji zasilanych elektrycznie, rozpraszaczy ciepła do urządzeń do wentylacji, systemów HVAC, płuczek gazowych jako
części instalacji gazowych, instalacji grzewczych na gaz, instalacji chłodniczych do gazu, instalacji do oczyszczania
gazu, instalacji do gromadzenia gazów, instalacji do spalania
gazów, gazowych instalacji centralnego ogrzewania, instalacji do kontrolowania przepływu gazów, gazowych instalacji
do ogrzewania pomieszczeń, urządzeń regulacyjnych do instalacji gazowych, urządzeń regulacyjnych do instalacji rur
gazowych, instalacjo grzewczych do użytku wraz z paliwami
gazowymi, urządzeń do zmniejszania ciśnienia do użytku
w instalacjach gazowych, pomp ciepła, pomp ciepła do przetwarzania energii, pieców rekuperacyjnych gazowych, rekuperatorów do wstępnego ogrzewania powietrza do spalania
w systemach grzewczych z wykorzystaniem gorących ga-

Nr ZT17/2019

zów spalinowych, ogrzewania podłogowego, instalacji
ogrzewania podłogowego, urządzeń do ogrzewania podłogowego, wymienników ciepła, płaszczowych wymienników
ciepła, wymienników ciepła do kominków, wymienników
ciepła do usuwania kondensatów.
(210) 496450
(220) 2019 02 26
(731) GIEPARDA MARIUSZ MG GROUP, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) WhoMoose
(510), (511) 43 restauracje, zapewnianie żywności i napojów
w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów
w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach
szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów,
restauracje dla turystów, usługi restauracji hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje
samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących
restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie
informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje,
usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków.
496455
(220) 2019 02 26
SUDOŁ DAWID, KĘDZIERSKI KRZYSZTOF ROLL
SPÓŁKA CYWILNA, Wyszogród
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROLL

(210)
(731)

(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 zawiasy metalowe, zawiasy drzwiowe metalowe, zawiasy metalowe zawierające sprężynę, zatrzaski metalowe, zaciski zawieszeniowe z metalu, metalowe obramowania drzwi, metalowe elementy drzwi, metalowe elementy
do hamowania drzwi, metalowe uszczelki do drzwi, zawiasy
metalowe do drzwi, drzwi metalowe, metalowe łańcuchy
do drzwi, metalowe urządzenia zamykające do drzwi, metalowe urządzenia do przytrzymywania drzwi, metalowe
uchwyty do otwierania drzwi, metalowe przytrzymywacze
do drzwi, metalowe osłony do drzwi, metalowe okucia zabezpieczające do drzwi, metalowe zasuwy do zamykania drzwi,
ramy metalowe do drzwi przesuwanych, płyty do drzwi metalowe, przechylne drzwi metalowe, prowadnice do drzwi
przesuwnych [z metalu], profile z metalu na drzwi, okucia
do drzwi metalowe, zamknięcia zabezpieczające z metalu,
rolki, prowadnice do okien przesuwnych, rygle do klamek,
zasuw, metalowe, zamknięcia drzwiowe, eliminujące trzaskanie [nieelektryczne], zewnętrzne drzwi metalowe, zawiasy
do drzwi i okien (metalowe -), zatrzaski do drzwi metalowe,
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zasuwy metalowe będące elementami do drzwi, zasuwki metalowe do zamków, elementy drzwiowe metalowe,
drzwi (urządzenia do otwierania -) nieelektryczne, metalowe
blachy zabezpieczające do drzwi, klamki do drzwi metalowe, metalowe odbojniki drzwiowe, drzwi przesuwne (rolki,
prowadnice do -), rolki, bloki metalowe [inne niż do maszyn],
części zamków z metalu, zasuwy do zamków, materiały konstrukcyjne metalowe, metalowe konstrukcje, wstawki metalowe, wsporniki metalowe, 35 usługi handlu detalicznego
w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami
metalowymi, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części
samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pojazdami.
(210) 496456
(220) 2019 02 26
(731) DRZYZGA DANIELA DARIA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) IPOSSO
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie z metali nieszlachetnych, wyroby jubilerskie wykonane z metali szlachetnych, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie, przyrządy
chronometryczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

496459
(220) 2019 02 26
DIG-NET LENART SPÓŁKA JAWNA, Mroczeń
(znak słowno-graficzny)
BED CONCEPT

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 20 łóżka rozkładane, łóżka w postaci półko-tapczanów, konstrukcje drewniane do łóżek, łóżka nie do celów
medycznych, meble, pościel, oprócz bielizny pościelowej,
poduszki.
496462
(220) 2019 02 26
STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RESTAURACJA KULTURA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.05.22
(510), (511) 35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów i usług z nimi związanych pozwalające nabywcy
na ich swobodne oglądanie i kupowanie w sklepie lub hur-
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towni z artykułami spożywczymi i alkoholowymi, doradztwo
w zakresie prowadzenia usług gastronomicznych i zarządzania siecią lokali gastronomicznych, 41 usługi w zakresie
prowadzenia szkoleń i kształcenie kadr pracujących w gastronomii, usługi w zakresie organizacji i obsługi: konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie balów, zabaw, dyskotek, pikników, festynów, widowisk,
planowanie i organizowanie przyjęć okolicznościowych,
spotkań klubowych i towarzyskich, wynajem sal, 43 usługi
w zakresie prowadzenia placówek gastronomicznych, barów, restauracji, kawiarni, herbaciarni, pubów, kafeterii, barów
szybkiej obsługi, snack-barów, usługi gastronomiczne i cateringowe, posiłki w restauracjach, wynajmowanie sal na posiedzenia, przygotowanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa imprez promocyjnych,
przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób trzecich
polegające na zaopatrzeniu w żywność i napoje.
496464
(220) 2019 02 26
STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Restauracja Kultura
(510), (511) 35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów i usług z nimi związanych pozwalające nabywcy
na ich swobodne oglądanie i kupowanie w sklepie lub hurtowni z artykułami spożywczymi i alkoholowymi, doradztwo
w zakresie prowadzenia usług gastronomicznych i zarządzania siecią lokali gastronomicznych, 41 usługi w zakresie
prowadzenia szkoleń i kształcenie kadr pracujących w gastronomii, usługi w zakresie organizacji i obsługi: konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie balów, zabaw, dyskotek, pikników, festynów, widowisk,
planowanie i organizowanie przyjęć okolicznościowych,
spotkań klubowych i towarzyskich, wynajem sal, 43 usługi
w zakresie prowadzenia placówek gastronomicznych, barów, restauracji, kawiarni, herbaciarni, pubów, kafeterii, barów
szybkiej obsługi, snack-barów, usługi gastronomiczne i cateringowe, posiłki w restauracjach, wynajmowanie sal na posiedzenia, przygotowanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa imprez promocyjnych,
przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób trzecich
polegające na zaopatrzeniu w żywność i napoje.
(210)
(731)

496465
(220) 2019 02 26
KOWAL KRZYSZTOF MIECZYSŁAW KO-EL USŁUGI
ELEKTROINSTALACYJNE, Wieliczka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KO EL
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.13, 01.15.03
(510), (511) 9 instalacja odgromowa, instalacje elektryczne,
instalacje elektrycznego okablowania, przewody instalacji
elektrycznych, elektryczne instalacje sterujące, elektryczne
instalacje przeciwwłamaniowe, instalacje do komunikacji
elektronicznej, kable izolowane do instalacji elektrycznych,
urządzenia do diagnozowania instalacji elektrycznych, instalacje elektryczne do kontroli przepływu, listwy zasilające
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z gniazdami przenośnymi, elektryczne gniazdka i kontakty,
aparatura i urządzenia do przełączania energii elektrycznej,
skrzynki zaciskowe do przewodów elektrycznych, skrzynki
przyłączowe do przewodów elektrycznych, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa instalacji odgromowych, instalacji elektrycznych, instalacji elektrycznego okablowania, przewodów
instalacji elektrycznych, elektrycznych instalacji sterujących,
elektrycznych instalacji przeciwwłamaniowych, instalacji
do komunikacji elektronicznej, kabli izolowanych do instalacji elektrycznych, urządzeń do diagnozowania instalacji
elektrycznych, instalacji elektrycznych do kontroli przepływu, listew zasilających z gniazdami przenośnymi, elektrycznych gniazdek i kontaktów, przenośnych gniazd wtykowych, elektrycznych łączników wtykowych, przełączników
ściemniających, przełączników elektrycznych, elektrycznych
przełączników błyskowych, elektronicznych przełączników
dotykowych, przełączników obrotowych elektrycznych,
elektrycznych przełączników przyciskowych, elektrycznych
przełączników ramowych, elektronicznych przełączników
uniwersalnych, elektrycznych domowych przełączników,
przełączników prądu elektrycznego, elektrycznych urządzeń przełączających, puszek na przełączniki elektryczne,
dwustabilnych elektrycznych przełączników przechylnych,
urządzeń do regulowania temperatury, aparatury i urządzeń do przełączania energii elektrycznej, przewodników
elektrycznych, izolowanych przewodów elektrycznych, elektrycznych przewodów telefonicznych, elektrycznych przewodów montażowych, zespołów przewodów elektrycznych,
kabli i przewodów elektrycznych, etykietek do oznaczania
przewodów elektrycznych, skrzynek zaciskowych do przewodów elektrycznych, skrzynek przyłączowych do przewodów elektrycznych, aparatury i urządzeń do przewodzenia
energii elektrycznej, rozdzielaczy układowych, skrzynek
rozdzielczych elektrycznych, elektrycznych tablic rozdzielczych, skrzynek rozdzielczych zasilania, szaf rozdzielczych,
pulpitów rozdzielczych, rozdzielaczy energii elektrycznej,
elektrycznych paneli rozdzielczych do sieci elektrycznej,
sterowników elektronicznych, sterowników elektrycznych,
obwodów sterowniczych, sterowników programowalnych,
sterowników urządzeń, elektrycznych obwodów sterowniczych, elektrycznych skrzynek sterowniczych, elektrycznych
urządzeń sterowniczych, elektrycznych pulpitów sterowniczych, elektronicznych sterowników procesów, urządzeń
elektrycznych do sterowania, elektrycznych urządzeń zdalnego sterowania, tablic sterowniczych, modułów połączeniowych do sterowników elektrycznych, 37 renowacja instalacji elektrycznych, instalacja uziemienia elektrycznego,
instalacja elektrycznego ogrzewania towarzyszącego, usługi wykonawców instalacji elektrycznych, naprawa sprzętu
elektrycznego i instalacji elektrotechnicznych, instalowanie
sieci łączności elektronicznej, instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, usługi
w zakresie instalacji elektrycznych, naprawa i konserwacja
instalacji elektronicznych, eliminacja zakłóceń w instalacjach
elektrycznych, instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, renowacja, naprawa i konserwacja przewodów
instalacji elektrycznej, udzielanie informacji związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, instalowanie połączeń elektronicznych i cyfrowych do centrów obsługi telefonicznej,
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, naprawa
i konserwacja urządzeń elektronicznych, naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych, usługi
w zakresie eliminacji zakłóceń dla urządzeń elektrycznych,
serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia
w energię elektryczną, instalacja maszyn przemysłowych,
konserwacja maszyn przemysłowych, naprawa maszyn
przemysłowych, instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu
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telekomunikacyjnego, instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, instalacja urządzeń elektrycznych, instalacja urządzeń oświetleniowych, instalowanie urządzeń sieci komunikacyjnych, instalowanie domowych urządzeń zabezpieczających, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, instalacja
urządzeń do oszczędzania energii, naprawa instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji energii, budowa infrastruktury
łącznościowej, budowa infrastruktury elektroenergetycznej,
budowa infrastruktury, instalacja odgromników, konserwacja
i naprawa elektrycznych systemów uziemienia, instalowanie,
konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, montaż
urządzeń grzewczych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczej,
instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, naprawa i konserwacja instalacji gazowych
i elektrycznych, usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń
klimatyzacyjnych, modernizacja instalacji do ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji budynków, naprawa lub konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych do celów przemysłowych.
496466
(220) 2019 02 26
LEGE ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lege Advisors BIZNES NIERUCHOMOŚCI
RESTRUKTURYZACJE

(210)
(731)

(531) 26.04.03, 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi doradcze i konsultingowe w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące likwidacji przedsiębiorstw, usługi
konsultacyjne w zakresie planowania biznesowego oraz ciągłości działania, usługi konsultacji biznesowych dotyczące
planowania i wychodzenia z kryzysu, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem biznesowym,
planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej, administrowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej, planowanie w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie planowania działalności
gospodarczej, konsultacje w zakresie planowania działalności gospodarczej, pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej, usługi w zakresie planowania działalności
gospodarczej dla przedsiębiorstw, usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, przeprowadzanie wycen przedsiębiorstw, wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach,
wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą
w przedsiębiorstwach specjalistycznych, wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach handlowych, wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach przemysłowych,
analiza rynku, przygotowywanie sprawozdań finansowych
i analiz dla przedsiębiorstw, doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, doradztwo
w zakresie analizy zachowań zakupowych konsumentów,
sporządzanie dokumentów, zarządzanie dokumentacją biznesową, sporządzanie dokumentów dotyczących opodatko-
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wania, przygotowywanie dokumentów związanych z działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania
dokumentacją handlową, usługi szacowania ryzyka w działalności gospodarczej, usługi podatkowe, przygotowywanie
zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, doradztwo
księgowe w zakresie podatków, usługi w zakresie procesów
związanych z deklaracjami podatkowymi, 36 wyceny finansowe nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących
wyceny nieruchomości, wyceny nieruchomości dla roszczeń
ubezpieczeniowych, usługi doradcze dotyczące wyceny
nieruchomości, usługi w zakresie wyceny nieruchomości,
usługi wyceny nieruchomości w celach fiskalnych, wyceny
finansowe nieruchomości posiadanych z tytułu własności
nieograniczonej, wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych, ocena i wycena nieruchomości, usługi konsultingu finansowego, informacja finansowa, usługi doradcze
i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo finansowe
i usługi konsultingu finansowego, finansowe usługi konsultingowe, usługi związane z upadłością, usługi w zakresie papierów wartościowych związane z restrukturyzacją kapitału,
restrukturyzacja długów, usługi likwidacji przedsiębiorstw,
finansowe, wyceny finansowe w związku z odpowiedzią
na ogłoszenia przetargowe, sporządzanie raportów i analiz finansowych, sporządzanie oraz analiza raportów finansowych, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie
rynków obligacji, analiza inwestycyjna, doradztwo i analiza
finansowa, szacowanie strat, usługi w zakresie szacowania
i wycen mienia, ocena i wycena podatkowa, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, badania prawne, usługi wsparcia
prawnego, sporządzanie ekspertyz prawnych, usługi monitorowania prawnego, kompilacja informacji prawnych, pośrednictwo w procedurach prawnych, doradztwo prawne
w dziedzinie opodatkowania, porady prawne i zastępstwo
procesowe, pomoc prawna przy tworzeniu umów, usługi prawne w zakresie mediacji, udzielanie opinii prawnych
przez ekspertów, doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, świadczenie usług w zakresie badań prawnych, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
dotyczące zagadnień prawnych, usługi prawne związane
z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, udostępnianie
informacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem
strony internetowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

496468
(220) 2019 02 27
KRYSIŃSKI MARCIN, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
KUP BILET PL

(531) 29.01.13, 27.05.01, 20.05.25
(510), (511) 35 reklama, usługi reklamowe świadczone
w szczególności za pośrednictwem Internetu, promocja
sprzedaży, wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie i systematyzacja danych do baz
komputerowych, sprzedaż biletów na imprezy masowe
zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, promocja Imprez masowych, promocja imprez masowych w Internecie, 39 organizowanie podróży zawierające
komputerową rezerwację i sprzedaż biletów na imprezy masowe w tym sportowe, dostarczanie przesyłek i dystrybucja
przesyłek, sprzedaż biletów lotniczych, sprzedaż biletów komunikacji miejskiej, 41 organizacja imprez masowych w za-
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kresie rezerwacji i dystrybucji biletów, organizowanie loterii,
obsługa sal kinowych, rezerwowanie miejsc na: spektakle,
imprezy sportowe, przedstawienia teatralne, informacja
o wypoczynku i imprezach rozrywkowych, w szczególności
kulturalnych i sportowych, przedsprzedaż (sprzedaż) biletów na imprezy sportowe, przedstawienia teatralne, seanse
filmowe, przedstawienia muzyczne i inne przedstawienia
artystyczne, przedsprzedaż (sprzedaż) biletów na wystawy,
do muzeów, na kongresy, konferencji i inne imprezy kulturalne, sportowe, edukacyjne i artystyczne, pośrednictwo
w sprzedaży biletów na przedstawienia teatralne, muzyczne
i inne przedstawienia artystyczne, pośrednictwo w sprzedaży biletów na wystawy, do muzeów, na kongresy, konferencje
i inne imprezy kulturalne, sportowe, edukacyjne i artystyczne, szkolenia w zakresie sprzętu komputerowego, szkolenia
w zakresie programów i oprogramowania komputerowego.
496471
(220) 2019 02 27
FHU WILMAT L. MATECKI A. WIŚNIEWSKI SPÓŁKA
JAWNA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) TAKO
(510), (511) 11 żarówki halogenowe, żarówki oświetleniowe LED, żarówki oświetleniowe, żarówki i akcesoria do nich,
żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, oświetlenie
do motocykli, lampy do oświetleń pojazdów, lampy przednie do użytku w rowerach, lampy kierunkowe do rowerów, lampki rowerowe na dynamo, lampy (oświetleniowe)
do pojazdów.
(210)
(731)

496474
(220) 2019 02 27
KUJTKOWSKA-GLANERT DOMINIKA HAIR4YOU,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania ciała, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania włosów jak
szampony do włosów, odżywki do włosów, toniki do włosów, maseczki do włosów, żele i balsamy do włosów, emulsje
i śmietanki oraz mleczka kosmetyczne do pielęgnacji włosów,
płyny do pielęgnacji włosów, talk do włosów, aktywatory
do włosów, ampułki do włosów, 10 włosy ludzkie jako protezy, włosy naturalne jako protezy, włosy sztuczne jako protezy,
włosy syntetyczne jako protezy, 26 włosy ludzkie, włosy naturalne, włosy sztuczne, włosy syntetyczne, włosy do przedłużania, warkocze z włosów, treski z włosów, ozdoby do włosów,
siatki na włosy, pasemka na mikroringi, pasemka na keratynę,
pasemka na ultradźwięk, włosy na taśmie materiałowej, włosy
na taśmie silikonowej, włosy na spinkach, grzywki, kitki z włosów na spinkach, peruki z włosów naturalnych, peruki z włosów sztucznych, dopinki z włosów do fryzur, 35 zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sieci sklepów i na stronie
internetowej zarówno w hurcie jak i detalu, w tym usługi prowadzenia hurtowni, sklepów detalicznych stacjonarnych i in-
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ternetowych oraz sprzedaży bezpośredniej i wysyłkowej artykułów takich jak: włosy ludzkie jako protezy, włosy naturalne
jako protezy, włosy sztuczne jako protezy, włosy syntetyczne
jako protezy, włosy ludzkie, włosy naturalne, włosy sztuczne,
włosy syntetyczne, włosy do przedłużania, warkocze z włosów, treski z włosów, ozdoby do włosów, siatki na włosy, pasemka na mikroringi, keratyna, włosy na taśmie, tapeon, włosy
na clip, grzywki, kitki z włosów, peruki i wyroby perukarskie,
akcesoriów do przedłużania włosów oraz wyrobów perukarskich, szczotki do włosów, grzebienie do włosów, kosmetyki,
kosmetyki do pielęgnacji i upiększania ciała, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania włosów jak szampony do włosów, odżywki do włosów, toniki do włosów, maseczki do włosów, żele
i balsamy do włosów, emulsje i śmietanki oraz mleczka kosmetyczne do pielęgnacji włosów, płyny do pielęgnacji włosów,
talk do włosów, aktywatory do włosów, ampułki do włosów,
44 przedłużanie i zagęszczanie włosów, masaż, masaż leczniczy, masaż rehabilitacyjny, masaż relaksacyjny, masaż klasyczny, masaż gorącymi kamieniami, masaż aroma-terapeutyczny,
masaż czekoladowy, drenaż limfatyczny, masaż wspomagający odchudzanie, masaż bańką chińską, henna, henna brwi,
henna rzęs, regulacja brwi, makijaż trwały, makijaż trwały oczu,
makijaż trwały brwi, zabiegi pielęgnacyjne na twarz, peeling
chemiczny, mikrodermabrazja, mikrodermabrazja z infuzją,
nieinwazyjna metoda odmładzania skóry, mezoterapia igłowa, medycyna estetyczna, laserowe usuwanie znamion skórnych, laserowe usuwanie zmian skórnych, laserowe zamykanie
naczyń, depilacja laserowa, odmładzanie i lifting z zastosowaniem nici, pielęgnacja dłoni i paznokci, manicure, pedicure, mikrodermabrazja diamentowa, aromaterapia, chirurgia
plastyczna, fizjoterapia, fizykoterapia, usługi fryzjerskie, usługi
sauny, usługi solarium, tatuowanie, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi logopedyczne, usługi medycyny alternatywnej, usługi wizażu, peeling kawitacyjny, usługi kosmetyczne,
medycyna estetyczna, usuwanie zmarszczek, powiększanie
ust, odchudzanie, modelowanie sylwetki, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi, usługi w zakresie chirurgii plastycznej,
usługi w zakresie kosmetyki leczniczej, profilaktycznej i upiększającej, odnowy biologicznej, laseroterapii, muzykoterapii,
koloroterapii, akupunktury, krioterapii.
(210) 496477
(220) 2019 02 27
(731) DELKO SPÓŁKA AKCYJNA, Śrem
(540) (znak słowny)
(540) ŁASUCH
(510), (511) 31 artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, karmy
i pasze dla zwierząt, napoje dla zwierząt domowych, piasek
aromatyczny [ściółka] dla zwierząt domowych, pokarm dla
ptaków, pokarm dla zwierząt domowych, suchary dla psów.
496478
(220) 2019 02 27
HOME REVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) MUZO STACJA
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości i majątku, dzierżawa
lub wynajem budynków, dzierżawa i wynajem pomieszczeń
handlowych, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, wynajem budynków, wynajem lokali na cele biurowe, wynajem nieruchomości, wynajem pomieszczeń handlowych,
wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem powierzchni
biurowej, sponsorowanie imprez kulturalnych, 41 wynajem sal
muzycznych, wynajem pomieszczeń dla zespołów muzycznych, usługi w zakresie sal muzycznych, wynajem instrumen(210)
(731)

Nr ZT17/2019

tów muzycznych, wynajem sprzętu audio i wideo, wynajem
sprzętu audiowizualnego, wynajem sprzętu do użytku na imprezach sportowych, wynajem sprzętu i urządzeń audiowizualnych i fotograficznych, wynajem studiów nagrań, wynajem
urządzeń do nagrywania sygnałów audio, wynajem urządzeń
do nagrywania sygnałów wideo, koncerty muzyczne, koncerty muzyczne na żywo, konkursy muzyczne, muzyczne usługi
wydawnicze, muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie
nagrywania muzyki, muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów, organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, przedstawienia muzyczne, przedstawienia muzyczne na żywo, usługi w zakresie
edukacji muzycznej, usługi w zakresie produkcji muzycznej,
usługi w zakresie rozrywki muzycznej animowanej, widowiska muzyczne, widowiska muzyczne na żywo, widowiska teatralne i widowiska muzyczne, występy taneczne, muzyczne
i dramatyczne, występy muzyczne na żywo, występy muzyczne i piosenkarskie, imprezy kulturalne, imprezy taneczne,
organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja
imprez rozrywkowych, organizowanie imprez edukacyjnych,
organizowanie imprez muzycznych, organizowanie imprez
w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, organizowanie imprez
w celach rozrywkowych, prowadzenie imprez rozrywkowych,
prowadzenie imprez kulturalnych, prowadzenie imprez edukacyjnych, rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, udzielanie
informacji na temat rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci online i Internetu, zamawianie artystów estradowych na imprezy (usługi organizatora), usługi rozrywkowe w postaci organizacji społecznych imprez rozrywkowych,
organizowanie koncertów, zarządzanie koncertami, produkcja
koncertów muzycznych, obsługa koncertów muzycznych,
usługi koncertów muzycznych, organizowanie koncertów
muzycznych, prezentacja koncertów muzycznych, rozrywka
w postaci koncertów, organizowanie i prowadzenie koncertów, usługi rezerwacji biletów na koncerty, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie koncertów, usługi w zakresie
sal tanecznych, wypożyczanie instrumentów muzycznych,
wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie akustycznego
sprzętu nagrywającego, wypożyczanie akustycznego sprzętu
odtwarzającego, wypożyczanie sprzętu do nagrywania taśm,
wypożyczanie sprzętu wideo i audio, wypożyczanie sprzętu
wideo, wynajem maszyn i urządzeń rozrywkowych, wynajem
nagrań z fonią i wizją, 43 wynajem pomieszczeń na przyjęcia
towarzyskie, wynajem pomieszczeń na wystawy, wynajem
pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, wynajem urządzeń
oświetleniowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

496479
(220) 2019 02 27
DUDEK DOROTA, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
KAMPINOS

Nr ZT17/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 29.01.12, 27.05.01, 06.07.25, 03.04.04, 03.04.26
(510), (511) 33 alkohole, wódki, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
496480
(220) 2019 02 27
ADAMCZUK GRZEGORZ ADAMCZUK SERWIS
FINANSOWY, Siedlce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASF ADAMCZUK SERWIS FINANSOWY

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.12, 26.11.03
(510), (511) 36 administracja w zakresie ubezpieczeń,
agencje ubezpieczeniowe, badania dotyczące ubezpieczeń, bankowość hipoteczna i pośrednictwo w tym zakresie, doradztwo dotyczące kredytów, doradztwo dotyczące
pożyczek, doradztwo finansowe, doradztwo finansowe
i ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe związane z pożyczkami, doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi, doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo kredytowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo
w zakresie kredytów hipotecznych, doradztwo w zakresie
ubezpieczeń na życie, doradztwo związane z zawieraniem
ubezpieczeń, informacje finansowe, konsultacje kredytowe,
organizowanie finansowania składek ubezpieczeniowych,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, pośrednictwo w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych wypadków, pośrednictwo w ubezpieczeniach transportowych, pośrednictwo
w umowach kredytowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe
w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w usługach finansowych, pośrednictwo w wypłacaniu i przyjmowaniu pieniędzy, pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych,
pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń innych niż na życie,
usługi agencji ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi ubezpieczeniowe.
496482
(220) 2019 02 27
ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) ZOSNA
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne wykorzystywane w leczeniu zaburzeń snu, środki nasenne
i uspokajające.
(210)
(731)

496501
(220) 2019 02 27
MABUDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MABUDO ROBUST
(210)
(731)

(531) 26.04.17, 27.05.01
(510), (511) 19 niemetalowe modułowe elementy budowlane, materiały niemetalowe do użytku w budownictwie,
budynki przenośne, niemetalowe, betonowe elementy budowlane, budowlane konstrukcje niemetalowe, domy prefabrykowanie (niemetalowe).
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496503
(220) 2019 02 27
MABUDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MABUDO RAPID
(210)
(731)

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 19 niemetalowe modułowe elementy budowlane, materiały niemetalowe do użytku w budownictwie,
budynki przenośne, niemetalowe, betonowe elementy budowlane, budowlane konstrukcje niemetalowe, domy prefabrykowanie (niemetalowe).
496510
(220) 2019 02 27
PROWINCJA ŚWIĘTEGO ANTONIEGO
I BŁOGOSŁAWIONEGO JAKUBA STRZEMIĘ
ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KONWENTUALNYCH
(FRANCISZKANÓW), Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Zioła Klasztorne O. Grzegorza
(510), (511) 5 albuminowe artykuły żywnościowe do celów medycznych, aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycznych, aldehydy do celów farmaceutycznych, albumina
słodowa do użytku farmaceutycznego, alginiany do celów
farmaceutycznych, alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, alkohol do stosowania miejscowego, alkohol leczniczy,
antybakteryjne płyny do rąk, antybiotyki, balsam gurjunowy
do celów medycznych, balsamiczne preparaty do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego, białkowe suplementy diety, białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne
preparaty do celów medycznych, biologiczne preparaty
do celów weterynaryjnych, błonnik pokarmowy, borowina
do kąpieli, borowina lecznicza, chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, chleb o niskiej zawartości
soli przystosowany do celów medycznych, cukier leczniczy,
cukier do celów medycznych, cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, detergenty do celów medycznych, dezodoranty, inne niż dla ludzi lub zwierząt, dietetyczna żywność
do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napary do celów medycznych, dietetyczne
napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne
preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do celów medycznych, digitalina, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, drewno cedrowe jako środek odstraszający owady,
drożdże do celów medycznych, weterynaryjnych lub farmaceutycznych, drożdże do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne
i ziołowe do celów leczniczych, eliksiry jako preparaty farmaceutyczne, emulsje do rąk zawierające substancje lecznicze,
enzymy do celów farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych, enzymy do celów weterynaryjnych, enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, estry do celów farmaceutycznych, estry spożywcze do celów farmaceutycznych, etery do celów farmaceutycznych, etery do celów medycznych,
eukaliptol do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów
farmaceutycznych, farmaceutyczne słodycze, farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, fosforany do celów farmaceutycznych,
fungicydy, glicerofosfaty, gliceryna do celów medycznych,
glukoza do celów medycznych, glukoza do stosowania
(210)
(731)
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jako dodatek do żywności do celów medycznych, gorczyca
do celów farmaceutycznych, herbata dla astmatyków, herbata lecznicza, herbata z ziół do celów leczniczych, herbaty
ziołowe do celów leczniczych, herbicydy, homogenizowana
żywność przystosowana do celów medycznych, hormony
do celów medycznych, hydrastyna, hydrastynina, immunostymulanty, insektycydy, jalapa- wilec przeczyszczający, jujuba lecznicza, kamfora do celów medycznych, koper włoski
do celów medycznych, kora do celów farmaceutycznych,
korzenie lecznicze, kremy lecznicze, kremy ziołowe do celów medycznych, lecznicze płyny, lecznicze napary ziołowe,
lecznicze preparaty do leczenia skóry, lecznicze szampony,
lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, lekarstwa,
leki dla ludzi, lukrecja do celów farmaceutycznych, maści ziołowe do celów leczniczych, maści lecznicze do stosowania
na skórę, maści do celów farmaceutycznych, mazidła, mąka
z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, mielone
siemię lniane do użytku jako suplement diety, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, mieszanki na kaszel, mleczko
pszczele do celów farmaceutycznych, mydła i detergenty
lecznicze i odkażające, mydła lecznicze, nalewki do celów
medycznych oraz leczniczych, napary lecznicze, napoje
ziołowe do użytku leczniczego, odżywcze suplementy diety, olej gorczycowy do celów medycznych, olej rycynowy
do celów medycznych, olejek miętowy bez mentolu do celów medycznych, olejek kamforowy do celów medycznych,
olejek z kopru do celów leczniczych, olejek terpentynowy
do celów farmaceutycznych, olejki lecznicze, pomady do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji skóry do celów
medycznych, preparaty do produkcji napojów leczniczych,
preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom
zapalnym, preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych propolis do celów farmaceutycznych, proszki lecznicze na bazie: jeżówki wierzbownicy i aloesu, siemię lniane
do celów farmaceutycznych, skrobia do celów dietetycznych
lub farmaceutycznych, słodycze do celów leczniczych, sole
do celów medycznych, substancje odżywcze i dietetyczne
do celów leczniczych, suplementy diety, suplementy diety
zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety
zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, syropy do użytku farmaceutycznego,
szampony lecznicze, tabletki wspomagające odchudzanie,
tran, woda morska do kąpieli leczniczych, woda termalna,
wody mineralne do celów medycznych, zioła lecznicze, zioła
lecznicze suszone lub zakonserwowane, żelatyna do celów
medycznych.
496511
(220) 2019 02 27
PROWINCJA ŚWIĘTEGO ANTONIEGO
I BŁOGOSŁAWIONEGO JAKUBA STRZEMIĘ
ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KONWENTUALNYCH
(FRANCISZKANÓW), Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Zielarnia O. Grzegorza Sroki
(510), (511) 5 albuminowe artykuły żywnościowe do celów medycznych, aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycznych, aldehydy do celów farmaceutycznych, albumina
słodowa do użytku farmaceutycznego, alginiany do celów
farmaceutycznych, alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, alkohol do stosowania miejscowego, alkohol leczniczy,
antybakteryjne płyny do rąk, antybiotyki, balsam gurjunowy
do celów medycznych, balsamiczne preparaty do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego, białkowe suplementy diety, białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne
(210)
(731)
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preparaty do celów medycznych, biologiczne preparaty
do celów weterynaryjnych, błonnik pokarmowy, borowina
do kąpieli, borowina lecznicza, chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, chleb o niskiej zawartości
soli przystosowany do celów medycznych, cukier leczniczy,
cukier do celów medycznych, cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, detergenty do celów medycznych, dezodoranty, inne niż dla ludzi lub zwierząt, dietetyczna żywność
do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napary do celów medycznych, dietetyczne
napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne
preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do celów medycznych, digitalina, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, drewno cedrowe jako środek odstraszający owady,
drożdże do celów medycznych, weterynaryjnych lub farmaceutycznych, drożdże do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne
i ziołowe do celów leczniczych, eliksiry jako preparaty farmaceutyczne, emulsje do rąk zawierające substancje lecznicze,
enzymy do celów farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych, enzymy do celów weterynaryjnych, enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, estry do celów farmaceutycznych, estry spożywcze do celów farmaceutycznych, etery do celów farmaceutycznych, etery do celów medycznych,
eukaliptol do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów
farmaceutycznych, farmaceutyczne słodycze, farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, fosforany do celów farmaceutycznych,
fungicydy, glicerofosfaty, gliceryna do celów medycznych,
glukoza do celów medycznych, glukoza do stosowania
jako dodatek do żywności do celów medycznych, gorczyca
do celów farmaceutycznych, herbata dla astmatyków, herbata lecznicza, herbata z ziół do celów leczniczych, herbaty
ziołowe do celów leczniczych, herbicydy, homogenizowana
żywność przystosowana do celów medycznych, hormony
do celów medycznych, hydrastyna, hydrastynina, immunostymulanty, insektycydy, jalapa- wilec przeczyszczający, jujuba lecznicza, kamfora do celów medycznych, koper włoski
do celów medycznych, kora do celów farmaceutycznych,
korzenie lecznicze, kremy lecznicze, kremy ziołowe do celów medycznych, lecznicze płyny, lecznicze napary ziołowe,
lecznicze preparaty do leczenia skóry, lecznicze szampony,
lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, lekarstwa,
leki dla ludzi, lukrecja do celów farmaceutycznych, maści ziołowe do celów leczniczych, maści lecznicze do stosowania
na skórę, maści do celów farmaceutycznych, mazidła, mąka
z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, mielone
siemię lniane do użytku jako suplement diety, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, mieszanki na kaszel, mleczko
pszczele do celów farmaceutycznych, mydła i detergenty
lecznicze i odkażające, mydła lecznicze, nalewki do celów
medycznych oraz leczniczych, napary lecznicze, napoje
ziołowe do użytku leczniczego, odżywcze suplementy diety, olej gorczycowy do celów medycznych, olej rycynowy
do celów medycznych, olejek miętowy bez mentolu do celów medycznych, olejek kamforowy do celów medycznych,
olejek z kopru do celów leczniczych, olejek terpentynowy
do celów farmaceutycznych, olejki lecznicze, pomady do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji skóry do celów
medycznych, preparaty do produkcji napojów leczniczych,
preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom
zapalnym, preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych propolis do celów farmaceutycznych, proszki leczni-
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cze na bazie: jeżówki wierzbownicy i aloesu, siemię lniane
do celów farmaceutycznych, skrobia do celów dietetycznych
lub farmaceutycznych, słodycze do celów leczniczych, sole
do celów medycznych, substancje odżywcze i dietetyczne
do celów leczniczych, suplementy diety, suplementy diety
zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety
zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, syropy do użytku farmaceutycznego,
szampony lecznicze, tabletki wspomagające odchudzanie,
tran, woda morska do kąpieli leczniczych, woda termalna,
wody mineralne do celów medycznych, zioła lecznicze, zioła
lecznicze suszone lub zakonserwowane, żelatyna do celów
medycznych.
496512
(220) 2019 02 27
PROWINCJA ŚWIĘTEGO ANTONIEGO
I BŁOGOSŁAWIONEGO JAKUBA STRZEMIĘ
ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KONWENTUALNYCH
(FRANCISZKANÓW), Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Zioła O. Grzegorza z Rychwałdu
(510), (511) 5 albuminowe artykuły żywnościowe do celów medycznych, aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycznych, aldehydy do celów farmaceutycznych, albumina
słodowa do użytku farmaceutycznego, alginiany do celów
farmaceutycznych, alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, alkohol do stosowania miejscowego, alkohol leczniczy,
antybakteryjne płyny do rąk, antybiotyki, balsam gurjunowy
do celów medycznych, balsamiczne preparaty do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego, białkowe suplementy diety, białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne
preparaty do celów medycznych, biologiczne preparaty
do celów weterynaryjnych, błonnik pokarmowy, borowina
do kąpieli, borowina lecznicza, chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, chleb o niskiej zawartości
soli przystosowany do celów medycznych, cukier leczniczy,
cukier do celów medycznych, cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, detergenty do celów medycznych, dezodoranty, inne niż dla ludzi lub zwierząt, dietetyczna żywność
do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napary do celów medycznych, dietetyczne
napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne
preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do celów medycznych, digitalina, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, drewno cedrowe jako środek odstraszający owady,
drożdże do celów medycznych, weterynaryjnych lub farmaceutycznych, drożdże do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne
i ziołowe do celów leczniczych, eliksiry jako preparaty farmaceutyczne, emulsje do rąk zawierające substancje lecznicze,
enzymy do celów farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych, enzymy do celów weterynaryjnych, enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, estry do celów farmaceutycznych, estry spożywcze do celów farmaceutycznych, etery do celów farmaceutycznych, etery do celów medycznych,
eukaliptol do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów
farmaceutycznych, farmaceutyczne słodycze, farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, fosforany do celów farmaceutycznych,
fungicydy, glicerofosfaty, gliceryna do celów medycznych,
(210)
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glukoza do celów medycznych, glukoza do stosowania
jako dodatek do żywności do celów medycznych, gorczyca
do celów farmaceutycznych, herbata dla astmatyków, herbata lecznicza, herbata z ziół do celów leczniczych, herbaty
ziołowe do celów leczniczych, herbicydy, homogenizowana
żywność przystosowana do celów medycznych, hormony
do celów medycznych, hydrastyna, hydrastynina, immunostymulanty, insektycydy, jalapa- wilec przeczyszczający, jujuba lecznicza, kamfora do celów medycznych, koper włoski
do celów medycznych, kora do celów farmaceutycznych,
korzenie lecznicze, kremy lecznicze, kremy ziołowe do celów medycznych, lecznicze płyny, lecznicze napary ziołowe,
lecznicze preparaty do leczenia skóry, lecznicze szampony,
lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, lekarstwa,
leki dla ludzi, lukrecja do celów farmaceutycznych, maści ziołowe do celów leczniczych, maści lecznicze do stosowania
na skórę, maści do celów farmaceutycznych, mazidła, mąka
z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, mielone
siemię lniane do użytku jako suplement diety, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, mieszanki na kaszel, mleczko
pszczele do celów farmaceutycznych, mydła i detergenty
lecznicze i odkażające, mydła lecznicze, nalewki do celów
medycznych oraz leczniczych, napary lecznicze, napoje
ziołowe do użytku leczniczego, odżywcze suplementy diety, olej gorczycowy do celów medycznych, olej rycynowy
do celów medycznych, olejek miętowy bez mentolu do celów medycznych, olejek kamforowy do celów medycznych,
olejek z kopru do celów leczniczych, olejek terpentynowy
do celów farmaceutycznych, olejki lecznicze, pomady do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji skóry do celów
medycznych, preparaty do produkcji napojów leczniczych,
preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom
zapalnym, preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych propolis do celów farmaceutycznych, proszki lecznicze na bazie: jeżówki wierzbownicy i aloesu, siemię lniane
do celów farmaceutycznych, skrobia do celów dietetycznych
lub farmaceutycznych, słodycze do celów leczniczych, sole
do celów medycznych, substancje odżywcze i dietetyczne
do celów leczniczych, suplementy diety, suplementy diety
zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety
zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, syropy do użytku farmaceutycznego,
szampony lecznicze, tabletki wspomagające odchudzanie,
tran, woda morska do kąpieli leczniczych, woda termalna,
wody mineralne do celów medycznych, zioła lecznicze, zioła
lecznicze suszone lub zakonserwowane, żelatyna do celów
medycznych.
496513
(220) 2019 02 27
PROWINCJA ŚWIĘTEGO ANTONIEGO
I BŁOGOSŁAWIONEGO JAKUBA STRZEMIĘ
ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KONWENTUALNYCH
(FRANCISZKANÓW), Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Tradycja ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki
z Rychwałdu
(510), (511) 3 aromaty, aromaty do perfum, aromaty
do użytku domowego, aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych, aromaty do żywności w postaci olejków
esencyjnych, aromatyczne olejki do kąpieli, aromatyczne
olejki eteryczne, balsam odżywczy, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy do ciała, cytronowe olejki eteryczne,
cytrynowe olejki eteryczne, detergenty do użytku domowego, dezodoranty, ekstrakty perfum, ekstrakty z kwiatów, eks(210)
(731)
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trakty kwiatowe- perfumy, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje do ciała, esencje do pielęgnacji skóry,
esencje eteryczne, esencje i olejki eteryczne, kosmetyczne
peelingi do ciała, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyki,
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do pielęgnacji
urody, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki naturalne, kremy ziołowe kosmetyczne, kostki mydła do mycia ciała, krem do twarzy, kremy
do aromaterapii, kremy do ciała, kremy do odżywiania skóry
do celów kosmetycznych, kremy do twarzy i ciała, kremy
i balsamy kosmetyczne, kremy kosmetyczne, kremy nawilżające, kremy odżywcze, maseczki do ciała, maski do pielęgnacji włosów, masło do rąk i ciała, mleczka do ciała, mydełka,
mydła, mydło perfumowane, mydło do skóry, naturalne olejki eteryczne, naturalne środki perfumeryjne, nielecznicze
preparaty do łagodzenia oparzeń słonecznych, nielecznicze
preparaty do pielęgnacji ciała, odżywki do włosów, odżywki
do włosów w kostce, odżywki nawilżające do włosów, olejek
do włosów, olejek do kąpieli, olejki do celów kosmetycznych,
olejki do celów perfumeryjnych, olejki do ciała i twarzy, olejki
do masażu ciała, olejki do masażu, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, olejki eteryczne do użytku osobistego,
olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza, olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, olejki eteryczne
do pielęgnacji skóry, olejki eteryczne na kojenie nerwów,
perfumy w płynie, perfumy w postaci stałej, pianki jako kosmetyki, płatki kąpielowe, płyn do kąpieli, płyn do twarzy,
płynne kremy jako kosmetyki, płyny do włosów i ciała, płyny
pielęgnacyjne, pomady do celów kosmetycznych, preparaty
aromaterapeutyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu
i paznokci, preparaty do włosów, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty nawilżające do ciała, produkty do usuwania plam,
produkty perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, roślinne
olejki eteryczne, róże, saszetki perfumowane, saszetki zapachowe, serum do celów kosmetycznych, serum pielęgnacyjne, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, szampony,
środki perfumeryjne i zapachowe, szampony do ciała, toniki
do skóry, woda perfumowana, woda toaletowa, preparaty
do pielęgnacji zębów, preparaty do czyszczenia zębów, środki do mycia zębów, środki do czyszczenia zębów, nielecznicze środki do mycia zębów, płyny do czyszczenia zębów,
preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty do czyszczenia
zębów, środki do mycia zębów, środki do czyszczenia zębów,
nielecznicze środki do mycia zębów, płyny do czyszczenia
zębów, preparaty do prania, mydła do prania, proszki do prania, płyny do prania, środki do namaczania prania, olejki eteryczne jako zapachy do prania, środki do płukania do prania,
preparaty do wybielania, wybielacze, odbarwiacze do celów
kosmetycznych, środki wybielające stosowane w pralnictwie- ultramaryna, 5 albuminowe artykuły żywnościowe
do celów medycznych, aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycznych, aldehydy do celów farmaceutycznych, albumina słodowa do użytku farmaceutycznego, alginiany do celów farmaceutycznych, alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, alkohol do stosowania miejscowego, alkohol leczniczy, antybakteryjne płyny do rąk, antybiotyki, balsam gurjunowy do celów medycznych, balsamiczne preparaty
do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego,
białkowe suplementy diety, białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne preparaty do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, borowina lecznicza, chleb dla
diabetyków przystosowany do celów medycznych, chleb
o niskiej zawartości soli przystosowany do celów medycznych, cukier leczniczy, cukier do celów medycznych, cukier
mlekowy do celów farmaceutycznych, detergenty do celów
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medycznych, dezodoranty, inne niż dla ludzi lub zwierząt,
dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczna
żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne
dodatki do żywności, dietetyczne napary do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne wyroby cukiernicze
przystosowane do celów medycznych, digitalina, dodatki
dietetyczne, dodatki odżywcze, drewno cedrowe jako środek odstraszający owady, drożdże do celów medycznych,
weterynaryjnych lub farmaceutycznych, drożdże do celów
farmaceutycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych,
eliksiry jako preparaty farmaceutyczne, emulsje do rąk zawierające substancje lecznicze, enzymy do celów farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych, enzymy do celów weterynaryjnych, enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, estry do celów farmaceutycznych, estry spożywcze
do celów farmaceutycznych, etery do celów farmaceutycznych, etery do celów medycznych, eukaliptol do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne słodycze, farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, fosforany do celów farmaceutycznych, fungicydy, glicerofosfaty,
gliceryna do celów medycznych, glukoza do celów medycznych, glukoza do stosowania jako dodatek do żywności
do celów medycznych, gorczyca do celów farmaceutycznych, herbata dla astmatyków, herbata lecznicza, herbata
z ziół do celów leczniczych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, herbicydy, homogenizowana żywność przystosowana do celów medycznych, hormony do celów medycznych, hydrastyna, hydrastynina, immunostymulanty, insektycydy, jalapa- wilec przeczyszczający, jujuba lecznicza, kamfora do celów medycznych, koper włoski do celów medycznych, kora do celów farmaceutycznych, korzenie lecznicze,
kremy lecznicze, kremy ziołowe do celów medycznych, lecznicze płyny, lecznicze napary ziołowe, lecznicze preparaty
do leczenia skóry, lecznicze szampony, lecznicze wyciągi
ziołowe do celów medycznych, lekarstwa, leki dla ludzi, lukrecja do celów farmaceutycznych, maści ziołowe do celów
leczniczych, maści lecznicze do stosowania na skórę, maści
do celów farmaceutycznych, mazidła, mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, mielone siemię lniane
do użytku jako suplement diety, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, mieszanki na kaszel, mleczko pszczele
do celów farmaceutycznych, mydła i detergenty lecznicze
i odkażające, mydła lecznicze, nalewki do celów medycznych oraz leczniczych, napary lecznicze, napoje ziołowe
do użytku leczniczego, odżywcze suplementy diety, olej
gorczycowy do celów medycznych, olej rycynowy do celów
medycznych, olejek miętowy bez mentolu do celów medycznych, olejek kamforowy do celów medycznych, olejek
z kopru do celów leczniczych, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejki lecznicze, pomady do celów
medycznych, preparaty do pielęgnacji skóry do celów medycznych, preparaty do produkcji napojów leczniczych, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom zapalnym, preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych
propolis do celów farmaceutycznych, proszki lecznicze
na bazie: jeżówki wierzbownicy i aloesu, siemię lniane do celów farmaceutycznych, skrobia do celów dietetycznych lub
farmaceutycznych, słodycze do celów leczniczych, sole
do celów medycznych, substancje odżywcze i dietetyczne
do celów leczniczych, suplementy diety, suplementy diety
zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające mlecz-
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ko pszczele, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety
zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, syropy do użytku farmaceutycznego,
szampony lecznicze, tabletki wspomagające odchudzanie,
tran, woda morska do kąpieli leczniczych, woda termalna,
wody mineralne do celów medycznych, zioła lecznicze, zioła
lecznicze suszone lub zakonserwowane, żelatyna do celów
medycznych, 29 ajvar- pasta z papryki, bakłażanów i czosnku, aloes spożywczy, bakłażany przetworzone, batoniki
na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, batoniki
na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, cebula
konserwowana, cebulki marynowane, chipsy bananowe,
chipsy jabłkowe, chipsy na bazie warzyw, chipsy owocowe,
chipsy warzywne, czarne porzeczki, przetworzone, cytryny,
przetworzone, czereśnie, przetworzone, czerwona słodka
papryka, przetworzona, daktyle, desery jogurtowe, desery
mleczne, desery owocowe, dipy, czosnek konserwowany,
czosnek konserwowy, dżemy, dżem imbirowy, dżem jeżynowy, dżem śliwkowy, dżem z rabarbaru, dżem z żurawiny, dżemy i marmolady owocowe, dżemy jagodowe, dżemy malinowe, dżemy owocowe, dżemy truskawkowe, ekstrakty
do zup, ekstrakty mięsne, ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty z pomidorów, fasola, fasolka konserwowa, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, gotowe
produkty z warzyw, grzyby konserwowane, grzyby gotowe
do spożycia, gulasze, hummus, jadalne nasiona słonecznika,
jabłka duszone, jądra orzechów włoskich, jaja, jagody, konserwowane, jogurty, kapusta kwaszona, kandyzowane owoce, kaszanka, kefi- napój mleczny, kiełbasy, koktajle mleczne,
kiszone warzywa- kimchi, konserwowane warzywa, koncentraty zup, konserwy, marynaty, korniszony, krążki z cebuli,
krokiety, kukurydza cukrowa, przetworzona, kukurydza słodka konserwowana, kurczak, kwaśna śmietana, kwaśne mleko,
kumys- napój mleczny, marchewki, margaryna, marmolada,
marmolady owocowe, marynowana ostra papryka, marynowana kalarepa, marynowana rzodkiewka, masło, maślanka,
masło arachidowe, masło klarowane, mielone orzechy, mięso
i wędliny, mleczne produkty, mleko, mleko zsiadłe, mrożone
owoce, nabiał i substytuty nabiału, napoje mleczne, napoje
z jogurtu, nasiona jadalne, nasiona, przetworzone, ogórki
korniszony, olej rzepakowy jadalny, olej z pestek dyni do celów spożywczych, jadalny olej z siemienia lnianego, olej
z siemienia lnianego do celów kulinarnych, oleje i tłuszcze,
oleje do gotowania, oleje spożywcze, oleje z przyprawami,
oliwa z oliwek, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki,
gotowane, oliwki konserwowane, oliwki konserwowe, oliwki
nadziewane, orzechy jadalne, owoce aromatyzowane, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane
w alkoholu, owoce przetworzone, owocowe pasty do smarowania, pasta czosnkowa, pasta cytrynowa, pasta rybna,
pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z oliwek, pasta z orzechów laskowych, pasta z owoców, pasty warzywne, pikle,
pestki słonecznika przetworzone, pokrojone owoce, pokrojone warzywa, pomidory konserwowane, pomidory konserwowe, pomidory, przetworzone, preparowane papryki, produkty serowarskie, przeciery warzywne, przeciery owocowe,
przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie warzyw, przetwory do zup jarzynowych, przetwory owocowe- dżemy, przetwory twarożkowe, przystawki
na bazie warzyw, rodzynki, rozdrobnione ziarna sezamu, sałatki gotowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, pyłki kwiatowe jako żywność, pyłki sosny przygotowane do użytku
spożywczego, smalec, śmietana, soczewica, sok pomidorowy do gotowania, sok cytrynowy do celów kulinarnych, soki
owocowe do gotowania, soki roślinne do gotowania, truskawki konserwowane, twaróg, warzywa gotowane, warzy-
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wa grillowane, warzywa kapustne, przetworzone, warzywa
konserwowane, warzywa marynowane, warzywa mrożone,
warzywa preparowane, zupy i wywary, ekstrakty mięsne,
zsiadłe mleko, zupy, 30 aromaty do ciast, aromaty do herbaty, aromaty do napojów, aromaty do żywności, aromaty migdałowe, inne niż olejki eteryczne, batoniki cukiernicze, batony zbożowe i energetyczne, budynie deserowe, chałwa,
chleb, chutney- ostry, gęsty sos, ciasta, cukierki, ciasteczka,
ciastka, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, cukier, cukry, naturalne
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele,
curry jako przyprawa, czarna melasa, czekolada, czosnek
mielony, czosnek mielony jako przyprawa, czosnek w proszku, dekoracje do ciast wykonane z cukru kandyzowanego,
dekoracje cukiernicze do ciast, dekoracje z czekolady do wyrobów cukierniczych, dekoracje z czekolady na choinki, drożdże i zaczyny, ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe
inne niż olejki eteryczne, ekstrakty z drożdży, ekstrakty
z kawy do stosowania jako aromaty do artykułów żywnościowych, esencje kawowe, esencje herbaciane, gotowane
wyroby cukiernicze, gotowa kawa i napoje na bazie kawy,
gotowe desery na bazie czekolady, gotowe desery- wyroby
cukiernicze, gotowe desery- wyroby piekarnicze, goździkiprzyprawa, herbata, jęczmień do spożycia przez ludzi, kakao,
kanapki, kakaowe napoje, kawa, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, kawa nienaturalna, kawa w formie
mielonej, kawa w postaci całych ziaren, kawa rozpuszczalna,
kawa palona, w proszku, granulowana lub w napojach, kmin
rzymski w proszku, kolendra mielona, kolendra, suszona,
koncentraty do chleba, koncentraty warzywne stosowane
jako przyprawy, kuchenna sól, kurkuma, kwiaty i liście jako
substytuty herbaty, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty
i sorbety, lodowe wyroby cukiernicze, lody, lukier, mąka makarony, marynaty, melasa, mieszanka do ciasta, miód, migdały w polewie czekoladowej, miód naturalny, miód ziołowy,
mleczko pszczele, muesli, musy, napary ziołowe, napary
nie dla celów medycznych, napary, inne niż do celów leczniczych, naturalne słodziki niskokaloryczne, naturalne substancje słodzące, nugat, octy, orzechowe wyroby cukiernicze,
ostra pasta chili, ostra sproszkowana papryka jako przyprawa, owocowe aromaty, inne niż esencje, pasta chili używana
jako przyprawa, pasta curry, pasta sezamowa, pasta migdałowa, pieprz ziarnisty, pieprz mielony, piernik, pikantne sosy,
czatnej i pasty, płatki owsiane, płatki owsiane i pszeniczne,
płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, polewy cukiernicze, potrawy na bazie mąki, produkty zbożowe w postaci batonów,
propolis, proszek do pieczenia, przyprawy, przyprawy
do pieczenia, przyprawy korzenne, przyprawy jadalne, przyprawy spożywcze, ryż, siemię lniane do celów kulinarnych
jako przyprawa, siemię lniane do użytku kulinarnego jako
przyprawa, słodkie polewy i nadzienia, słodycze bez cukru,
słodycze- cukierki, słodycze czekoladowe, sól, przyprawy
i dodatki smakowe, sól do konserwowania żywności, sorbety, sos jadalny, sosy, sosy jako przyprawy, sosy ziołowe, suche
i świeże makarony, kluski i pierogi, wanilia, szafran, szałwia
jako przyprawa, szczypiorek suszony, syrop z melasy do celów kulinarnych, wyciągi z herbaty, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby lodowe, wyroby piekarnicze,
zaczyn, zakwas chlebowy, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, zioła
do celów spożywczych, zioła konserwowane, zioła suszone,
ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, zioła przetworzone, 31 agrest świeży, aloes- roślina, aloes zwyczajny, świeży, do spożycia, bakłażany, bazylia świeża, bób świeży, burak,
cebula, cebulki do celów ogrodniczych, cebulki stosowane
w rolnictwie, chleb świętojański, surowy, chmiel, cukinie
świeże, cykoria- sałata, czarne porzeczki świeże, czerwone
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porzeczki świeże, czosnek, świeży, darń naturalna, dynie,
groch świeży, gruszki świeże, grzyby świeże, jagody goji
świeże, jagody, świeże owoce, jeżyny świeże, kabaczki, świeże, kalarepa świeża, kasza jęczmienna perłowa niełuskana,
karma dla ptaków domowych, karma dla dzikiego ptactwa,
karma dla zwierząt domowych, kompozycje świeżych owoców, kopra, kwiaty, malino-jeżyny świeże, maliny świeże,
mandarynka świeża, melony, nasiona, cebulki i rozsady
do hodowli roślin, nasiona do uprawy ziół, nasiona do upraw,
nasiona do siewu, nasiona owoców, nieprzetworzone nasiona do użytku rolniczego, orzechy, oregano świeże, ogórki
świeże, nieprzetworzony pyłek pszczeli, nieprzetworzone
zioła, nieprzetworzone ziarna do jedzenia, nieprzetworzone
zboża, orzechy świeże, otręby pszenne, owoce cytrusowe,
owoce cytrusowe świeże, owoce świeże, papryczki chilli, papryk- rośliny, pasza dla zwierząt tucznych, pieczarki świeże,
pomarańcze, pomelo, świeże, pomidory czereśniowe, świeże, pomidory śliwkowe świeże, pomidory winogronowe,
świeże, pory świeże, pyłek kwiatowy- materiał surowy, rośliny, rośliny domowe, rośliny naturalne żywe, surowe warzywa, surowe produkty rolne, sadzonki, słód, śliwki, świeże, surowe produkty leśne, surowe produkty ogrodnicze, świeże
owoce, orzechy, warzywa i zioła, zioła, suszone, do ozdabiania, zioła ogrodowe świeże, zioła świeże, zwierzęta domowe,
zwierzęta gospodarskie, 32 bezalkoholowe napoje na bazie
miodu, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne,
bezalkoholowe wyciągi z owoców, cydr bezalkoholowy,
brzeczka piwna, bezalkoholowy gazowany napój imbirowy,
koktajle bezalkoholowe, koktajle owocowe, bezalkoholowe,
napój imbirowy, napój z soku cytrynowego z cukrem, napoje
bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe
o smaku owocowym, napoje bezalkoholowe o smaku piwa,
napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie kokosu, napoje na bazie soku z imbiru, napoje na bazie soku z zielonych warzyw, napoje na bazie wędzonych śliwek, napoje
orzeźwiające, napoje owocowe i soki owocowe, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków
owocowych, soki, soki owocowe- napoje, soki warzywne,
syropy owocowe jako napoje bezalkoholowe, warzywne napoje typu smoothie, wody, syropy do napojów bezalkoholowych, syropy do napojów, wody mineralne i gazowane, syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów, 33 alkohole wysokoprocentowe, alkoholowe ekstrakty
owocowe, alkoholowe koktajle owocowe, alkoholowy ajerkoniak, anyżówka- likier, aperitify, białe wino, cydr, czerwone
wino, koktajle, likiery, likiery ziołowe, miód pitny, musujące
białe wina, musujące wina czerwone, nalewki gorzkie, napoje alkoholowe aromatyzowane, napoje alkoholowe na bazie
kawy, napoje alkoholowe niskoprocentowe, napoje alkoholowe z owoców, napoje alkoholowe z wina i soku owocowego, likier miętowy, słodkie wina, alkohole i likiery wspomagające trawienie, wina, wiśniówka, 35 zarządzanie działalnością
handlową, usługi zarządzania sprzedażą, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie promocją sławnych osób,
organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, zarządzanie w zakresie zamówień, zarządzanie biznesowe dla
sklepów, zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą,
zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, administrowanie i zarządzanie
działalnością gospodarczą, pomoc w zakresie zarządzania
działalnością handlową, zarządzanie zasobami ludzkimi
i usługi rekrutacji personelu, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi sprzeda-
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ży detalicznej wyrobów ogrodniczych, administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy,
usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając klientom
wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedawców, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z sorbetami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami
spożywczymi, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami
spożywczymi, promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych,
usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci
komputerowych związane z artykułami spożywczymi, usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych, organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami alkoholowymi z wyjątkiem
piwa, administrowanie sprzedażą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży
dokonywanych za pomocą Internetu, usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty w celu przyciągnięcia nowych klientów
i utrzymania istniejącej bazy klientów, promocja sprzedaży,
skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej,
marketing dotyczący promocji, promowanie działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów promocyjnych, usługi
reklamowe i promocyjne, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, pokazy towarów do celów promocyjnych, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, 39 dostawa
towarów, dostawa towarów poprzez kuriera, dostarczanie
towarów, usługi butelkowania, butelkowanie nalewek ziołowych, pakowanie, pakowanie żywności, pakowanie towarów, usługi pakowania, pakowanie ziół, mieszanek ziołowych
i proszków, pakowanie produktów spożywczych, pakowanie
i składowanie towarów, pakowanie artykułów na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, transport owoców,
transport żywności, transport, transport roślin, organizowanie transportu towarów, transport towarów w warunkach
chłodniczych, skomputeryzowane planowanie związane
z transportem, usługi informacyjne związane z transportem,
44 udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów
spożywczych, usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi ogrodnicze, usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi weterynaryjne, usługi weterynaryjne i rolnicze, zapewnianie leczenia medycznego, usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków
recepturowych, doradztwo w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, doradztwo związane z hodowlą zwierząt,
doradztwo żywieniowe, ogrodnictwo i kształtowanie
krajobrazu.
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496518
(220) 2019 02 27
DZIUPLA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworze
(540) (znak słowny)
(540) MOJA DZIUPLA
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w handlu, usługi marketingowe, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, marketing ukierunkowany, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
42 konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż
konwersja fizyczna, przechowywanie danych elektronicznych, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób
trzecich.
(210)
(731)

496537
(220) 2019 02 28
ATEPAA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AAA ATEPAA
(210)
(731)

(531) 29.01.08, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 6 cyfry i litery [z metali nieszlachetnych] z wyjątkiem czcionek, zawiasy metalowe, drzwi metalowe, gałki
[uchwyty] metalowe, haki do wieszania ubrań, metalowe,
haki metalowe, klamki do drzwi metalowe, klucze, kółka metalowe do kluczy, z metali nieszlachetnych, kółka do mebli
samonastawne [metalowe], tabliczki identyfikacyjne metalowe, metalowe wieszaki (stojaki) na odzież, 18 wykończenia
ze skóry do mebli, moleskin [imitacja skóry], 20 biurka i stoły,
metalowe ramy wystawowe (gablotki ścienne) [meble], listwy wykonane z drewna do ram do obrazów i zdjęć, fotele,
fotele biurowe, haczyki na ubrania, niemetalowe, kanapy,
klucze - karty z tworzyw sztucznych, niekodowane, kosze
niemetalowe, meble metalowe, meble biurowe metalowe,
meble szkolne, krzesła.
496538
(220) 2019 02 28
HEADTRIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) HEADTRIP
(510), (511) 7 manipulatory [ramiona] robotyczne do celów
przemysłowych, mechanizmy robotyczne stosowane
w uprawie winorośli, roboty przemysłowe do formowania
tworzyw sztucznych, roboty przemysłowe do obróbki tworzyw sztucznych, roboty do czyszczenia do celów domowych, przemysłowe robotyczne maszyny do rozciągania,
mechanizmy robotyczne stosowane w rolnictwie, roboty
przemysłowe do formowania metali, roboty przemysłowe
do formowania szkła, roboty przemysłowe do formowania
drewna, roboty przemysłowe do obróbki szkła, roboty przemysłowe do obróbki metali, roboty przemysłowe do obróbki
drewna, roboty do czyszczenia podłóg [polerowania], robo(210)
(731)
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ty do czyszczenia podłóg [odkurzania], roboty do podawania przedmiotów obrabianych, mechanizmy robotyczne
do transportu, mechanizmy robotyczne do przenoszenia,
roboty do manipulowania portów, roboty do przenoszenia
przedmiotów obrabianych, roboty do obrabiarek, roboty
spawające, roboty transportowe, roboty spawalnicze, odkurzacze roboty, 9 modele do rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej,
oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej dla telekomunikacji,
oprogramowanie do kina wirtualnej rzeczywistości, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie
rzeczywistości wirtualnej do edukacji, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do symulacji, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do edukacji medycznej, okulary
do rzeczywistości wirtualnej, sprzęt z zakresu rzeczywistości
wirtualnej, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej,
kino wirtualnej rzeczywistości [/R], symulatory ruchu do wirtualnej rzeczywistości, oprogramowanie do rzeczywistości
rozszerzonej, oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do symulacji, oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do edukacji, oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do tworzenia map, oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych,
oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do użytku
w urządzeniach mobilnych w celu integracji danych elektronicznych ze środowiskiem świata zewnętrznego, wyświetlacze rzeczywistości rozszerzonej zakładane na głowę, roboty
humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, roboty
do teleprezencji, roboty do nadzoru bezpieczeństwa, roboty
edukacyjne, roboty laboratoryjne, słuchawki do gier z wirtualnej rzeczywistości, oprogramowanie do modelowania i symulacji pożarów, urządzenia do symulacji, 41 usługi w zakresie gier w rzeczywistości wirtualnej świadczone on-line z sieci komputerowej, usługi wynajmu automatów do gier do salonów gier, usługi wynajmu automatów do gier, usługi gier,
usługi gier on-line, organizowanie gier edukacyjnych, organizowanie gier, udostępnianie interaktywnych gier komputerowych on-line, wypożyczanie maszyn do gier wideo, udostępnianie gier komputerowych on-line, doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, doradztwo w zakresie szkoleń,
doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo
w zakresie szkoleń biznesowych, organizowanie kursów
szkoleniowych związanych z projektowaniem, usługi salonów gier wirtualnej rzeczywistości, udostępnianie gier
za pośrednictwem systemów komputerowych, usługi edukacyjne dotyczące systemów komputerowych, kursy szkoleniowe związane z analizą systemów, szkolenia w zakresie
projektowania systemów oprogramowania, szkolenia w zakresie obsługi systemów oprogramowania, szkolenia w zakresie opracowywania systemów oprogramowania, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie gier, organizowanie i prowadzenie wykładów, szkolenie w zakresie instalowania komputerów, szkolenia w zakresie projektowania komputerów, szkolenia w zakresie edukacji
komputerowej, usługi w zakresie szkoleń komputerowych,
szkolenia w zakresie opracowywania programów komputerowych, kursy szkoleniowe w zakresie oprogramowania
komputerowego, usługi szkoleniowe w zakresie systemów
komputerowych, nauczanie w zakresie CAD (projektowania
wspomaganego komputerowo), usługi szkoleniowe w zakresie użytkowania oprogramowania komputerowego,
42 projektowanie i opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, projektowanie i opracowywania
oprogramowania do gier komputerowych oraz oprogramowania do wirtualnej rzeczywistości, aktualizacja oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, aktualizacja
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oprogramowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, aktualizowanie stron internetowych, udostępnianie wirtualnych systemów komputerowych poprzez chmury
obliczeniowe, udostępnianie wirtualnych środowisk komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, opracowywanie
programów do symulacji eksperymentów lub serii eksperymentów w wirtualnym laboratorium optycznym, projektowanie gier, projektowanie oprogramowania do gier komputerowych, projektowanie oprogramowania do gier wideo,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania gier komputerowych, projektowanie i rozwój oprogramowania
do gier wideo, opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, projektowanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, usługi inżynieryjne w dziedzinie robotyki,
wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, przemysłowe analizy i usługi badawcze, kontrola maszyn i urządzeń przemysłowych, usługi analiz przemysłowych wspomaganych komputerowo, usługi w zakresie badań przemysłowych, doradztwo w zakresie badań przemysłowych, usługi w zakresie rozwoju przemysłowego, projektowanie sprzętu komputerowego dla przemysłu wytwórczego, profesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego,
usługi w zakresie poszukiwań wzorów w dziedzinie przemysłu naftowego, gazowego i wydobywczego, programowanie komputerowe w zakresie gier komputerowych, programowanie komputerów i konserwacja programów komputerowych, projektowanie, opracowywanie i programowanie
oprogramowania komputerowego, doradztwo specjalistyczne związane z programowaniem komputerowym, doradztwo techniczne związane z programowaniem komputerów, programowanie oprogramowania do platform informacyjnych w internecie, programowanie oprogramowania
operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, programowanie komputerowe w zakresie gier wideo i gier komputerowych, programowanie oprogramowania do oceny zachowania klientów w sklepach on-line, programowanie
oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji
i organizowania danych, programowanie komputerowe
w zakresie systemów do przetwarzania i przesyłania danych,
programowanie komputerów w celu kontrolowania przepływu danych pomiędzy kupującymi a dostawcami, programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, usługi doradcze
i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego,
programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, programowanie animacji komputerowych, programowanie stron internetowych, programowanie oprogramowania edukacyjnego, programowanie
komputerów, programowanie elektronicznych systemów
kontroli, programowanie komputerowe dla osób trzecich,
programowanie sprzętu do przetwarzania danych, programowanie komputerów do celów telekomunikacji, programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania,
programowanie komputerów w dziedzinie medycyny, programowanie komputerowe dla branży energetycznej, programowanie oprogramowania do gier wideo, programowanie oprogramowania do gier komputerowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], usługi technologiczne w zakresie komputerów, usługi inżynieryjne w zakresie komputerów, usługi analityczne w zakresie komputerów, usługi w zakresie sieci komputerowej, usługi w zakresie badań komputerowych, usługi w zakresie projektowania i programowania
komputerów, badania przy użyciu analiz porównawczych
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w zakresie wydajności systemów komputerowych, badania
przy użyciu analiz porównawczych w zakresie efektywności
systemów komputerowych, projektowanie i opracowywanie architektury oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie architektury sprzętu komputerowego, usługi doradcze i informacyjne w zakresie architektury
i infrastruktury technologii informacyjnej, usługi architektoniczne i inżynieryjne, opracowywanie programów komputerowych do symulacji eksperymentów laboratoryjnych .
496539
(220) 2019 02 28
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ŻABBSY
(510), (511) 9 kodowane karty lojalnościowe, programy
komputerowe, nagrane programy komputerowe, programy
komputerowe, programy komputerowe do zarządzania projektami, programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, użytkowe programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe do zdalnego łączenia się z komputerami lub sieciami komputerowymi, programy komputerowe
stosowane do elektronicznych systemów kasowych, oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, programy i oprogramowanie komputerowe
do przetwarzania obrazów wykorzystywane w telefonach
komórkowych, programy komputerowe do telewizji interaktywnej i do interaktywnych gier i/lub kwizów, elektroniczne
wyświetlacze reklam, platformy oprogramowania komputerowego, mobilne aplikacje, aplikacje mobilne do pobrania
do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia
na sobie, 35 obsługa programów lojalnościowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, administrowanie programami lojalności konsumenta, usługi w zakresie programów
lojalnościowych, administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla
klientów i programów motywacyjnych, usługi programów
lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub
reklamowych, usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych dotyczących lojalności klientów, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla
klientów, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów,
organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych
i zarządzanie nimi, administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, rekrutacja personelu,
usługi rekrutacyjne, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji
personelu, konsultacja dotycząca rekrutacji w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, dostarczenie informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
udostępnianie skomputeryzowanych informacji związanych
z dokumentacją gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, publikacja reklam, reklamy
on-line, reklama i usługi reklamowe, agencje reklamowe, reklama i marketing, analizy odbioru reklamy, reklama rekrutacji personelu, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, usługi
agencji reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i me(210)
(731)
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diów, badania w zakresie reklamy, rozpowszechnianie reklam
poprzez Internet, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych,
usługi badawcze związane z reklamą, usługi planowania
w zakresie reklamy, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci
komputerowej, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, organizacja konkursów w celach reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama
poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych,
reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, przetwarzanie zapytań telefonicznych dotyczących reklamowanych towarów i usług, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci
komunikacyjnej on-line w Internecie, promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach
internetowych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych sprzedaży,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów usług, badanie działalności gospodarczej
i rynku, badanie rynku, badania rynku i badania marketingowe, badania rynku i analizy biznesowe, pomoc przy prowadzeniu franczyz, usługi doradcze dotyczące działalności gospodarczej związane z prowadzeniem franczyz, badania
rynkowe, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, usługi informacyjne w zakresie rynku konsumentów, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej,
analizy i raporty statystyczne, sporządzanie raportów do celów marketingowych, usługi w zakresie informacji rynkowej
dotyczące raportów handlowych, dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, promocja
towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, 36 przelewy i transakcje finansowe oraz
usługi płatnicze, obsługa kart do transakcji płatniczych, przetwarzanie transakcji płatniczych za pośrednictwem Internetu, usługi związane z kartami kredytowymi i kartami płatniczymi, usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych,
udostępnianie wielu opcji płatniczych za pośrednictwem
terminali elektronicznych obsługiwanych samodzielnie
przez klientów i zlokalizowanych w sklepach detalicznych,
zautomatyzowane usługi płatnicze, wydawanie kart przedpłaconych i bonów, emisja bonów wartościowych w związku z programami motywacyjnymi, emisja bonów wartościowych w związku z programami motywacyjnymi, emisja bonów wartościowych w związku z programami motywacyjnymi, emisja bonów wartościowych jako nagroda za lojalność
klienta, emisja bonów wartościowych w ramach programu
członkowskiego dla klientów, usługi finansowe związane
z dostarczaniem bonów na zakup towarów, 38 zapewnianie
dostępu do danych lub dokumentów przechowywanych
elektronicznie w plikach centralnych do zdalnego wglądu,
usługi w zakresie elektronicznego przesyłania dokumentów,
dostarczenie dokumentów on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, telekomunikacyjne usługi dostępowe, zapewnianie dostępu do witryn elektronicznych, zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu
do stron internetowych, zapewnianie dostępu do stron w Internecie, zapewnianie dostępu do elektronicznej skrzynki
pocztowej, zapewnianie dostępu do internetowych linii czatowych, zapewnianie dostępu do forów internetowych, za-
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pewnianie dostępu do informacji w Internecie, dostęp
do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu
do elektronicznych systemów przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu do danych w sieciach komunikacyjnych,
łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu,
usługi komunikacyjne w zakresie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali,
zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych i elektronicznych baz danych, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, transmisja krótkich wiadomości [SMS], obrazów,
mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, 39 usługi informacyjne związane z lokalizacją towarów, usługi doradcze w zakresie dystrybucji towarów, 41 publikowanie dokumentów, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, 42 elektroniczne przechowywanie plików i dokumenty, elektroniczne przechowywanie dokumentów i zarchiwizowanych wiadomości e-mail,
digitalizacja dokumentów, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego do logistyki zarządzania
łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, programowanie
oprogramowania do reklamy on-line, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, integracja systemów i sieci komputerowych, projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, projektowanie
i opracowywanie systemów przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
do elektronicznych baz danych, projektowanie i opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, konserwacja oprogramowania do przetwarzania
danych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, usługi w zakresie
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie technologii informacyjnych, hosting aplikacji mobilnych, hosting mobilnych stron internetowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
w dziedzinie aplikacji mobilnych, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, 45 licencjonowanie programów komputerowych [usługi prawne], usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych on-line za pomocą aplikacji mobilnych
do pobrania.
496540
(220) 2019 02 28
EVENBITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) izi.pl
(510), (511) 35 porównywanie usług finansowych on-line, usługi agencji reklamowych, badania opinii publicznej,
usługi badawcze w zakresie marketingu i reklamy, marketing internetowy, usługi marketingowe, reklama i marketing,
pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich,
(210)
(731)
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pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych,
36 usługi informacyjne dotyczące wycen działalności finansowej, skomputeryzowane usługi w zakresie informacji
finansowej, usługi pośrednictwa w zakresie organizowania
finansowania przez inne instytucje finansowe, usługi informacji finansowej dostarczane za pośrednictwem dostępu
do komputerowej bazy danych, usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi finansowe, skomputeryzowane
usługi finansowe, usługi informacji finansowej, usługi pośrednictwa finansowego, usługi finansowe z zakresu zarządzania
majątkiem, usługi finansowe związane z działalnością gospodarczą, usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych,
usługi doradztwa finansowego na rzecz osób fizycznych,
usługi finansowe świadczone za pomocą środków elektronicznych, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące działalności finansowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
usługi finansowe świadczone przez Internet.
(210) 496541
(220) 2019 02 28
(731) 21 LION SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 29.01.15, 26.01.01, 26.11.12, 26.03.23
(510), (511) 35 prowadzenie agencji sprzedaży nieruchomości, prowadzenie biura porad prawnych i organizacyjnych dla
prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i wynajmu lokali - domów i obiektów, 43 zaopatrzenie w żywność (eksport - import żywności), 45 koordynacja w z w zakresie organizacyjno prawnym pomiędzy wykonawcami
i podwykonawcami zajmującymi się budową wielkopłytową
obiektów z elementów domów i domów prefabrykowanych
i elementów modułowych.
496545
(220) 2019 02 28
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wege eat! TASTY INSPIRATIONS

Nr ZT17/2019

warzywne, ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], sałatki warzywne, przeciery warzywne, przecier pomidorowy,
substytuty mleka, mleko sojowe [substytut mleka], mleko
migdałowe, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie tofu,
nasiona, orzechy preparowane, kiełbaski wegetariańskie, parówki wegetariańskie, curry wegetariańskie, pasty pomidorowo - paprykowe wegetariańskie, pasty grzybowe wegetariańskie, pasty pomidorowe wegetariańskie, kotlety mielone
wegetariańskie, buritto wegetariańskie, pasztety pieczone
wegetariańskie, pasztety włoskie wegetariańskie, pasztety
z ziarnami wegetariańskie.
496550
(220) 2019 02 28
EVENBITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ubi.pl
(510), (511) 36 usługi informacyjne dotyczące wycen działalności finansowej, skomputeryzowane usługi w zakresie
informacji finansowej, usługi pośrednictwa w zakresie organizowania finansowania przez inne instytucje finansowe,
usługi informacji finansowej dostarczane za pośrednictwem
dostępu do komputerowej bazy danych, usługi finansowe
świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej lub Internetu, usługi finansowe, skomputeryzowane usługi finansowe, usługi informacji finansowej, usługi pośrednictwa finansowego, usługi finansowe
z zakresu zarządzania majątkiem, usługi finansowe związane
z działalnością gospodarczą, usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, usługi doradztwa finansowego na rzecz
osób fizycznych, usługi finansowe świadczone za pomocą
środków elektronicznych, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące działalności finansowej, pośrednictwo
ubezpieczeniowe.
(210)
(731)

496552
(220) 2019 02 28
EUROPEJSKIE CENTRUM REMARKETINGU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P poleasingowe.pl

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso i wędliny, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, tofu, oleje i tłuszcze jadalne, pasty do pieczywa zawierające tłuszcz, kiełbasy, kiełbaski wegetariańskie,
burgery warzywne, burgery z tofu, pasztet warzywny, krokiety, przetworzone produkty mięsne, gotowe dania składające
się głównie z mięsa, gotowe posiłki z drobiu, gotowe dania

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 7 betoniarki, brony, kultywatory [maszyny], kosze
samowyładowcze mechaniczne, kosiarki, dźwigi, maszyny
do budowy dróg, maszyny do uprawiania ziemi do użytku
rolniczego, maszyny drukarskie, maszyny kruszące, maszyny
kopiące rowy [pługi], młoty pneumatyczne, narzędzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, pakowarki, pługi, pługi
śnieżne, podnośniki [urządzenia], walce drogowe, żniwiarki
i snopowiązałki, zmotoryzowane kultywatory, 12 autokary,
betoniarki [samochody], ciągniki, ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep, ciężarówki, furgony [pojazdy], motocykle,
motorowery, nadwozia samochodowe, podwozia pojazdów,
podwozia samochodów, pojazdy [skutery] śnieżne, pojazdy
do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną lub
kolejową, pojazdy elektryczne, przyczepy [pojazdy], samochody, samochody holownicze [pomocy drogowej], skutery
wyposażone w silnik, wózki jezdniowe widłowe, samochody
hybrydowe, wozy kopalniane, wózki przechylne, wózki towarowe i bagażowe, wózki transportowe, śmieciarki, trycykle,
35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, badania rynkowe, badania biznesowe, re-
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klamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem
Internetu, organizowanie aukcji, organizowanie aukcji internetowych, organizowanie i przeprowadzenie aukcji, usługi
aukcji online dla osób trzecich, organizowanie sprzedaży
w trybie aukcji i przetargów publicznych, przeprowadzanie
interaktywnych aukcji wirtualnych, usługi aukcyjne online,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami,
marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania
oprogramowania, optymalizacja stron internetowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, aukcje samochodów, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi pośrednictwa w handlu, usługi
w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw], zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich], wyceny handlowe, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 36 informacje finansowe, informacja o ubezpieczeniach, leasing finansowy, organizowanie wynajmu nieruchomości, usługi finansowe w zakresie zakupu pojazdów,
usługi finansowania samochodów, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi w zakresie finansowania zakupów na raty
(leasing), wynajem zakwaterowania [mieszkania].
(210)
(731)
(540)
(540)

496582
(220) 2019 02 28
BOBER BARTŁOMIEJ JÓZEF 22CRANES, Zabrze
(znak słowno-graficzny)
GALERIA W CHMURACH

(531) 27.05.01, 01.15.11, 03.07.16, 26.11.12
(510), (511) 16 obrazy ręcznie zdobione na płótnie, grafika,
obrazy na szkle, 20 rama.
(210)
(731)
(540)
(540)

496583
(220) 2019 02 28
WĘDZIK MAŁGORZATA MY CAKE, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
MY eko CAKE

(531) 27.05.01, 26.03.23, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 30 wypieki i wyroby cukiernicze, ciasta, torty,
tarty słodkie i ciasteczka, czekolady, pralinki i desery, polewy
cukiernicze i nadzienia, tarty słone, wytrawne przekąski, wyroby piekarnicze, w tym chleb, 43 obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami, transportem, kawiarnia,
catering.
(210)
(731)

496584
(220) 2019 02 28
SĘKOWSKA-KIJKO EWA ESEKO, Lublin

95

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) artseko

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.05.03, 05.05.20, 26.07.25
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, bransoletki
[biżuteria], amulety [biżuteria], zawieszki [biżuteria], broszki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria], medaliony [biżuteria],
pierścionki [biżuteria], naszyjniki, breloczki do kluczy jako
biżuteria [ozdoby], części i akcesoria do biżuterii, pudełka
na biżuterię [szkatułki lub puzderka], kolczyki, klipsy, spinki
do mankietów, spinki do krawatów.
(210) 496585
(220) 2019 02 28
(731) STRZELECKA-JANICKA AGATA STAG, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Stag jewels
(510), (511) 14 amulety - biżuteria, bransoletki - biżuteria,
kolczyki, kaboszony, metale szlachetne, nieprzetworzone
lub półprzetworzone, kółka na klucze z metali szlachetnych,
nici z metali szlachetnych - biżuteria, przyrządy do mierzenia
czasu, szpilki ozdobne, pudełka z metali szlachetnych, biżuteria z kości słoniowej, łańcuszki - biżuteria, biżuteria i wyroby
jubilerskie, zawieszki - biżuteria, kasetki na biżuterię - szkatułki, kasety do prezentacji wyrobów jubilerskich, akcesoria
do wyrobu biżuterii, zwijane etui na biżuterię, zapięcia do biżuterii, szpilki do krawatów, szpilki do krawatów, naszyjniki
- biżuteria, koraliki do wyrobu biżuterii, biżuteria z emalii komórkowej, zegarki, paski do zegarków, pierścionki - biżuteria,
18 torby, torebki, walizki, plecaki, bagaż, bagaż, torby szkolne
z paskiem na ramię, kufry bagażowe, przeciwsłoneczne parasole, parasole, laski do podpierania się, wyprawione skóry,
imitacje skóry, skóra i imitacja skóry, portmonetki skórzane,
aktówki - wyroby ze skóry], skóra z poliuretanu, torebki wykonane ze skóry, wyroby rymarskie, wyroby rymarskie ze skóry, rzemienie - rymarstwo, skóra wtórna, nici ze skóry, paski
skórzane inne niż odzież, skóra surowa lub półprzetworzona,
skórzane pasy na ramię, skóra na buty, sznurówki skórzane,
skóra na uprzęże, 25 odzież, nakrycia głowy.
496590
(220) 2019 03 01
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) UŚMIECHY
(510), (511) 9 kodowane karty lojalnościowe, programy
komputerowe, nagrane programy komputerowe, programy
komputerowe, programy komputerowe do zarządzania projektami, programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, użytkowe programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe do zdalnego łączenia się z komputerami lub sieciami komputerowymi, programy komputerowe
stosowane do elektronicznych systemów kasowych, oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, programy i oprogramowanie komputerowe
do przetwarzania obrazów wykorzystywane w telefonach
komórkowych, programy komputerowe do telewizji interaktywnej i do interaktywnych gier i/lub kwizów, elektroniczne
wyświetlacze reklam, platformy oprogramowania komputerowego, mobilne aplikacje, aplikacje mobilne do pobrania
(210)
(731)
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do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia
na sobie, 35 obsługa programów lojalnościowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, administrowanie programami lojalności konsumenta, usługi w zakresie programów
lojalnościowych, administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla
klientów i programów motywacyjnych, usługi programów
lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub
reklamowych, usługi w zakresie przeprowadzania badań
rynkowych dotyczących lojalności klientów, promowanie
sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych
dla klientów, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie
programów lojalnościowych dla klientów, doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, administrowanie programów
lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, rekrutacja
personelu, usługi rekrutacyjne, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, ogłoszenia odnoszące
się do rekrutacji personelu, konsultacja dotycząca rekrutacji
w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie zasobami
ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, dostarczenie informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, udostępnianie skomputeryzowanych informacji związanych z dokumentacją gospodarczą, doradztwo
w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, publikacja
reklam, reklamy on-line, reklama i usługi reklamowe, agencje reklamowe, reklama i marketing, analizy odbioru reklamy, reklama rekrutacji personelu, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, usługi agencji reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu
reklamowego i mediów, badania w zakresie reklamy, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, dystrybucja reklam
i ogłoszeń handlowych, usługi badawcze związane z reklamą, usługi planowania w zakresie reklamy, reklama z a pomocą marketingu bezpośredniego, usługi reklamowe,
w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, organizacja konkursów
w celach reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama poprzez wszystkie publiczne
środki komunikacji, reklama on-line poprzez komputerowe
sieci komunikacyjne, udostępnianie przestrzeni reklamowej
w mediach elektronicznych, reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, przetwarzanie zapytań telefonicznych dotyczących reklamowanych towarów i usług, rozpowszechnianie reklam dla osób
trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej on-line w Internecie, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, usługi handlu
elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
badanie działalności gospodarczej i rynku, badanie rynku,
badania rynku i badania marketingowe, badania rynku
i analizy biznesowe, pomoc przy prowadzeniu franczyz,
usługi doradcze dotyczące działalności gospodarczej związane z prowadzeniem franczyz, badania rynkowe, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dostarczanie
informacji konsumentom na temat towarów i usług, usługi
informacyjne w zakresie rynku konsumentów, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informa-
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cyjne w zakresie działalności gospodarczej, analizy i raporty
statystyczne, sporządzanie raportów do celów marketingowych, usługi w zakresie informacji rynkowej dotyczące raportów handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, promocja towarów
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, 36 przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, obsługa kart do transakcji płatniczych, przetwarzanie
transakcji płatniczych za pośrednictwem Internetu, usługi
związane z kartami kredytowymi i kartami płatniczymi, usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, udostępnianie wielu opcji płatniczych za pośrednictwem terminali
elektronicznych obsługiwanych samodzielnie przez klientów i zlokalizowanych w sklepach detalicznych, zautomatyzowane usługi płatnicze, wydawanie kart przedpłaconych
i bonów, emisja bonów wartościowych w związku z programami motywacyjnymi, emisja bonów wartościowych
w związku z programami motywacyjnymi, emisja bonów
wartościowych w związku z programami motywacyjnymi,
emisja bonów wartościowych jako nagroda z a lojalność
klienta, emisja bonów wartościowych w ramach programu
członkowskiego dla klientów, usługi finansowe związane
z dostarczaniem bonów na zakup towarów, 38 zapewnianie
dostępu do danych lub dokumentów przechowywanych
elektronicznie w plikach centralnych do zdalnego wglądu,
usługi w zakresie elektronicznego przesyłania dokumentów,
dostarczenie dokumentów on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, telekomunikacyjne usługi dostępowe, zapewnianie dostępu do witryn elektronicznych, zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu
do stron internetowych, zapewnianie dostępu do stron
w Internecie, zapewnianie dostępu do elektronicznej
skrzynki pocztowej, zapewnianie dostępu do internetowych linii czatowych, zapewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie dostępu do informacji w Internecie,
dostęp do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie
dostępu do elektronicznych systemów przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu do danych w sieciach komunikacyjnych, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp
do Internetu, usługi komunikacyjne w zakresie dostępu
do baz danych, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych i elektronicznych baz danych,
usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, usługi
związane z portalami telekomunikacyjnymi, zapewnianie
dostępu do platform i portali w Internecie, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali
w Internecie i innych mediach, transmisja krótkich wiadomości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, 39 usługi informacyjne związane z lokalizacją towarów, usługi doradcze w zakresie dystrybucji towarów, 41 publikowanie dokumentów, publikacja materiałów
dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu,
42 elektroniczne przechowywanie plików i dokumenty,
elektroniczne przechowywanie dokumentów i zarchiwizowanych wiadomości e-mail, digitalizacja dokumentów, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do logistyki zarządzania łańcuchem dostaw i portali
e-biznesowych, programowanie oprogramowania do reklamy on-line, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, doradztwo,
konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyj-
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nych, integracja systemów i sieci komputerowych, projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz
danych, projektowanie i opracowywanie komputerowych
urządzeń peryferyjnych, projektowanie i opracowywanie
systemów komputerowych, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, rozwój,
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych,
usługi kodowania danych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych,
usługi w zakresie technologii informacyjnych, hosting aplikacji mobilnych, hosting mobilnych stron internetowych,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 45 programy komputerowe (licencjonowane
-) [usługi prawne], usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych on-line za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania.
(210) 496592
(220) 2019 03 01
(731) KRAWCZYK MICHAŁ, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) kimi
(510), (511) 42 usługi architektoniczne, usługi konstrukcyjne
dotyczące architektury.
496595
(220) 2019 03 01
ASF PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASF PREMIUM

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 24.09.03, 27.05.01
(510), (511) 36 administracja w zakresie ubezpieczeń,
agencje ubezpieczeniowe, badania dotyczące ubezpieczeń, bankowość hipoteczna i pośrednictwo w tym zakresie, doradztwo dotyczące kredytów, doradztwo dotyczące
pożyczek, doradztwo finansowe, doradztwo finansowe
i ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe związane z pożyczkami, doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi, doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo kredytowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
doradztwo w zakresie kredytów hipotecznych, doradztwo
w zakresie ubezpieczeń na życie, doradztwo związane z zawieraniem ubezpieczeń, informacje finansowe, konsultacje
kredytowe, organizowanie finansowania składek ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, pośrednictwo
w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych wypadków, pośrednictwo w ubezpieczeniach transportowych,
pośrednictwo w umowach kredytowych, pośrednictwo
ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w usługach finansowych, pośrednictwo w wypłacaniu
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i przyjmowaniu pieniędzy, pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń
innych niż na życie, usługi agencji ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi ubezpieczeniowe.
496613
(220) 2019 03 01
ZĄBEK ROBERT FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
ZĄBEK, Dębica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZĄBEK
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.03, 09.01.01, 09.01.10, 08.05.03
(510), (511) 29 bekon, drób, dziczyzna, dania gotowe z mięsa, ekstrakty mięsne, flaki, galarety mięsne, kiełbasy, kiełbasy
z kurczaka, konserwy mięsne, krwawa kiszka, mięso, mięso
wieprzowe, mięso wołowe, mięso konserwowane, mięso
solone, pasty mięsne, pasty zawierające tłuszcz do kanapek,
pasztety, podroby, potrawy mięsne gotowane, sosy mięsne,
szynka, salceson, tłuszcze jadalne, wędliny, wyroby garmażeryjne mięsne, zwierzęcy szpik kostny jadalny, 35 usługi
sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej towarów
obejmujących: bekon, drób, dziczyznę, dania gotowe z mięsa, ekstrakty mięsne, flaki, galarety mięsne, kiełbasy, kiełbasy
z kurczaka, konserwy mięsne, krwawą kiszkę, mięso, mięso
wieprzowe, mięso wołowe, mięso konserwowane, mięso
solone, pasty mięsne, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, pasztety, podroby, potrawy mięsne gotowane, sosy
mięsne, szynkę, salceson, tłuszcze jadalne, wędliny, wyroby
garmażeryjne mięsne, zwierzęcy szpik kostny jadalny, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub
reklamowych, prezentowanie produktów w mediach w celu
ich sprzedaży.
(210) 496617
(220) 2019 03 01
(731) KACZKOWSKI JÓZEF CERMAG, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) CERMAG
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet płytek, glazury i terakoty, ceramiki łazienkowej i sanitarnej, w tym
umywalek, zlewów, wanien, pryszniców i natrysków, kabin
natryskowych i prysznicowych, brodzików, bidetów, pisuarów, toalet, misek i muszli toaletowych, sedesów, desek
do muszli toaletowych, armatury łazienkowej, w tym, baterii,
kranów, kurków do pryszniców, umywalek, wanien i toalet,
akcesoriów łazienkowych, wyposażenia łazienek, instalacji
sanitarnych i łazienkowych, armatury wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji i urządzeń sanitarnych, grzejników, mebli, mebli łazienkowych, chemii budowlanej, w tym klejów,
farb, lakierów, pokostów, zapraw, tynków, spoiw i lepiszczy, narzędzi, przyrządów i elektronarzędzi budowlanych
do naprawy i konserwacji, w tym, narzędzi glazurniczych
i malarskich, maszyn ręcznych i elektrycznych do cięcia płytek, zapewnianie platformy internetowej do celów handlowych i reklamowych umożliwiającej promocję i sprzedaż
wskazanych towarów, usługi w zakresie promocji i reklamy,
promocja sprzedaży, udostępnianie i wynajem powierzch-
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ni reklamowej, organizowanie pokazów w celach handlowych, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem,
zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie i doradztwo
organizacyjne i ekonomiczne projektami w zakresie nieruchomości, 36 zarządzanie nieruchomościami, doradztwo
w zakresie nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi
agencji nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości,
sprzedaż nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, dzierżawa budynków, wynajem pomieszczeń
i powierzchni handlowych, wynajmowanie powierzchni
w centrach handlowych, dzierżawa pomieszczeń handlowych, wynajem powierzchni ekspozycyjnych, wynajem
pomieszczeń i powierzchni biurowych, wynajem mieszkań,
studio i pokoi, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym
dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, usługi związane z majątkiem nieruchomym, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, finansowe
zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, usługi
w zakresie działalności deweloperskiej, a mianowicie: usługi inwestycyjne i finansowe związane z nieruchomościami, organizowanie finansowania projektów budowlanych,
37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości
przemysłowych, konserwacja i naprawa budynków, usługi
instalacyjne i remontowe w zakresie instalacji wodnych,
kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, energetycznych i oświetleniowych, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], informacja budowlana, nadzór budowlany, zarządzanie projektem budowy,
42 usługi projektowe i doradcze w zakresie budownictwa,
instalacji wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, usługi projektowe i doradcze w zakresie aranżacji i wyposażenia łazienek,
mieszkań, obiektów użyteczności publicznej i obiektów
przemysłowych, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, usługi architektoniczne, usługi
architektury wnętrz, projektowanie techniczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

496623
(220) 2019 03 01
KALISZ PIOTR ZYGMUNT KPX CONSULTING, Katowice
(znak słowno-graficzny)
SILESIA BAZAAR

(540) DIVIO
(510), (511) 3 kosmetyki, naklejane ozdoby do paznokci,
rzęsy sztuczne, 8 przybory do manicure i pedicure, pilniki
do paznokci, polerki do paznokci, obcinacze do paznokci,
nożyczki do paznokci, cążki do paznokci, 21 przybory kosmetyczne, pędzle kosmetyczne.
(210) 496649
(220) 2019 03 04
(731) OLACHOWSKI KAROL OLAF, Komorniki
(540) (znak słowny)
(540) FISTECH
(510), (511) 1 masy i zaprawy iniekcyjne, kleje (spoiwa) montażowe do mocowania, kotwienia oraz klejenia przemysłowego, chemiczne środki dla przemysłu budowlanego, 6 metalowe elementy złączne i mocujące takie jak śruby, nakrętki,
gwoździe, okucia, kołki rozporowe, wkręty, nity, sworznie, blachowkręty, podkładki, kotwy, haki, zaciski, obejmy, wiązadła,
zatyczki, 35 prowadzenie sprzedaży detalicznej i hurtowej,
w tym również przez Internet towarów takich jak masy i zaprawy iniekcyjne, kleje (spoiwa) montażowe do mocowania,
kotwienia oraz klejenia przemysłowego, chemiczne środki
dla przemysłu budowlanego oraz metalowych elementów
złącznych i mocujących jak jak śruby, nakrętki, gwoździe,
okucia, kołki rozporowe, wkręty, nity, sworznie, blachowkręty,
podkładki, kotwy, haki, zaciski, obejmy, wiązadła, zatyczki.
(210)
(731)
(540)
(540)

(210) 496640
(220) 2019 03 04
(731) BIELIŃSKI KRZYSZTOF DEKAM, Tczew
(540) (znak słowny)

496664
(220) 2019 03 04
GARBACIAK MARIA FOREST JUMP, Solec Kujawski
(znak słowno-graficzny)
FoReST JuMP PARK LINOWY SOLEC KUJAWSKI

(531) 01.03.06, 06.19.05, 02.07.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi marketingowe, 41 prowadzenie parków rozrywki, usługi parków rozrywki.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 27.05.01, 26.03.04, 26.05.01
(510), (511) 35 organizacja w Polsce targów niezależnej
mody i dizajnu o nazwie SILESIA BAZAAR.

Nr ZT17/2019

496667
(220) 2019 03 04
UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
SV „DAR MŁODZIEŻY”

Nr ZT17/2019
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(531)

18.03.05, 18.03.07, 18.04.01, 18.04.03, 03.07.01, 03.07.02,
25.01.09, 25.01.13, 25.01.25, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu, pojazdy do poruszania się po wodzie, 41 usługi edukacyjne, kształcenie,
szkolenia.
(210)
(731)
(540)
(540)

496683
(220) 2019 03 04
UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
SV „DAR MŁODZIEŻY”

(531)

03.07.01, 03.07.02, 18.03.05, 18.03.07, 18.04.01, 18.04.03,
25.01.13, 25.01.19, 25.01.25, 29.01.01, 29.01.03, 29.01.04,
29.01.08, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu, pojazdy do poruszania się po wodzie, 41 usługi edukacyjne, kształcenie,
szkolenia.
(210)
(731)
(540)
(540)

496703
(220) 2019 03 04
DYCHTOŃ TOMASZ FH BIG-TOM, Tarnów
(znak słowno-graficzny)
ERO-BULL

(531) 03.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki.
496704
(220) 2019 03 04
OPRAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) opramed
(510), (511) 35 prowadzenie hurtowni, aptek, sklepów i innych punktów sprzedaży i kupna artykułów mających zastosowanie w lecznictwie, w tym leków, kosmetyków oraz
aparatury oraz wyposażenia, mebli stosowanych w lecznictwie i szpitalnictwie, sprzedaż suplementów diety, sprzedaż
ziół, 39 usługi ratownictwa, akcje ratunkowe [transport], ratownictwo osób [transport], pogotowie do nagłych zachorowań i wypadków, 43 prowadzenie domów opieki dla osób
starszych lub potrzebujących pomocy, 44 usługi medyczne,
konsultacje medyczne, opieka medyczna i zdrowotna, informacja medyczna, usługi doradcze w zakresie zdrowia, pomoc medyczna, pomoc medyczna w nagłych wypadkach,
świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej w domach,
usługi w zakresie lekarskich wizyt domowych, leczenie psychiatryczne, usługi indywidualnych konsultacji medycznych
(210)
(731)

99

świadczone dla pacjentów, usługi w zakresie leczenia uzależnień, leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki
odurzające, porady w zakresie farmakologii, usługi telemedyczne, porady psychologiczne .
(210)
(731)
(540)
(540)

496705
(220) 2019 03 04
HELIO SPÓŁKA AKCYJNA, Zaborów
(znak słowno-graficzny)
BAKALIOWE KIESZONKOWE

(531) 09.03.20, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy przetworzone, orzechy preparowane, orzechy prażone, owoce kandyzowane, owoce suszone, owoce
lukrowane, kandyzowana skórka pomarańczowa i cytrynowa, kompozycje owoców przetworzonych, rodzynki, migdały przetworzone, pestki słonecznika przetworzone, pestki
dyni przetworzone, mieszanki wyżej wymienionych towarów, przekąski na bazie owoców, chipsy owocowe, 30 bakalie w czekoladzie, słodycze, 31 migdały (owoce), orzechy.
496707
(220) 2019 03 04
FOOD SOCIETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Società! Food & Friends Forever
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 desery jogurtowe, desery mleczne, desery
owocowe, dipy serowe, dżemy, ekstrakty do zup, galaretki
mięsne, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki zawierające
jajka, gotowe produkty z warzyw, gotowe posiłki zawierające kurczaka, gulasze, hamburgery, hummus, jogurty,
kaszanka, kiełbasy wędzone, koktajle lodowe, koncentraty
zup, konserwy, marynaty, napoje mleczne, nasiona jadalne,
oleje do gotowania, owoce morza, owoce przetworzone,
owoce w syropie, pasta rybna, pasty mleczne do smarowania, pasty przyrządzone z orzechów, pasty rybne, pasztety,
pikle, podroby, potrawy rybne, potrawy mięsne gotowane,
produkty z indyka, produkty z jagnięciny, produkty z owoców morza, przetwory owocowe, ryby przetworzone, sałatki gotowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sałatka
z kurczaka, sałatka z ikrą ryb cefalowatych, sałatka ziemniaczana, sałatki podawane na przystawkę, sałatki z roślin
strączkowych, warzywa gotowane, warzywa marynowane,
warzywa konserwowane, warzywa suszone, wywary i buliony, wywar z warzyw, zupy, 30 babeczki, bagietki, bajgle,
bułki, chleb, ciastka, cukier, dania na bazie ryżu, dania gotowe zawierające makaron, drób w cieście, gotowe produkty
spożywcze w postaci sosów, gotowe przekąski na bazie
zbóż, gotowe sosy, kanapki, kasze, knedle, krakersy, kuskus,
makarony, marynaty, mięsne sosy, muesli, nachos, naleśniki,
paszteciki, placki, przekąski na bazie zbóż, przyprawy, qu-
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iche, risotto, rogaliki, sosy do sałatek, sosy jako przyprawy,
sushi, tarty, tosty, żywność wytwarzana z opiekanych ziaren
zbożowych, żywność zawierająca kakao, 32 bazy do koktajli bez alkoholu, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe wyciągi z owoców, bezalkoholowy jabłecznik,
bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, lemoniada, napoje
aromatyzowane owocami, napoje energetyzujące, napoje
dla sportowców, napoje izotoniczne, soki, soki warzywne,
soki owocowe do użytku jako napoje, woda, 35 administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, administrowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie
franchisingu, administrowanie działalnością handlową,
administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży,
doradztwo biznesowe, doradztwo i konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów promocyjnych, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe usługi
doradcze dotyczące franchisingu, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom, konsultacja handlowa,
organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, pomoc
przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu,
pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu
franczyzowego, przetwarzanie danych, reklama, marketing,
udostępnianie informacji handlowych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, wynajmowanie powierzchni
na cele reklamowe, zarządzanie biznesowe dla sklepów,
sprzedaż detaliczna i hurtowa w branży spożywczej,
43 bary, bary sałatkowe, usługi kateringowe, doradztwo
kulinarne, herbaciarnie, kawiarnia, koktajlbary, lodziarnie,
hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne
i turystyczne, organizowanie posiłków w hotelach, restauracje, pizzerie, puby, snack-bary, stołówki, usługi cateringu
zewnętrznego, bary bistro, bary z kanapkami, usługi restauracyjne, udostępnianie obiektów i sprzętu na zjazdy,
udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem
pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, zapewnianie
żywności i napojów w restauracjach.
(210)
(731)
(540)
(540)

496728
(220) 2019 03 05
CIEŚLA KRZYSZTOF GLOBTECH, Żmigród
(znak słowno-graficzny)
GLOBTECH

(531) 07.03.11, 27.05.01, 26.04.05, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.
496736
(220) 2019 03 05
TERMATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotoria
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT17/2019

(540) OGNIK

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.17, 01.15.05
(510), (511) 4 materiały palne wytworzone z drewna, pellety,
brykiety, granulowane trociny, wióry i odpady drzewne.
496741
(220) 2019 03 05
BIŁKA MARCIN, BIŁKA AGNIESZKA TREECO SPÓŁKA
CYWILNA, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TREECO
(210)
(731)

(531) 05.01.07, 05.01.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03
(510), (511) 16 opakowania kartonowe, karton opakowaniowy, wyściełający papier do opakowań, szczelne opakowania
z tektury, materiały opakowaniowe wykonane z kartonu,
materiały opakowaniowe wykonane z tektury, pojemniki
opakowaniowe z regenerowanej celulozy, materiały opakowaniowe wykonane z papieru z recyklingu, materiały opakowaniowe amortyzujące z papieru lub kartonu, materiały
opakowaniowe do wyściełania z papieru lub kartonu, materiały amortyzujące lub wyściełające wykonane z papieru
używane jako opakowania, arkusze celulozy regenerowanej
do owijania, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa opakowań
kartonowych, kartonów opakowaniowych, wyściełającego
papieru do opakowań, szczelnych opakowań z tektury, materiałów opakowaniowych wykonanych z kartonu, materiałów opakowaniowych wykonanych z tektury, pojemników
opakowaniowych z regenerowanej celulozy, materiałów
opakowaniowych wykonanych z papieru z recyklingu, materiałów opakowaniowych amortyzujących z papieru lub kartonu, materiałów opakowaniowych do wyściełania z papieru
lub kartonu, materiałów amortyzujących lub wyściełających
wykonanych z papieru używanych jako opakowania, arkuszy
celulozy regenerowanej do owijania.
(210) 496744
(220) 2019 03 05
(731) WROŃSKI SŁAWOMIR, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) ORTO-RES
(510), (511) 10 urządzenia do ćwiczeń do celów rehabilitacyjnych, ortezy, medyczne aparaty ortopedyczne, urządzenia ortopedyczne, instrumenty ortopedyczne, przyrządy
terapeutyczne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
podpory ortopedyczne, szyny ortopedyczne, urządzenia
do terapeutycznej stymulacji ciała, ortopedyczne przyrządy
unieruchamiające, aparatura do wzmacniania ciała [terapeutyczna], medyczne przyrządy terapeutyczne, terapeutyczne
bandaże usztywniające, poduszki do użytku terapeutycznego, urządzenia treningowe sterowane komputerowo
do użytku terapeutycznego, maszyny do ćwiczeń do celów
terapeutycznych, gorsety do celów terapeutycznych, bandaże do celów ortopedycznych, kołnierze ortopedyczne,
materace ortopedyczne do użytku medycznego, balkoniki
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i chodziki dla osób niepełnosprawnych, wózki na kółkach
do celów medycznych, protezy kończyn, obuwie i wkładki ortopedyczne, gorsety korekcyjne, 35 usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej, także za pośrednictwem internetu
takich towarów jak: urządzenia do ćwiczeń do celów rehabilitacyjnych, ortezy, medyczne aparaty ortopedyczne, urządzenia ortopedyczne, instrumenty ortopedyczne, przyrządy
terapeutyczne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
urządzenia do terapeutycznej stymulacji ciała, aparatura
do wzmacniania ciała [terapeutyczna], medyczne przyrządy
terapeutyczne, materace ortopedyczne do użytku medycznego, protezy kończyn, obuwie i wkładki ortopedyczne, gorsety korekcyjne, peruki, protezy piersi, foteliki rehabilitacyjne,
kule, laski, balkoniki, wkładki i obuwie ortopedyczne, drobny
sprzęt medyczny, łóżka do celów medycznych i rehabilitacyjnych, rampy nastawne, wyroby przeciwżylakowe, pośrednictwo w obrocie sprzętem rehabilitacyjnym, ortopedycznym
i materiałami medycznymi, usługi marketingowe, marketing internetowy, usługi w zakresie marketingu cyfrowego,
przetwarzanie i analiza danych biznesowych, doradztwo
biznesowe, 44 prowadzenie usług w zakresie: rehabilitacji
medycznej, rehabilitacji funkcjonalnej, fizjoterapii, fizykoterapii, treningu medycznego, terapii manualnej, profilaktyka
i promocja zdrowotna zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych, terapia manualna, usługi przychodni rehabilitacyjnych,
usługi rehabilitacji leczniczej, usługi fizjoterapii i fizykoterapii,
usługi w zakresie wypożyczania artykułów i sprzętu zaopatrzenia ortopedyczno-rehabilitacyjnego, usługi związane
z ochroną zdrowia, usługi z zakresu diagnostyki medycznej,
profilaktyki zdrowotnej i protetyki, usługi w zakresie klinik
zdrowia, usługi doradztwa technicznego dotyczącego zdrowia, usługi doradcze w zakresie zdrowia, informacja w zakresie zdrowia i rehabilitacji.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

496745
(220) 2019 03 05
WROŃSKI SŁAWOMIR, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
ORTO RES

26.01.03, 26.01.16, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05,
01.05.03, 01.05.23, 29.01.13
(510), (511) 10 urządzenia do ćwiczeń do celów rehabilitacyjnych, ortezy, medyczne aparaty ortopedyczne, urządzenia ortopedyczne, instrumenty ortopedyczne, przyrządy
terapeutyczne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
podpory ortopedyczne, szyny ortopedyczne, urządzenia
do terapeutycznej stymulacji ciała, ortopedyczne przyrządy
unieruchamiające, aparatura do wzmacniania ciała [terapeutyczna], medyczne przyrządy terapeutyczne, terapeutyczne
bandaże usztywniające, poduszki do użytku terapeutycznego, urządzenia treningowe sterowane komputerowo
do użytku terapeutycznego, maszyny do ćwiczeń do celów
terapeutycznych, gorsety do celów terapeutycznych, bandaże do celów ortopedycznych, kołnierze ortopedyczne,
materace ortopedyczne do użytku medycznego, balkoniki
i chodziki dla osób niepełnosprawnych, wózki na kółkach
do celów medycznych, protezy kończyn, obuwie i wkładki ortopedyczne, gorsety korekcyjne, 35 usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej, także za pośrednictwem Internetu
takich towarów jak: urządzenia do ćwiczeń do celów rehabilitacyjnych, ortezy, medyczne aparaty ortopedyczne, urządzenia ortopedyczne, instrumenty ortopedyczne, przyrządy
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terapeutyczne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
urządzenia do terapeutycznej stymulacji ciała, aparatura
do wzmacniania ciała [terapeutyczna], medyczne przyrządy
terapeutyczne, materace ortopedyczne do użytku medycznego, protezy kończyn, obuwie i wkładki ortopedyczne, gorsety korekcyjne, peruki, protezy piersi, foteliki rehabilitacyjne,
kule, laski, balkoniki, wkładki i obuwie ortopedyczne, drobny
sprzęt medyczny, łóżka do celów medycznych i rehabilitacyjnych, rampy nastawne, wyroby przeciwżylakowe, pośrednictwo w obrocie sprzętem rehabilitacyjnym, ortopedycznym
i materiałami medycznymi, usługi marketingowe, marketing internetowy, usługi w zakresie marketingu cyfrowego,
przetwarzanie i analiza danych biznesowych, doradztwo
biznesowe, 44 prowadzenie usług w zakresie: rehabilitacji
medycznej, rehabilitacji funkcjonalnej, fizjoterapii, fizykoterapii, treningu medycznego, terapii manualnej, profilaktyka
i promocja zdrowotna zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych, terapia manualna, usługi przychodni rehabilitacyjnych,
usługi rehabilitacji leczniczej, usługi fizjoterapii i fizykoterapii,
usługi w zakresie wypożyczania artykułów i sprzętu zaopatrzenia ortopedyczno-rehabilitacyjnego, usługi związane
z ochroną zdrowia, usługi z zakresu diagnostyki medycznej,
profilaktyki zdrowotnej i protetyki, usługi w zakresie klinik
zdrowia, usługi doradztwa technicznego dotyczącego zdrowia, usługi doradcze w zakresie zdrowia, informacja w zakresie zdrowia i rehabilitacji.
(210)
(731)
(540)
(540)

496747
(220) 2019 03 05
OSIAK PIOTR ROMAN APO, Kalisz
(znak słowno-graficzny)
APOwent

(531) 26.01.03, 26.11.21, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 11 systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), centrale wentylacyjne.
(210) 496754
(220) 2019 03 05
(731) PAWLAK GRZEGORZ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowny)
(540) Profesor Pips
(510), (511) 36 analizy finansowe, notowania giełdowe, informacje finansowe, 41 szkolenia, konsultacje, 42 prowadzanie badań w obszarze rynku giełdy walutowej, prowadzanie
badań w obszarze giełdy towarowej, prowadzanie badań
w obszarze rynku akcji, prowadzanie badań w obszarze kontraktów na różnice kursowe tzw. CFD, prowadzanie badań
w obszarze kryptowalut, prowadzanie badań w obszarze
kontraktów futures, tworzenie kodów automatycznych strategii, tworzenie kodów automatycznych strategii na zlecenie osób trzecich, modyfikowanie kodów automatycznych
strategii, modyfikowanie kodów automatycznych strategii
na zlecenie osób trzecich.
(210)
(731)
(540)
(540)

496783
(220) 2019 03 06
STOLARSKI MATHIAS, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
Sempre PIZZA & VINO
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(531) 26.04.02, 24.17.25, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 30 pizza, pizza mrożona, placki na pizzę, ciasto
na pizzę, produkty do pizzy, polewy i sosy do pizzy, przyprawy i środki aromatyzujące do pizzy, makarony, lody,
32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje owocowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka, brzeczka
piwna, brzeczka słodowa, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy, lemoniada,
mleko migdałowe, mleko orzechowe, moszcz winogronowy
niesfermentowany, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie
miodu, napoje bezalkoholowe z kwasu chlebowego, napoje bezalkoholowe z mleka orzechowego, napoje bezalkoholowe z sarsaparilli, napoje izotoniczne, napoje na bazie
owoców lub warzyw, napoje serwatkowe, napoje z wody
mineralnej, napój migdałowy, napój pomidorowy, nektary
owocowe bezalkoholowe, oranżada, orszada, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo imbirowe, piwo słodowe, napoje warzywne, preparaty do produkcji napojów, preparaty
do sporządzania likierów, produkty do wytwarzania wody
mineralnej, proszek do wytwarzania napojów gazowanych,
proszki do napojów gazowanych, sok jabłkowy, sok pomidorowy, soki owocowe, soki warzywne, sorbety [napoje],
syropy do lemoniady, syropy do napojów, woda [napoje],
woda gazowana, woda litowa, woda mineralna, woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, wody mineralne, wyciąg
z chmielu do wytwarzania piwa, napoje na bazie ryżu inne
niż substytuty mleka, napoje na bazie soi inne niż substytuty
mleka, napoje gazowane, napój imbirowy, napoje sportowe
wzbogacane proteinami, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, 43 bary
szybkiej obsługi, snack-bary, biura zakwaterowania, domy
turystyczne, hotele kafeterie, bufety, kawiarnie, wypożyczanie konstrukcji przenośnych, motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, domy
opieki dla osób w podeszłym wieku, pensjonaty, rezerwacja
miejsc w pensjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy,
restauracje, restauracje samoobsługowe, rezerwacje kwater
na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach, stołówki
usługi barowe, usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń
kempingowych, organizowanie obozów w zakresie zakwaterowania, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy,
wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady, usługi
w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i naczyń.
(210) 496790
(220) 2019 03 06
(731) STOLARSKI MATHIAS, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) sopocianka
(510), (511) 30 pizza, pizza mrożona, placki na pizzę, ciasto
na pizzę, produkty do pizzy, polewy i sosy do pizzy, przyprawy i środki aromatyzujące do pizzy, makarony, lody, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce.
(210) 496792
(220) 2019 03 06
(731) STOLARSKI MATHIAS, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) w Sempre lato nigdy się nie kończy
(510), (511) 30 pizza, pizza mrożona, placki na pizzę, ciasto
na pizzę, produkty do pizzy, polewy i sosy do pizzy, przyprawy i środki aromatyzujące do pizzy, makarony, lody,
32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje owoco-
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we, bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka, brzeczka
piwna, brzeczka słodowa, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy, lemoniada,
mleko migdałowe, mleko orzechowe, moszcz winogronowy
niesfermentowany, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie
miodu, napoje bezalkoholowe z kwasu chlebowego, napoje bezalkoholowe z mleka orzechowego, napoje bezalkoholowe z sarsaparyli, napoje izotoniczne, napoje na bazie
owoców lub warzyw, napoje serwatkowe, napoje z wody
mineralnej, napój migdałowy, napój pomidorowy, nektary
owocowe bezalkoholowe, oranżada, orszada, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo imbirowe, piwo słodowe, napoje warzywne, preparaty do produkcji napojów, preparaty
do sporządzania likierów, produkty do wytwarzania wody
mineralnej, proszek do wytwarzania napojów gazowanych,
proszki do napojów gazowanych, sok jabłkowy, sok pomidorowy, soki owocowe, soki warzywne, sorbety [napoje],
syropy do lemoniady, syropy do napojów, woda [napoje],
woda gazowana, woda litowa, woda mineralna, woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, wody mineralne, wyciąg
z chmielu do wytwarzania piwa, napoje na bazie ryżu, inne
niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty
mleka, napoje gazowane, napój imbirowy, napoje sportowe
wzbogacane proteinami, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, 43 bary
szybkiej obsługi, snack-bary, biura zakwaterowania, domy
turystyczne, hotele kafeterie, bufety, kawiarnie, wypożyczanie konstrukcji przenośnych, motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, domy
opieki dla osób w podeszłym wieku, pensjonaty, rezerwacja
miejsc w pensjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy,
restauracje, restauracje samoobsługowe, rezerwacje kwater
na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach, stołówki
usługi barowe, usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń
kempingowych, organizowanie obozów w zakresie zakwaterowania, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy,
wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady, usługi
w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i naczyń.
496798
(220) 2019 03 06
PAWŁOWSKI PRZEMYSŁAW KOKOSZE, Boczki
Chełmońskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOKOSZE
(210)
(731)

(531) 03.07.03, 03.07.24, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 10 fartuchy do badania pacjentów, maski
anestezjologiczne, maski stosowane przez personel medyczny, odzież używana na salach operacyjnych, okrycia
chirurgiczne.
(210) 496799
(220) 2019 03 06
(731) KOWALCZYK MAREK EUROMIX, Szczytno
(540) (znak słowny)
(540) Eurofol
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa materiałów budowlanych, akcesoriów budowlanych, narzędzi
budowlanych, mieszanek farb, farb zewnętrznych, farb we-
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wnętrznych, farb gruntowych, emalii do malowania, farb
akrylowych, lakierów, krat metalowych do sufitów podwieszanych, metalowych systemów sufitów podwieszanych
składających się z paneli, sufitów podwieszanych z obramowaniem z metalu, metalowych paneli podłogowych,
metalowych listew przypodłogowych, blach do pokrycia
dachów z metalu, metalowych elementów wykończeniowych stosowanych w budownictwie, profilów metalowych do użytku w budownictwie, listew profilowych
metalowych dla budownictwa, listew profilowanych metalowych dla budownictwa, metalowych okładzin elewacyjnych, zewnętrznych drzwi metalowych, drzwi metalowych do użytku wewnątrz pomieszczeń, futryn do drzwi
metalowych, klamek do drzwi metalowych, metalowych
klamek do okien, metalowych parapetów okiennych, rolet
zewnętrznych metalowych, pędzli, pędzli do nanoszenia
farb, pędzli używanych przez malarzy pokojowych, wałków
malarskich, wałków do farb, folii poliuretanowej do użytku przy uszczelnianiu i izolacji budynków, metalowej folii
do izolacji budynków, folii z tworzyw sztucznych do użytku
w ogrodnictwie, wełny mineralnej do celów izolacyjnych,
płyt izolacyjnych wykonanych z wełny mineralnej, styropianu, niemetalowych konstrukcji sufitów podwieszanych,
systemów niemetalowych sufitów podwieszanych zawierających panele, folii z tworzyw sztucznych do użytku
w budownictwie, niemetalowych paneli podłogowych, listew przypodłogowych niemetalowych, blach z tworzyw
sztucznych na dachy, niemetalowych obróbek blacharskich dachu, niemetalowych płyt izolacyjnych, elementów
wykończeniowych budowlanych niemetalowych, profilów
niemetalowych dla budownictwa, niemetalowych zewnętrznych drzwi, niemetalowych drzwi wewnętrznych,
futryn drzwiowych niemetalowych, progów i parapetów
z materiałów niemetalowych, klamek do drzwi niemetalowych, klamek do okien niemetalowych, rolet wewnętrznych, rolet okiennych, pokryć z tworzyw sztucznych używanych jako folie malarskie.
496810
(220) 2019 03 06
STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CINEMA PARADISO
(510), (511) 35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów i usług z nimi związanych pozwalające nabywcy
na ich swobodne oglądanie i kupowanie w sklepie lub
hurtowni z artykułami spożywczymi i alkoholowymi, doradztwo w zakresie prowadzenia usług gastronomicznych
i zarządzania siecią lokali gastronomicznych, 41 usługi
w zakresie prowadzenia szkoleń i kształcenie kadr pracujących w gastronomii, usługi w zakresie organizacji i obsługi:
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
organizowanie balów, zabaw, dyskotek, pikników, festynów,
widowisk, planowanie i organizowanie przyjęć okolicznościowych, spotkań klubowych i towarzyskich, wynajem
sal, 43 usługi w zakresie prowadzenia placówek gastronomicznych, barów, restauracji, kawiarni, herbaciarni, pubów,
kafeterii, barów szybkiej obsługi, snack-barów, usługi gastronomiczne i cateringowe, posiłki w restauracjach, wynajmowanie sal na posiedzenia, przygotowanie dań (żywność
i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa imprez
promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób trzecich polegające na zaopatrzeniu w żywność
i napoje.
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496819
(220) 2019 03 07
TADEO TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) flexi abra
(510), (511) 16 afisze, plakaty, aktówki, akwarele, artykuły
biurowe, atrament, biuletyny informacyjne, bloki, broszury,
cyrkle kreślarskie, ekierki do rysowania, etykiety z papieru
lub kartonu, grafity do ołówków, gumki do ścierania, indeksy,
skorowidze, kalendarze, karton, katalogi, klipsy do papieru,
kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, klipsy do piór i długopisów, koperty, korektory w płynie,
korektory w taśmie, kreda do pisania, książki, linijki rysownicze, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały
drukowane, materiały piśmienne, nalepki, naklejki, notatniki
[notesy], obsadki do piór, okładki, obwoluty, ołówki, ołówki
na grafit [ołówki automatyczne], papier, papier do pisania
[listowy], papier w arkuszach [artykuły piśmienne], pióra
i długopisy, pióra kulkowe, pióra ze stali, podkładki na biurko,
podstawki do długopisów i ołówków, pojemniki na ołówki,
przybory szkolne, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, pudełka na pióra, pudelka z papieru lub kartonu,
rysunki, segregatory na luźne kartki, skoroszyty, spinacze
do papieru, stalówki, szyldy z papieru lub z kartonu, taśma
klejąca, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], temperówki do ołówków, elektryczne lub
nieelektryczne, torby papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, wieczne
pióra, wkłady atramentowe, wyroby przeznaczone do wymazywania, zakładki do książek, zakładki do stron, zakreślacze, zeszyty do pisania lub rysowania, zszywacze [artykuły
biurowej, zszywki biurowe.
(210)
(731)

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

496828
(220) 2019 03 07
PRYZMET G. PUDEŁKO SPÓŁKA JAWNA, Lublin
(znak słowno-graficzny)
PRYZMET

(210)
(731)

(531) 26.07.25, 26.04.02, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej dotyczące akcesoriów metalowych do drzwi, w tym klamek, zamków,
elektrozaczepów, wkładek, zawiasów, rygli, pochwytów, samozamykaczy, ograniczników, okuć i krat, usługi sprzedaży
detalicznej dotyczące akcesoriów metalowych do okien,
w tym klamek, zamków, elektrozaczepów, wkładek, zawiasów, rygli, pochwytów, samozamykaczy, ograniczników,
okuć i krat, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące klejów,
usługi sprzedaży detalicznej dotyczące materiałów niemetalowych, do użytku w budownictwie, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące materiałów uszczelniających, wypełniających i izolacyjnych, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące
okuć antypanicznych do drzwi i okien, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące wywietrzników z metalu dla budownictwa, usługi sprzedaży hurtowej dotyczące akcesoriów
metalowych do drzwi, w tym klamek, zamków, elektrozaczepów, wkładek, zawiasów, rygli, pochwytów, samozamykaczy, ograniczników, okuć i krat, usługi sprzedaży hurtowej
dotyczące akcesoriów metalowych do okien, w tym klamek,
zamków, elektrozaczepów, wkładek, zawiasów, rygli, pochwytów, samozamykaczy, ograniczników, okuć i krat, usługi sprzedaży hurtowej dotyczące klejów, usługi sprzedaży
hurtowej dotyczące materiałów niemetalowych, do użyt-
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ku w budownictwie, usługi sprzedaży hurtowej dotyczące
materiałów uszczelniających, wypełniających i izolacyjnych,
usługi sprzedaży hurtowej dotyczące okuć antypanicznych
do drzwi i okien, usługi sprzedaży hurtowej dotyczące wywietrzników z metalu dla budownictwa .
(210) 496872
(220) 2019 03 08
(731) Intervet International B.V., An Boxmeer, NL
(540) (znak słowny)
(540) DEXAFORT
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do
weterynaryjnego.

użytku

496918
(220) 2019 03 11
BWS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zaczernie
(540) (znak słowny)
(540) ZŁOTE POLE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

Nr ZT17/2019

(531)

27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.08, 26.11.13
(510), (511) 30 lody, sorbety, desery lodowe, desery czekoladowe, musy deserowe, desery z warstwą lodów, owoców
i bitej śmietany [parfait], sosy owocowe, wyroby cukiernicze,
wyroby piekarnicze.
(210)
(731)
(540)
(540)

497007
(220) 2019 03 12
MIKROTECH SPÓŁKA AKCYJNA, Krosno
(znak słowno-graficzny)
Fabor WORKWEAR

(210)
(731)

496921
(220) 2019 03 11
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICE Rockers
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
510), (511) 30 lód, lody spożywcze, mrożone jogurty,
sorbety.
496923
(220) 2019 03 11
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fruity Smile
(210)
(731)

(531) 27.03.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 lody, słodycze, żelki.
496996
(220) 2019 03 11
GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Majdan
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRYCAN ROŻEK MALINOWE brownie

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 9 ubrania ochronne przeciwko urazom, ubrania odblaskowe do zapobiegania wypadkom, ubrania zabezpieczające przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, buty chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, kaski ochronne do uprawiania sportu, maski ochronne, nakolanniki dla robotników, nakrycia
głowy w postaci kasków ochronnych, nauszniki do słuchawek, odblaskowe kamizelki ochronne, odzież azbestowa
do ochrony przed ogniem, odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odzież kuloodporna,
odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, ognioodporna odzież, okulary ochronne do uprawiania sportu,
okulary przeciwsłoneczne, osłony głowy, osłony ochronne
na twarz dla robotników, rękawice do ochrony przed upadkami, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami,
10 fartuchy do badania pacjentów, 16 wykroje krawieckie,
wzory do haftowania, 18 plecaki, podróżne torby na ubrania, torby, torby gimnastyczne, torby na narzędzia [puste], torby turystyczne, 24 bielizna kąpielowa, z wyjątkiem
odzieży, dzianina, dżersej [materiał], flanela [tkanina], ręczniki, tkaniny, tkaniny wełniane, 25 antypoślizgowe akcesoria do obuwia, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot,
bokserki, buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, czapki jako nakrycia głowy, dzianina [odzież], fartuchy
[odzież], garnitury, kamizelki, kamizelki dla rybaków, kombinezony [odzież], koszule, koszule z krótkimi rękawami,
koszulki z krótkim rękawem, krawaty, kurtki [odzież], kurtki
z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy,
majtki, majtki damskie, mundury, nakrycia głowy, obuwie,
ocieplacze, odzież, odzież dla kierowców samochodowych,
odzież haftowana, okrycia wierzchnie [odzież], opaski
na głowę, paski [odzież], pikowane kurtki [odzież], piżamy,
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, rękawiczki, sandały, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spódnice,
stroje przeciwdeszczowe, swetry, szaliki, szlafroki, 26 hafty,
ozdoby do ubrań, 35 usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług,
prezentowanie produktów w mediach do celów sprzedaży
detalicznej, 37 czyszczenie odzieży, naprawa obuwia, pranie bielizny, pranie na sucho, prasowanie odzieży, renowacja odzieży, 40 apreturowanie tkanin, barwienie obuwia,
barwienie skór, krawiectwo, pikowanie tkanin, pikowanie
materiałów, przeróbki odzieży, szycie odzieży na miarę,
42 projektowanie mody, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], 45 wypożyczanie odzieży.
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497013
(220) 2019 03 12
SOLDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLDENT
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 02.09.10, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17,
27.05.24, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.18, 26.01.20
(510), (511) 5 leki do celów stomatologicznych, wosk do modelowania do celów stomatologicznych, materiały do plombowania zębów, porcelana na protezy dentystyczne, dentystyczne materiały ścierne, lakier dentystyczny, stopy metali
szlachetnych do celów dentystycznych, wosk dentystyczny,
40 usługi technika dentystycznego, 41 szkolenia w dziedzinie medycyny, szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny,
44 usługi dentystyczne, usługi klinik medycznych, opieka
zdrowotna, stomatologia kosmetyczna.
497015
(220) 2019 03 12
SOLDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SOLDENT
(510), (511) 5 leki do celów stomatologicznych, wosk do modelowania do celów stomatologicznych, materiały do plombowania zębów, porcelana na protezy dentystyczne, dentystyczne materiały ścierne, lakier dentystyczny, stopy metali
szlachetnych do celów dentystycznych, wosk dentystyczny,
40 usługi technika dentystycznego, 41 szkolenia w dziedzinie medycyny, szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny,
44 usługi dentystyczne, usługi klinik medycznych, opieka
zdrowotna, stomatologia kosmetyczna, konsultacje dentystyczne, usługi kliniki dentystycznej.
(210)
(731)

497017
(220) 2019 03 12
NOVET SPÓŁKA JAWNA KACZMAREK I WSPÓLNICY,
Gospodarz
(540) (znak słowny)
(540) TECEL
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, 9 przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, 19 materiały
budowlane niemetalowe.
(210)
(731)

(210) 497029
(220) 2019 03 11
(731) SKRZECZ EWELINA GAMMA, Wyszków
(540) (znak słowny)
(540) Gamma
(510), (511) 11 baterie kranowe, baterie prysznicowe, jednouchwytowe baterie umywalkowe, baterie do umywalek,
spryskiwacze do baterii, baterie do wanien, baterie sztorcowe
do umywalek, uchwyty do baterii kranu, baterie mieszające
do umywalek, rozpylacze nakładane na baterie łazienkowe,
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baterie mieszające do rur wodociągowych, armatury łazienkowe, akcesoria łazienkowe, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, dysze do aparatury łazienkowej, armatura
łazienkowa do kontroli wody, instalacje łazienkowe służące
do dostarczania wody, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz
armatura wodno-kanalizacyjna, sanitarna armatura spustowa
do wanien, sanitarna armatura spustowa do umywalek, sanitarna armatura spustowa do pryszniców, sanitarna armatura
spustowa do bidetów, sanitarna armatura spustowa do rurociągów ściekowych, armatura regulacyjna i zabezpieczająca
do urządzeń wodnych, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa
baterii kranowych, baterii prysznicowych, jednouchwytowych baterii umywalkowych, baterii do umywalek, spryskiwaczy do baterii, baterii do wanien, baterii sztorcowych
do umywalek, uchwytów do baterii kranów, baterii mieszających do umywalek, rozpylaczy nakładanych na baterie
łazienkowe, baterii mieszających do rur wodociągowych,
armatury łazienkowej, akcesoriów łazienkowych, łazienkowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, dysz do aparatury
łazienkowej, armatury łazienkowej do kontroli wody, instalacji łazienkowych służących do dostarczania wody, instalacji
sanitarnej i łazienkowej oraz armatury wodno-kanalizacyjnej,
sanitarnej armatury spustowej do wanien, sanitarnej armatury spustowej do umywalek, sanitarnej armatury spustowej
do pryszniców, sanitarnej armatury spustowej do bidetów,
sanitarnej armatury spustowej do rurociągów ściekowych,
armatury regulacyjnej i zabezpieczającej do urządzeń
wodnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

497031
(220) 2019 03 11
WALKOWIAK ROBERT PPHU BANPOL, Swarzędz
(znak słowno-graficzny)
Rarytas

29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.08,
27.05.24, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.21,
05.09.01, 05.09.03, 05.09.06, 05.09.15, 05.09.17, 05.09.21,
05.09.24
(510), (511) 29 warzywa przetworzone, warzywa konserwowane, warzywa marynowane, przetworzone warzywa
kapustne, grzyby konserwowane, papryka marynowana,
przetworzone ogórki, marynowane pieczarki, ćwikła, kapusta kiszona, kapusta kwaszona, przetworzona czerwona słodka papryka, dżemy owocowe, przeciery owocowe,
owoce marynowane, owoce konserwowane, sałatki gotowe,
pokrojone sałatki warzywne, uprzednio pokrojone warzywa
do sałatek, koncentraty pomidorowe, przecier pomidorowy,
przetworzone pomidory, owoce przetworzone, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, owoce aromatyzowane,
gotowane owoce, owoce w puszkach, glazurowane owoce,
owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach, warzywa
marynowane, warzywa w plasterkach, konserwowe, buraczki przetworzone, papryka konserwowa, ogórki konserwowe,
ogórki kiszone, ogórki kwaszone, sałatki z ogórków w słoikach, sałatki wielowarzywne w słoikach, buraczki wiórki i tarte w słoikach, warzywa konserwowe w słoikach, 35 sprzedaż
detaliczna lub hurtowa warzyw przetworzonych, warzyw
konserwowanych, warzyw marynowanych, przetworzonych
warzyw kapustnych, grzybów konserwowanych, papryki
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marynowanej, przetworzonych ogórków, marynowanych
pieczarek, ćwikły, kapusty kiszonej, kapusty kwaszonej, przetworzonej czerwonej słodkiej papryki, dżemów owocowych,
przecierów owocowych, owoców marynowanych, owoców
konserwowanych, sałatek gotowych, pokrojonych sałatek
warzywnych, uprzednio pokrojonych warzyw do sałatek,
koncentratów pomidorowych, przecierów pomidorowych,
przetworzonych pomidorów, owoców przetworzonych,
przetworzonych owoców, przetworzonych grzybów, owoców aromatyzowanych, gotowanych owoców, owoców
w puszkach, glazurowanych owoców, owoców konserwowanych w plasterkach w słoikach, warzyw marynowanych,
warzyw w plasterkach, konserwowych buraczków przetworzonych, papryki konserwowej, ogórków konserwowych, ogórków kiszonych, ogórków kwaszonych, sałatek
z ogórków w słoikach, sałatek wielowarzywnych w słoikach,
buraczków wiórków i tartych w słoikach, warzyw konserwowych w słoikach.
(210) 497037
(220) 2019 03 11
(731) DOBKOWSKI TOMASZ, Oława
(540) (znak słowny)
(540) Olavia
(510), (511) 39 usługi taksówkarskie, usługi taksówek, transport podróżnych taksówką, organizowanie transportu taksówkowego, transport taksówkowy dla osób na wózkach
inwalidzkich, świadczenie usług w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mobilnych, transport, transport
autobusowy, transport lądowy, transport drogowy, transport
pasażerski, transport lądowy osób, transport osób drogą lądową, usługi w zakresie transportu drogowego dla osób,
transport pasażerów autobusami, transport autokarowy
pasażerów, transport drogowy podróżnych, transport drogowy pasażerów, transport lądowy podróżnych, transport
pasażerów mikrobusem, pasażerski transport samochodowy,
transport bagażu pasażerów, transport bagażu podróżnego,
usługi transportowe, usługi transportu mikrobusami, usługi
transportu autobusami, usługi transportu pojazdami, usługi
w zakresie transportu i wycieczek dla osób niepełnosprawnych, usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu osób, organizacja transportu osobowego na rzecz osób
trzecich za pośrednictwem aplikacji, organizacja transportu
osobowego na rzecz osób trzecich poprzez aplikację online,
czarterowanie transportu, organizowanie transportu, logistyka transportu, rezerwowanie transportu, wynajmowanie
transportu drogowego, organizowanie transportu wakacyjnego, organizowanie transportu pasażerskiego, wypożyczanie środków transportu, profesjonalne doradztwo w zakresie
transportu, organizowanie transportu dla pasażerów biznesowych, usługi transportu zbiorowego dla ludności, udzielanie
informacji dotyczących transportu pasażerskiego, usługi rezerwacji w zakresie transportu, usługi konsultacyjne związane z transportem, skomputeryzowane planowanie związane
z transportem, rezerwacja miejsc na transport pojazdami silnikowymi, usługi rezerwacji w zakresie transportu lądowego,
usługi w zakresie rezerwacji transportu autobusowego, usługi
w zakresie organizowania transportu podróżnych, zapewnianie wynajętych pojazdów do transportu pasażerów, usługi
transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, udostępnianie danych związanych z transportem pasażerów, usługi informacyjne związane z metodami transportu, usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu podróżnych, usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, usługi agencyjne
w zakresie organizowania transportu bagażu podróżnych,
41 usługi wydawnicze, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie katalogów, wydawanie biuletynów, wyda-
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wanie przewodników turystycznych, wydawanie czasopism
i książek w postaci elektronicznej, usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w internecie, usługi
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż
teksty reklamowe, multimedialne wydania gazet, publikacja
gazet elektronicznych online, publikowanie elektronicznych
gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur,
publikowanie gazety dla klientów w internecie, publikowanie
multimedialne magazynów, czasopism i gazet, wypożyczanie
gazet i czasopism, 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności
i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów
w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach szybkiej
obsługi, hotelowe usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego
spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla
gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków,
przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje dla turystów, usługi restauracji hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe,
serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie
informacji w zakresie barów, udzielanie informacji związanych
z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze
dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu
obejmującego żywność i napoje, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania
posiłków, doradztwo kulinarne, porady dotyczące przepisów
kulinarnych, usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej.
497043
(220) 2019 03 12
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE CIVITAS CHRISTIANA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CIVITAS CHRISTIANA
(210)
(731)

(531)

29.01.02, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.11,
26.11.03, 26.11.08, 26.11.13, 02.07.23, 02.07.25, 02.03.04,
02.03.23, 02.01.03, 02.01.04, 02.01.17, 02.01.23, 02.01.24,
19.01.03
(510), (511) 16 afisze, plakaty, biuletyny informacyjne, broszury, fotografie [wydrukowane], periodyki [czasopisma], gazety, dzienniki, kalendarze, kartki z życzeniami, książki, notatniki [notesy], papier do pisania [listowy], podręczniki [książki],
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publikacje drukowane, ulotki, zakładki do książek, albumy,
41 usługi w zakresie oświaty [nauczanie], edukacja religijna,
usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób
wymagających specjalnej opieki, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], przekazywanie know-how [szkolenia], organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, publikowanie książek, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego i sportowego, usługi w zakresie obozów
wakacyjnych [rozrywka].
(210) 497051
(220) 2019 03 12
(731) PASZEK JACEK ANDRZEJ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ROBOTHINGS
(510), (511) 9 wzmacniacze mocy, elektroniczne moduły
kodujące, elektroniczne moduły ładowalne, elektryczne lub
elektroniczne moduły kontrolno-sterujące, fotowoltaiczne
moduły słoneczne, karty mikroprocesorowe, modulatory
promieniowe, modulatory światła, moduły fotowoltaiczne,
moduły multichipowe, moduły pamięci elektronicznych,
moduły pamięciowe, moduły połączeniowe do sterowników elektrycznych, moduły prostownikowe, moduły przerywające, moduły rozszerzenia pamięci, moduły słoneczne,
moduły sterująco - kontrolne [elektryczne], moduły układów
scalonych, moduły wejściowe, moduły z obwodami scalonymi, moduły zasilania, procesory modulacji impulsowo
- kodowej.
497053
(220) 2019 03 12
AGENCJA REKLAMY FUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUX AGENCJA REKLAMY FUX
(210)
(731)

(531)

29.01.02, 29.01.11, 27.03.01, 27.03.03, 27.05.01, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.17, 03.07.16, 03.07.22, 03.07.24
(510), (511) 6 metalowe szyldy reklamowe, metalowe słupy
reklamowe [konstrukcje], tablice reklamowe [metalowe banery], banery reklamowe metalowe [konstrukcje], metalowe
tablice reklamowe [niepodświetlane], znaki reklamowe z metalu [niemechaniczne, nieświecące], znaki oraz wyświetlacze
informacyjne i reklamowe, z metalu, 9 podświetlone reklamy,
neony reklamowe, elektroniczne wyświetlacze reklam, podświetlane znaki reklamowe, oprogramowanie komputerowe do reklamy, reklamowe tablice znakowe [mechaniczne],
tablice znakowe reklamowe [świecące], reklamowe tablice
[mechaniczne lub świecące], mechaniczne lub świecące
tablice reklamowe, cyfrowe nośniki reklamy zewnętrznej [di-
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gital signage], oprogramowanie do uczenia maszynowego
dla reklamy, urządzenia wyświetlające do reklamy [mechaniczne lub świecące], znaki wyświetlające do reklamy [świecące lub mechaniczne], oprogramowanie do projektowania
reklam online na stronach internetowych, oprogramowanie
do osadzania reklam on-line na stronach internetowych,
oprogramowanie do wynajmowania przestrzeni reklamowej
na stronach internetowych, 35 reklama zewnętrzna, reklama
banerowa, reklama, reklama i marketing, reklama na billboardach elektronicznych, promowanie [reklama] działalności
gospodarczej, reklama biznesowych stron internetowych,
reklama i usługi reklamowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], publikowanie materiałów reklamowych online,
dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, rozpowszechnianie reklam dla
osób trzecich, przygotowywanie reklam dla osób trzecich,
wyświetlanie reklam dla osób trzecich, usługi w zakresie reklamy graficznej, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi reklamowe w zakresie odzieży, usługi reklamowe na rzecz innych, usługi reklamowe dotyczące inwestycji
finansowych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi
reklamowe i promocyjne [publicity], wynajem powierzchni
reklamowej w broszurach, wynajem przestrzeni reklamowej
on-line, udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej,
wynajem powierzchni reklamowej w pociągach, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi reklamowe w zakresie produktów farmaceutycznych, usługi reklamowe, promocyjne i public relations,
usługi reklamowe w zakresie artykułów jubilerskich, usługi
reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi
reklamowe w zakresie artykułów perfumeryjnych, wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci
komunikacyjnych, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, wynajem powierzchni
reklamowej w mieniu należącym do kolei, zawieranie umów
w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu
i promocji, umieszczanie reklam, rozpowszechnianie reklam,
przygotowywanie reklam, produkcja reklam, usługi reklamy
graficznej, doradztwo dotyczące reklamy, produkcja materiałów reklamowych i reklam, usługi reklamowe, usługi agencji
reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, udostępnianie powierzchni
reklamowej, wynajem billboardów reklamowych, wypożyczanie urządzeń reklamowych, przygotowanie materiałów
reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, projektowanie logo reklamowych, projektowanie broszur reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów,
usługi doradcze dotyczące reklamy, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, usługi reklamowe i marketingowe.
497054
(220) 2019 03 12
GOLD DROP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Limanowa
(540) (znak słowny)
(540) Origen
(510), (511) 3 mydła, kosmetyki.
(210)
(731)
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497057
(220) 2019 03 12
TRADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ERBEL
(510), (511) 3 preparaty do depilacji, wosk do depilacji,
mleczko kosmetyczne, oleje czyszczące, olejek migdałowy,
olejek różany.
(210)
(731)

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

497071
(220) 2019 03 13
LENART IRENEUSZ OMEGA, Gorzów Wielkopolski
(znak słowno-graficzny)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII oranżada napój
gazowany odkryj swój smak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 2019 2020 2021

(531) 26.03.16, 26.01.01, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.14
(510), (511) 32 oranżada - napoje gazowane bezalkoholowe.
497104
(220) 2019 03 13
ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW
MINERALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) DEWONIT
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa i ogrodnictwa, nawozy do użyźniania gleby.
(210)
(731)

(210) 497105
(220) 2019 03 13
(731) MAZUR BOGUSŁAW WITOLD, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) MAZURCLINIC
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt,
usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(210)
(731)
(540)
(540)

497110
(220) 2019 03 13
FUNDACJA MENTORS 4 STARTERS, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
M4S MENTORS 4STARTERS

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

497115
(220) 2019 03 13
MICHALSKI PAWEŁ P.P.H.U. FIT, Legnica
(znak słowno-graficzny)
SNOWSPORT.PL

(531) 26.04.03, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi świadczone w ramach handlu detalicznego i hurtowego, prowadzonego również metodą wysyłkową i za pośrednictwem Internetu, prowadzenie aukcji
Internetowych, handel artykułami sportowymi, łyżwami,
sprzętem narciarskim: nartami, wiązaniami, kijkami, butami
narciarskimi, sprzętem snowboardowym: deskami, butami snowboardowymi, wiązaniami, oraz kaskami, goglami
i okularami sportowymi i lifestyleowymi, odzieżą narciarska
i snowboardową: kurtkami. spodniami, bluzami softshellowymi, rękawicami, skarpetami, kominiarkami sportowymi,
bielizną narciarską, ochraniaczami narciarskimi i snowboardowymi. pokrowcami na sprzęt narciarski i snowboardowy,
sprzętem do serwisowania nart i desek: smarami i narzędziami, sprzętem turystycznym: plecakami i torbami, walizkami
na kółkach, gadżetami reklamowymi w postaci pokrowców
na narty, zapinek do nart, marketing bezpośredni, informacja
handlowa w zakresie doboru sprzętu do uprawiania sportów zimowych, projektowanie i rozpowszechnianie, również
za pośrednictwem Internetu materiałów reklamowych i informacyjno - promocyjnych, katalogów i ulotek reklamowych, prospektów w dziedzinie sportów zimowych, usługi
pośrednictwa związane z nabywaniem sprzętu do uprawiania sportów zimowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

497125
(220) 2019 03 13
MAZUR BOGUSŁAW WITOLD, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
MAZUR SZKOLENIA

(531) 04.01.03, 26.02.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt,
usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
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(220) 2019 03 13
MAZUR BOGUSŁAW WITOLD, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
MAZURCLINIC
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt,
usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
497142
(220) 2019 03 13
PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Witamina C PRO SUPLEMENT DIETY 1000 mg
WITAMINY C W SASZETCE DZIKA RÓŻA, MIÓD, IMBIR,
KURKUMA
(210)
(731)

(531) 05.05.19, 03.13.05, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów
leczniczych, suplementy diety dla ludzi, 35 usługi sprzedaży
detalicznej, hurtowej i on-line towarów: dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, suplementy diety
dla ludzi.
497143
(220) 2019 03 13
GAŁKA GRZEGORZ ZARZĄDZANIE TECHNICZNE,
Kraków
(540) (znak słowny)
(540) AGUGU
(510), (511) 43 opieka nad dziećmi w żłobkach.
(210)
(731)

497148
(220) 2019 03 13
SKAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jasmilove FASHION & DESIGN
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 etui na smartphone, folie ochronne dostosowane do smartphone, ładowarki do baterii, pamięci zewnętrzne USB, paski do telefonów komórkowych, telefony
komórkowe, słuchawki telefoniczne, kable elektryczne,
uchwyt na telefon, akcesoria do telefonów i komputerów.
497165
(220) 2019 03 14
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA
AKCYJNA, Kruszwica
(540) (znak słowny)
(540) Wawrzyniec
(510), (511) 29 pasztety, pasztety warzywne, pasty warzywne, hummus, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty
do smarowania na bazie warzyw, pasty do smarowania składające się głównie z owoców, pasty do smarowania składające się z orzechów laskowych, pasty na bazie orzechów,
tapenady (pasty z oliwek, kaparów i oliwy), buliony, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski
na bazie owoców, gotowe dania warzywne, 30 pasty czekoladowe, pasty czekoladowe do smarowania zawierające
orzechy, pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, pikantne sosy, czatnej i pasty, kasze, gotowe przekąski
na bazie zbóż, przekąski na bazie muesli, przekąski składające
się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski składające
się z produktów zbożowych, przekąski wieloziarniste, przekąski z pieczywa chrupkiego, dania gotowe z ryżu, dania gotowe i wytrawne przekąski.
(210)
(731)

497169
(220) 2019 03 14
BUNGE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kruszwica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Optima Go
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, kremy czekoladowe do smarowania, pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, pasty
na bazie czekolady, kremy na bazie kakao w postaci past
do smarowania.
497171
(220) 2019 03 14
REVISIT HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Revisit Home

(210)
(731)

(531) 05.05.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież - sukienki, spódnice, koszule.
497154
(220) 2019 03 13
X-STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) X-start

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.13.25, 26.04.08
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością
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gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 36 organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, wycena
nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni
biurowych, zarządzanie nieruchomością, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, 37 budownictwo, czyszczenie
budynków od wewnątrz, rozbiórka budynków, czyszczenie
budynków od zewnątrz, konsultacje budowlane, malowanie,
murarstwo, tynkowanie, układanie kabli, usługi doradztwa
budowlanego, 42 projektowanie budowlane, projektowanie
urbanistyczne, usługi architektoniczne.
497189
(220) 2019 03 14
APARTAMENTY ZŁOTY WIDOK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZŁOTY WIDOK
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 06.01.02
(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 agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieru-
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chomości 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, 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, działalność deweloperska, 43 usługi hotelowe, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, organizowanie zakwaterowania w hotelach, wycena zakwaterowania w hotelach,
udzielanie informacji w zakresie hoteli, udostępnianie miejsc
noclegowych w hotelach, świadczenie usług przez hotele
i motele, elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, zapewnianie
zakwaterowania w hotelach i motelach, udostępnianie informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi
agencji wynajmu mieszkań, zapewnianie zakwaterowania
tymczasowego w domach i mieszkaniach.
497190
(220) 2019 03 14
APARTAMENTY ZŁOTY WIDOK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) XYZ
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności
i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów
w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów
w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach
(210)
(731)
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szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów,
restauracje dla turystów, usługi restauracji hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje
samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących
restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności
i napojów, usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi
doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność
i napoje, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi hotelowe, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, organizowanie
zakwaterowania w hotelach, wycena zakwaterowania w hotelach, udzielanie informacji w zakresie hoteli, udostępnianie
miejsc noclegowych w hotelach, świadczenie usług przez
hotele i motele, elektroniczne usługi informacyjne związane
z hotelami, rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, udostępnianie informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych,
usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi agencji wynajmu mieszkań, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach.
(210) 497212
(220) 2019 03 15
(731) Intervet International B.V., An Boxmeer, NL
(540) (znak słowny)
(540) SHUTOUT
(510), (511) 5 preparaty weterynaryjne.
(210) 497215
(220) 2019 03 15
(731) WITAK PAWEŁ BALNEO, Nowa Wieś
(540) (znak słowny)
(540) DUPLEX
(510), (511) 11 odpływy liniowe - odprowadzenie wody
w kabinach prysznicowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

497219
(220) 2019 03 15
GUC GRZEGORZ, Katowice
(znak słowno-graficzny)
ette

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.03.14, 26.03.02
(510), (511) 44 pomoc medyczna.
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497220
(220) 2019 03 15
WIELECHOWSKI ARKADIUSZ SZKATUŁKA BIŻUTERIA,
OZDOBY, DODATKI, Przasnysz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZKATUŁKA I accessories

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż (promocja) dla osób trzecich, handel detaliczny, sprzedaż: biżuterii sztucznej, ozdób do włosów, zegarków, obuwia, kosmetyków, chust, szali, czapek, rękawiczek, okulary, torby, rajstop, pasków, portfeli, akcesoriów
kosmetycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

497231
(220) 2019 03 15
WITAK PAWEŁ BALNEO, Nowa Wieś
(znak słowno-graficzny)
BALNEO

(531) 01.15.15, 27.05.01, 26.11.02, 29.01.13
(510), (511) 11 odpływy liniowe - odprowadzenie wody
w kabinach prysznicowych.
497240
(220) 2019 03 15
INTERPRISE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iS INTERPRISE SOLUTION

(210)
(731)

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie firmowe,
oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie pośredniczące, oprogramowanie
interaktywne, oprogramowanie komputerowe [programy],
zapisane oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie do sztucznej inteligencji
do analizy, oprogramowanie komputerowe do monitorowania, kontrolowania i przeprowadzania operacji w świecie
rzeczywistym, 40 obróbka metali, obróbka [obróbka mechaniczna] metalu, obróbka skrawaniem części dla osób trzecich
[usługi warsztatu mechanicznego], 42 wypożyczanie oprogramowania komputerowego, oceny techniczne związane
z projektowaniem, (instalacja, konfigurowanie i utrzymanie
oprogramowania komputerowego), aktualizacja programów komputerowych, 45 udzielanie licencji osobom trzecim na korzystanie z praw własności przemysłowej i praw
autorskich.
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497242
(220) 2019 03 15
RENTOPHONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ioxy
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 7 urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące
i piorące, automatyczne maszyny do czyszczenia, roboty
do czyszczenia do celów domowych, maszyny do czyszczenia podłóg, odkurzacze, odkurzacze do celów domowych,
odkurzacze bezprzewodowe, odkurzacze do celów przemysłowych, odkurzacze roboty, urządzenia do centralnego
odkurzania, instalacje do centralnego odkurzania, worki
i filtry przeciwkurzowe do odkurzaczy, filtry przeciwpyłowe
do odkurzaczy, elektryczne odkurzacze ręczne, urządzenia do prania dywanów, elektryczne odkurzacze piorące
do dywanów, elektryczne maszyny do polerowania podłóg,
zamiatarki elektryczne, szczotki elektryczne, elektryczne parowe maszyny czyszczące, elektryczne mopy parowe, froterki elektryczne, wkładki do froterek do podłogi, maszyny
do czyszczenia i mycia powierzchni zewnętrznych, maszyny
do czyszczenia tkanin, pralki, pralki do użytku domowego,
pralki przemysłowe, pralko-suszarki, uniwersalne wysokociśnieniowe urządzenia do czyszczenia, prasownice i maglownice, prasownice elektryczne, urządzenia prasowalnicze,
roboty przemysłowe, kompresory i dmuchawy, kondensatory powietrzne [kompresory], kompresory zrobotyzowane,
dmuchawy elektryczne, dmuchawy powietrzne, filtry powietrza do celów mechanicznych, urządzenia filtrujące, zmywarki do naczyń, maszyny i urządzenia do przetwarzania
i przygotowywania żywności i napojów, maszyny i roboty
kuchenne elektryczne, blendery elektryczne do celów domowych, miksery elektryczne, elektryczne krajarki do żywności, elektryczne maszyny do mielenia żywności, elektryczne maszyny do kruszenia lodu, elektryczne narzędzia
i przybory kuchenne, elektryczne sokowirówki, młynki domowe elektryczne, 9 urządzenia technologii informacyjnej
i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, komputery
i sprzęt komputerowy, tablety, komponenty i części do komputerów, ładowarki do baterii do laptopów i tabletów, kable
usb, urządzenia peryferyjne dostosowane do użytku z komputerami i innymi urządzeniami inteligentnymi, klawiatury,
drukarki, głośniki komputerowe, monitory, myszki komputerowe, panele dotykowe [touchpady] do komputerów, podkładki do myszek komputerowych, zestawy słuchawkowe
do użytku z komputerami, ekrany, folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, folie ochronne dostosowane do smartfonów, filtry do ekranów, urządzenia i sprzęt
telekomunikacyjny, części i akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, urządzenia komunikacyjne do noszenia w postaci
zegarków na rękę, telefony, smartfony, karty sim, mikrofony,
nadajniki i odbiorniki bezprzewodowe, programowalne urządzenia telekomunikacyjne, smartbandy, zegarki inteligentne,
zestawy telefoniczne, baterie do telefonów, paski do telefonów komórkowych, kijki do robienia selfie jako akcesoria
do smartfonów, zestawy słuchawkowe do telefonów, wyświetlacze do telefonów komórkowych, głośniki do telefonów komórkowych, ładowarki do telefonów komórkowych,
uchwyty przystosowane do telefonów komórkowych, urządzenia głośnomówiące do telefonów komórkowych, obudowy wymienne do telefonów komórkowych, przejściówki
do kabli telefonów komórkowych, przewody usb do telefo-
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nów komórkowych, urządzenia zabezpieczające i ochronne,
urządzenia audio i odbiorniki radiowe, urządzenia do rejestrowania i odtwarzania obrazu, urządzenia do wyświetlania, odbiorniki telewizyjne oraz urządzenia do odtwarzania
filmów i video, słuchawki, odtwarzacze audio, subwoofery,
wzmacniacze, tunery stereo, cyfrowe kamery wideo, lcd [wyświetlacze ciekłokrystaliczne], telewizory, projektory, rzutniki
obrazów, zestawy kina domowego, aparaty fotograficzne,
przenośne aparaty telekomunikacyjne, satelity, anteny jako
urządzenia komunikacyjne, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), mechanizmy
kontroli dostępu, cyfrowe, elektroniczne i elektryczne zamki
do drzwi, inteligentne zamki, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające i lokalizacyjne, systemy nawigacji do pojazdów wyposażone w interaktywne wyświetlacze, urządzenia
nawigacyjne gps, dekodery, elektroniczne organizery, czytniki publikacji elektronicznych, czytniki e-booków, urządzenia
do kopiowania, skanery obrazu, urządzenia do nagrywania,
urządzenia do szyfrowania, urządzenia i nośniki do przechowywania danych, czytniki kart, dyski komputerowe, karty
pamięci sd, pamięć usb [pendrive], urządzenia i przyrządy
multimedialne, elektroniczne stacje dokujące, listwy zasilające z gniazdami przenośnymi, kalkulatory, etui na telefony
komórkowe, futerały na laptopy, futerały na tablety, futerały
na przyrządy i aparaturę fotograficzną, pokrowce na kamery,
etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, elektroniczne wagi
do użytku osobistego, neony reklamowe, podświetlane
znaki reklamowe, filtry elektryczne, urządzenia pomiarowe
i kontrolne stosowane w technologii klimatyzacyjnej, monitorujące urządzenia kontrolne [elektryczne], analizatory
powietrza, czujniki jakości powietrza, przyrządy do pomiaru
zanieczyszczenia powietrza, mierniki stężenia mieszanki powietrzno-paliwowej, ładowarki dla akumulatorów, maszyny
do liczenia i sortowania pieniędzy, 11 filtry do użytku przemysłowego i domowego, filtry powietrza, filtry do wody, filtry elektryczne do klimatyzacji, filtry do oczyszczania powietrza, filtry do gazów [domowe lub przemysłowe instalacje],
instalacje i urządzenia do suszenia, suszarki do rąk, suszarki
do włosów, suszarki do ubrań, elektryczne suszarki do prania,
osuszacze powietrza, instalacje i urządzenia do ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, urządzenia
do cyrkulacji powietrza, klimatyzatory, przenośne klimatyzatory, dmuchawy elektryczne do celów klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych, dmuchawy elektryczne gorącego i zimnego powietrza, okapy zawierające wentylatory wyciągowe, wentylatory elektryczne, wiatraki napędzane silnikiem
do wentylacji, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, lodówki, przenośne lodówki, zamrażarki, urządzenia
do dystrybucji wody, czajniki, dzbanki do filtrowania wody,
butelki do filtracji wody sprzedawane puste, podgrzewacze
wody, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, płyty indukcyjne, płyty
grzejne, elektryczne urządzenia do gotowania, urządzenia
do odparowywania, urządzenia do wytwarzania pary, kuchenki elektryczne, kuchenki na gaz, kuchenki przenośne,
kuchenki indukcyjne, kuchenki mikrofalowe, frytownice, gofrownice, elektryczne opiekacze, elektryczne tostery, garnki
elektryczne, grill, patelnie elektryczne, piekarniki, ruszty elektryczne, rożna elektryczne, urządzenia elektryczne do gotowania na parze, wielofunkcyjne urządzenia do gotowania,
podgrzewacze do butelek, prasowacze parowe, parowniki
do odzieży, szafy parowe do czyszczenia i prasowania odzieży, szybkowary, elektryczne, urządzenia i instalacje oświetleniowe, lampki biurkowe, lampki nocne, lampy LED, latarki,
światła do instalacji na zewnątrz, urządzenia oświetleniowe
sterowane komputerowo, elektryczne ekspresy do kawy, zapalniczki i zapalarki, grzejniki elektryczne, 12 rowery, rowery
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elektryczne, rowery wyposażone w silnik, elektryczne rowery
składane, minirowery, pojazdy lądowe z napędem elektrycznym, pojazdy dwukołowe, pojazdy trzy lub czterokołowe,
pojazdy zdalnie sterowane, skutery [pojazdy], motorowery, trycykle, motocykle, elektryczne skutery jednokołowe,
hulajnogi (pojazdy), quady, 16 maszyny biurowe, maszyny
do drukowania etykiet do użytku domowego i biurowego,
urządzenia biurowe do niszczenia dokumentów, maszyny
drukujące adresy, zszywacze elektryczne do użytku biurowego, elektryczne pistolety zszywające do użytku biurowego, elektryczne urządzenia do zgrzewania do użytku biurowego, maszyny biurowe do bindowania papieru, maszyny
do sortowania dokumentów do użytku biurowego, maszyny
do kopertowania do użytku biurowego, maszyny do składania dokumentów do użytku biurowego, urządzenia do zaklejania kopert do biura, urządzenia i maszyny do powielania.
(210)
(731)
(540)
(540)
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piśmienniczych i biurowych, piasek kolorowany do celów
rzemieślniczych i artystycznych, wyposażenie dla artystów,
rzemieślników i modelarzy, kubki, kubki pamiątkowe, talerze,
talerze pamiątkowe, artykuły do zabawy dla dzieci, zabawki,
plastelina do zabawy, ciastolina, zestawy modelarskie, kubki
na kości do gry, kubki jako zabawki, usługi prowadzenia sklepów, hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni internetowych, aukcji internetowych i agencji importowo-eksportowych z towarami wymienionymi w niniejszej klasie.
497245
(220) 2019 03 15
DOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D DOVER
(210)
(731)

497243
(220) 2019 03 15
JERZAK PIOTR MOLTOBENE, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
kreatywny SQUISHY & SLIME

(531) 27.05.01, 26.13.25, 26.01.16, 29.01.15
(510), (511) 16 przybory szkolne jako artykuły piśmiennicze,
zeszyty, zeszyty szkolne, kredki ołówkowe, kredki świecowe,
kredki szkolne, flamastry, książki, książki dla dzieci, piórniki,
pióra i długopisy, pojemniki na długopisy, ołówki, gumki
do ścierania, pudełka z farbami dla dzieci, bloki papierowe,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały do modelowania, barwniki do materiałów do modelowania, masy
specjalne do modelowania, masy do modelowania typu slime, tworzywa sztuczne do modelowania, modelina polimerowa, glina do modelowania, pasta do modelowania, kleje
do użytku artystycznego, kleje do celów papierniczych, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego,
kleje z brokatem do celów piśmienniczych, brokat do celów
piśmienniczych i biurowych, piasek kolorowany do celów
rzemieślniczych i artystycznych, wyposażenie dla artystów,
rzemieślników i modelarzy, 28 artykuły do zabawy dla dzieci, zabawki, plastelina do zabawy, ciastolina, zestawy modelarskie, kubki na kości do gry, kubki jako zabawki, 35 usługi
sprzedaży następujących towarów: kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, bransoletki na kostkę, bransoletki
jako biżuteria, przybory szkolne jako artykuły piśmiennicze,
zeszyty, zeszyty szkolne, kredki ołówkowe, kredki świecowe,
kredki szkolne, flamastry, książki, książki dla dzieci, piórniki,
pióra i długopisy, pojemniki na długopisy, ołówki, gumki
do ścierania, pudełka z farbami dla dzieci, bloki papierowe,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały do modelowania, barwniki do materiałów do modelowania, masy
specjalne do modelowania, masy do modelowania typu slime, tworzywa sztuczne do modelowania, modelina polimerowa, glina do modelowania, pasta do modelowania, kleje
do użytku artystycznego, kleje do celów papierniczych, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego,
kleje z brokatem do celów piśmienniczych, brokat do celów

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 rachunkowość, księgowość i audyt, skomputeryzowana rachunkowość, skomputeryzowana księgowość,
skomputeryzowane ustalanie wysokości podatku [rachunkowość], prowadzenie księgowości przedsiębiorstw, usługi
w zakresie księgowości i rachunkowości, planowanie podatkowe [rachunkowość], doradztwo podatkowe [rachunkowość], doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], 36 doradztwo finansowe, doradztwo finansowe
w zakresie podatków, doradztwo finansowe dotyczące planowania podatków, doradztwo podatkowe [nie prowadzenie rachunków], doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], wynajem nieruchomości i majątku, zarządzanie
nieruchomościami.
497249
(220) 2019 03 15
INTERPRISE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ISPER INTELLIGENT SYSTEM FOR PRODUCTION
ENTERPRISES

(210)
(731)

(531) 01.05.01, 01.05.12, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie firmowe,
oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie pośredniczące, oprogramowanie
interaktywne, oprogramowanie komputerowe [programy],
zapisane oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie do sztucznej inteligencji
do analizy, oprogramowanie komputerowe do monitorowania, kontrolowania i przeprowadzania operacji w świecie
rzeczywistym, 42 wypożyczanie oprogramowania komputerowego, oceny techniczne związane z projektowaniem,
(instalacja, konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania
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komputerowego), aktualizacja programów komputerowych,
45 udzielanie licencji osobom trzecim na korzystanie z praw
własności przemysłowej i praw autorskich.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

497267
(220) 2019 03 17
NIEDZIAŁEK AGNIESZKA AGN, Sulejówek
(znak słowno-graficzny)
HAIRY TALE COSMETICS

04.05.21, 01.07.08, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.21, 26.01.13,
27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze, kosmetyki upiększające, korektory [kosmetyki], toniki [kosmetyki], eyelinery
[kosmetyki], kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne,
kosmetyki kolorowe, kosmetyki funkcjonalne, pianki [kosmetyki], kosmetyki do rzęs, olejki mineralne [kosmetyki], środki
nawilżające [kosmetyki], kosmetyki dla zwierząt. preparaty
samoopalające [kosmetyki], kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki do samoopalania, kosmetyki do brwi, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki do ozdabiania,
kosmetyki do makijażu, kosmetyki zawierające pantenol, kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki dla dzieci, preparaty zmiękczające [kosmetyki], kosmetyki do paznokci, płynne
kremy [kosmetyki], kosmetyki do ust, kosmetyki do włosów,
kremy tonizujące [kosmetyki], żele nawilżające [kosmetyki],
kosmetyki w formie mleczek, kremy na noc [kosmetyki],
kosmetyki do użytku osobistego, kremy do twarzy [kosmetyki], kosmetyki w postaci, kosmetyki koloryzujące do skóry,
kosmetyki w formie olejków, kremy do ciała [kosmetyki],żele
po opalaniu [kosmetyki], kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, maseczki do skóry [kosmetyki], kosmetyki
do makijażu skóry, peelingi do twarzy [kosmetyki], kolorowe
kosmetyki do oczu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, toniki
do twarzy [kosmetyki], kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, kosmetyki i preparaty
kosmetyczne, mleczka do opalania [kosmetyki], kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do cery zmarszczkowej,
kosmetyki w formie żeli, olejki do ciała [kosmetyki], produkty powlekające usta [kosmetyki], kompaktowe kosmetyki
do makijażu, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki
do makijażu twarzy, olejki do opalania [kosmetyki], olejki
po opalaniu [kosmetyki],pudry w kamieniu [kosmetyki], kosmetyki w postaci płynów, nawilżające balsamy do skóry
[kosmetyki], olejki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, kremy chroniące przed słońcem
[kosmetyki], mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki],
środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do mycia twarzy [kosmetyki], kosmetyki w formie
sproszkowanej [pudry], nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], kosmetyki
nielecznicze i preparaty toaletowe, perfumowane kosmetyki
w aerozolu do ciała, środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], maseczki zwężające pory stosowane jako kosmety-

Nr ZT17/2019

ki, żele do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy do twarzy i ciała
[kosmetyki], kosmetyki w postaci cieni do powiek, środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki.
497274
(220) 2019 03 18
TRZEPATOWSKA JOANNA PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) UŚMIECHY
(510), (511) 44 doradztwo związane ze stomatologią, konsultacje dentystyczne, stomatologia kosmetyczna, stomatologia z sedacją, usługi czyszczenia zębów, usługi dentystyczne, usługi medyczne, usługi ortodontyczne, usługi w zakresie
higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie wybielania
zębów.
(210)
(731)

(210) 497275
(220) 2019 03 18
(731) KOWALSKA IZABELA, Kościerzyna
(540) (znak słowny)
(540) Jasnochówka
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone
on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone on-line w zakresie torebek, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów bagażowych,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie
zabawek, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami
głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z drukami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą
dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do pomiaru czasu, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z instrumentami muzycznymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do nurkowania, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z bronią, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z dziełami sztuki, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami naściennymi,
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usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z przędzą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami rymarskimi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z grami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi
handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody odzieżowej,
41 dostarczanie informacji na temat aktywności kulturalnych,
dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, fotoreportaże, imprezy kulturalne, imprezy taneczne, informacja
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, informacja
o rozrywce, informacja o wypoczynku, koncerty muzyczne,
konkursy muzyczne, obozy letnie [rozrywka i edukacja], obozy
rekreacyjne, organizacja i prezentacja przedstawień na żywo,
organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja przyjęć, organizacja rezerwacji biletów na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, organizowanie ceremonii
wręczania nagród, organizowanie fanklubów, organizowanie
festiwali, organizowanie festynów w celach rozrywkowych,
organizowanie festynów w celach edukacyjnych, organizowanie festynów w celach kulturalnych, organizowanie gal,
organizowanie gier z udziałem publiczności, organizowanie
rajdów, tras i wyścigów samochodowych, organizowanie
społecznych imprez sportowych i kulturalnych, pokazy filmowe, pokazy sztucznych ogni, produkcja nagrań audio i video
oraz usługi fotograficzne, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, rozrywka, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie produkcji widowisk,
zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej,
zapewnianie zajęć kulturalnych, zapewnianie zajęć rekreacyjnych, organizacja konferencji edukacyjnych, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, wynajem sprzętu sportowego, wynajem sprzętu do uprawiania sportów wodnych, udostępnianie sprzętu
sportowego, 43 hostele (schroniska), informacja hotelowa,
informacja na temat hoteli, motele, ośrodki wypoczynkowe,
pensjonaty, rezerwacja zakwaterowania dla turystów, usługi
hotelowe, udostępnianie domów kultury na zebrania i spotkania towarzyskie, udostępnianie pomieszczeń na spotkania,
udostępnianie sal konferencyjnych, bary, herbaciarnie, kafeterie [bufety], kawiarnia, oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, stołówki, usługi ogródków piwnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

497277
(220) 2019 03 18
MISTERKA-KOSOBUDZKA EWA, Radom
(znak słowno-graficzny)
B Bellivy
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(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

497278
(220) 2019 03 18
ANTCZAK DAMIAN MEDYCYNA, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
DD Dr Damian MEDYCYNA ESTETYCZNA

(531) 27.05.01, 27.05.14, 29.01.13
(510), (511) 44 badania medyczne, chirurgia kosmetyczna,
chirurgia plastyczna, doradztwo dotyczące urody, doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, elektroliza do celów
kosmetycznych, higiena i pielęgnacja urody, kosmetyczne
usuwanie żylaków za pomocą lasera, kosmetyczny zabieg
laserowy skóry, laserowe usuwanie grzyba palców nóg,
medyczna pielęgnacja stóp, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, nakładanie produktów kosmetycznych
na twarz, opieka medyczna i zdrowotna, przeprowadzanie
diagnozy chorób, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi
drenażu limfatycznego, usługi klinik medycznych i opieki
zdrowotnej, usługi leczenia blizn, usługi leczenia rozstępów,
usługi leczenia trądziku, usługi leczenia zmian naczyniowych, usługi lekarskie, usługi medyczne w zakresie leczenia
skóry, usługi mezoterapii, usługi mikrodermabrazji, usługi odmładzania skóry, usługi plastyki powiek usługi skleroterapii
guzków krwawniczych, usługi terapii światłem lampy LED,
usługi usuwania tatuaży, usługi usuwania znamion i brodawek, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie
zabiegów upiększających, usługi zabiegów liftingu, usługi
zabiegów liftingu z użyciem fal radiowych, usługi zabiegów
lipotransferu, usługi zabiegów na cellulit, usługi zabiegów
ortopedycznych, usługi zabiegów peelingu, usługi zabiegów
powiększania penisa, usługi zabiegów przeciwzmarszczkowych, usługi zabiegów termoliftingu, usługi zabiegów
usuwania przebarwień skórnych, usługi zabiegów usuwania owłosienia, usługi zabiegów z użyciem hydroksyapatytu
wapnia, usługi zabiegów z użyciem komórek macierzystych,
usługi zabiegów z użyciem kwasu hialuronowego, usługi zabiegów z użyciem osocza, usługi zabiegów z użyciem toksyny botulinowej, zabiegi kosmetyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

497282
(220) 2019 03 18
BIESZK KAMIL SMART CONTAINERS, Banino
(znak słowno-graficzny)
SMART CONTAINERS

(531) 27.05.01, 27.01.25, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w związku
z kontenerami metalowymi, niemetalowymi oraz chłodniczymi stosowanymi w transporcie za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, 37 serwis i naprawa kontenerów metalowych, niemetalowych
oraz chłodniczych stosowanych w transporcie, 39 wynajem
modułów i pojemników, do magazynowania i transportu,
wynajem kontenerów do magazynowania, składowania
i transportu.
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497284
(220) 2019 03 18
CZYSTASPRAWA24.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) CZYSTASPRAWA24.PL
(510), (511) 35 pomoc w zakresie działalności gospodarczej
związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach
franchisingu, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, usługi reklamowe w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu,
37 czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie dywanów, sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, czyszczenie okien,
czyszczenie mebli.
(210)
(731)

(210) 497287
(220) 2019 03 18
(731) FUNDACJA ANANKE, Mława
(540) (znak słowny)
(540) Radio 7
(510), (511) 35 reklama radiowa, produkcja reklam radiowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi reklamowe świadczone przez
radiowe i telewizyjne agencje reklamowe, produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, usługi agencji reklamowych, pośrednictwo w zakresie reklamy, 38 nadawanie
i transmisja programów radiowych, dostęp do treści, stron
internetowych i portali, przekazywanie i rozpowszechnianie
informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych
oraz Internetu, nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, nadawanie programów drogą radiowa, transmisja radiowa informacji i innych
programów, 41 produkcja nagrań dźwiękowych, montaż
programów radiowych, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

497288
(220) 2019 03 18
KYZIOŁ EWELINA L’ORIENT, Kuchary
(znak słowno-graficzny)
u Franciszka MYDLARNIA

(531) 27.05.01, 26.01.18, 29.01.04
(510), (511) 3 kosmetyki: kremy, emulsje, płyny do twarzy
i co ciała, pianki kosmetyczne, balsamy kosmetyczne, środki do mycia i pielęgnacji ciała i włosów, preparaty kosmetyczne do kąpieli, balsamy do włosów, odżywki do włosów,
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, dezodoranty, środki
kosmetyczne do makijażu i demakijażu, środki upiększające,
produkty kosmetyczne do opalania i ochrony przed słońcem, preparaty do depilacji, środki do pielęgnacji zębów
i jamy ustnej, artykuły toaletowe, preparaty do pielęgnacji
paznokci, 5 produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji
skóry, środki bakteriobójcze, preparaty bakteryjne do celów
medycznych, balsamiczne preparaty do celów leczniczych,
borowina do kąpieli, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, detergenty do celów medycznych, dezodoranty inne niż do użytku osobistego, środki dezynfekcyjne
do celów higienicznych, jodyna, oleje i zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne przeciwłupieżowe, środki oczyszczające, środki medyczne przeciw poceniu się, tampony, podpaski, środki do czyszczenia i odświeżania powietrza, kremy
do celów leczniczych, olejki i balsamy lecznicze, preparaty
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do kąpieli leczniczych, preparaty lecznicze dla skóry alergicznej i trądzikowej, preparaty lecznicze dla skóry z problemami
łuszczycowymi, preparaty witaminowe, produkty przeciwsłoneczne jako maści przeciw oparzeniom słonecznym, artykuły dietetyczne do celów medycznych, produkty do diet
żywieniowych do stosowania leczniczego, 35 prowadzenie
sklepów i hurtowni z artykułami kosmetycznymi, preparatami do pielęgnacji ciała i włosów, artykułami perfumeryjnymi,
preparatami leczniczymi dla skóry i włosów, wszelkie rodzaje
sprzedaży, w tym on-line oraz sprzedaży wysyłkowa artykułów kosmetycznych, preparatów do pielęgnacji ciała i włosów, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego:
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi
informacji handlowej, usługi pośrednictwa handlowego
polegające na kojarzeniu kontrahentów handlowych, usługi
specjalistycznego doradztwa handlowego, doradztwo w zakresie zarządzania kadrowego i rekrutacji personelu, usługi
udostępniania know-how w zakresie działalności handlowej,
usługi zaopatrzenia osób trzecich poprzez zakup towarów
i usług dla innych przedsiębiorstw, zamówienia handlowe,
zarządzanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary i usług na rzecz
osób trzecich, usługi w zakresie franchising, udzielanie pomocy w zakresie organizowania i doradztwa dot. prowadzenia punktów sprzedaży w ramach sieci franchisingowej,
import - eksport towarów i usług, 39 dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, magazynowanie,
pakowanie i konfekcjonowanie produktów, dostarczanie
towarów, 44 usługi salonów kosmetycznych, usługi klinik
kosmetycznych, 45 udzielanie licencji praw własności przemysłowej i praw autorskich, udzielanie licencji dla projektów
franczyzowych, zarządzanie własnością intelektualną i przemysłową, usługi polegające na udzielaniu licencji na używanie znaków towarowych, know-how.
497290
(220) 2019 03 18
BCAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RaaS
(510), (511) 9 aparatura nadawcza i odbiorcza do nadawania
radiowego, interaktywne oprogramowanie komputerowe
do zastosowania w telekomunikacji, interfejsy komputerowe
do zastosowania w telekomunikacji, nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, oprogramowanie
komputerowe do zastosowania w telekomunikacji, platformy
oprogramowania komputerowego do zastosowania w telekomunikacji, programy komputerowe do użycia w telekomunikacji, przenośny radiowy sprzęt nadawczo - odbiorczy,
urządzenia do transmisji, zespoły nadawcze [telekomunikacja], anteny, urządzenia do łączności bezprzewodowej,
bezprzewodowe urządzenia komunikacyjne do transmisji
treści multimedialnych, anteny radiowe, anteny sygnałowe,
anteny do sygnałów radiowych, anteny do bezprzewodowych urządzeń łącznościowych, anteny jako urządzenia
komunikacyjne, sprzęt telekomunikacyjny, urządzenia telekomunikacyjne, telekomunikacyjne urządzenia cyfrowe,
urządzenia do przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych, urządzenia telekomunikacyjne do użytku w sieciach
radiofonii komórkowej, urządzenia do nagrywania do nośników dźwięku i obrazu, urządzenia do rejestrowania dźwięku,
(210)
(731)
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sprzęt do zapisu danych do zastosowania w telekomunikacji,
urządzenia do nagrywania obrazu, nadajniki cyfrowe, 37 naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego do urządzeń
przetwarzających dane, udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, konserwacja i naprawa sieci, urządzeń i przyrządów
telekomunikacyjnych, montaż i naprawa anten, instalacja,
konserwacja i naprawa sprzętu komunikacyjnego, konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, instalowanie,
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń
telekomunikacyjnych, 38 dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, dostarczanie informacji
o telekomunikacji, doradztwo w zakresie telekomunikacji, informacja o telekomunikacji, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, przesyłanie informacji,
transmisja, w tym cyfrowa, danych, dźwięku i obrazu, także
przez radio, telewizję, drogą satelitarną, kablową, przez eter
i elektronicznie, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja
programów telewizyjnych, usługi doradcze i konsultacyjne
związane z łącznością bezprzewodową i sprzętem do łączności bezprzewodowej, usługi łączności cyfrowej, usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne świadczone w oparciu o Internet, usługi telekomunikacyjnej sieci cyfrowej, usługi
transmisyjne, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, transmisja danych, przesyłanie informacji cyfrowych,
przekazywanie informacji za pomocą radia, wypożyczanie
urządzeń do przesyłania wiadomości, przesyłanie informacji
drogą online, sługi telekomunikacyjne pomiędzy sieciami
komputerowymi, usługi informacyjne dotyczące telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem radiowych
sieci komórkowych, usługi transmisji danych przez sieci telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne w zakresie dystrybucji danych, usługi w zakresie transmisji i odbioru danych
za pomocą środków telekomunikacyjnych, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali
internetowych, usługi telekomunikacyjne świadczone przez
Internet, Intranet i extranet, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, transfer cyfrowy danych, cyfrowa transmisja
danych za pośrednictwem Internetu, emisja programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci kablowych lub
bezprzewodowych, nadawanie bezprzewodowe, 42 badania
i konsultacje w zakresie projektów technicznych w dziedzinie
telekomunikacji, doradztwo radiowo - techniczne, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego do zastosowania w telekomunikacji, doradztwo związane z oprogramowaniem do systemów komunikacyjnych w branży telekomunikacyjnej, wypożyczanie oprogramowania komputerowego
do zastosowania w telekomunikacji, instalacja i utrzymanie
programów komputerowych do zastosowania w telekomunikacji, inżynieria techniczna w dziedzinie telekomunikacji,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania i sprzętu
do przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz oprogramowania i sprzętu do wzmacniania i transmisji sygnału, projektowanie oprogramowania komputerowego do zastosowania
w telekomunikacji, opracowywanie projektów technicznych
w dziedzinie telekomunikacji, usługi doradcze w dziedzinie
technologii telekomunikacyjnej, usługi naukowe i technologiczne w dziedzinie telekomunikacji, usługi projektowania
i planowania dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego, usługi w zakresie audytu i analizy systemów informatycznych
i oprogramowania komputerowego do zastosowania w telekomunikacji, projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, analiza sygnałów telekomunikacyjnych, projektowa-
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nie i planowanie techniczne sprzętu telekomunikacyjnego,
wynajem komputerów i oprogramowania komputerowego
do zastosowania w telekomunikacji, wypożyczanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych w dziedzinie telekomunikacji, monitoring systemów sieciowych w dziedzinie telekomunikacji, doradztwo techniczne w dziedzinie
telekomunikacji, usługi monitorowania systemów komputerowych do zastosowania w telekomunikacji, monitoring systemów komputerowych do zastosowania w telekomunikacji
przy użyciu dostępu zdalnego, projektowanie i opracowywanie aparatury, przyrządów i sprzętu do bezprzewodowej
transmisji danych, usługi projektowania dotyczące narzędzi
testowych do przesyłania danych w dziedzinie telekomunikacji, opracowywanie systemów do przesyłania danych w dziedzinie telekomunikacji, wypożyczanie oprogramowania użytkowego do zastosowania w telekomunikacji, usługi doradcze
i informacyjne dotyczące wypożyczania oprogramowania
komputerowego do zastosowania w telekomunikacji, projektowanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania komputerowego do zastosowania w telekomunikacji.
497295
(220) 2019 03 18
MARTIN BRAUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Kujawski
(540) (znak słowny)
(540) FRUTENSO
(510), (511) 30 nadzienie do słodyczy, wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem owocowym, słodkie polewy
i nadzienia.
(210)
(731)

497296
(220) 2019 03 18
MARTIN BRAUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Kujawski
(540) (znak słowny)
(540) SZARLOTTA
(510), (511) 30 nadzienie do słodyczy, wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem owocowym, słodkie polewy
i nadzienia.
(210)
(731)

497367
(220) 2019 03 19
FITNESS & WELLNESS AZIK AZIEWICZ SPÓŁKA
JAWNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fitness & wellness azik
(210)
(731)

(531)

02.03.05, 02.03.08, 26.01.01, 26.01.05, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.12
(510), (511) 41 fitness kluby, usługi fitness klubów, prowadzenie zajęć fitness, treningi zdrowotne i treningi fitness.
497369
(220) 2019 03 19
FITNESS & WELLNESS AZIK AZIEWICZ SPÓŁKA
JAWNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) szkoła instruktorów fitness azik

(210)
(731)
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(531)

02.03.05, 02.03.08, 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.12
(510), (511) 41 fitness kluby, usługi fitness klubów, prowadzenie zajęć fitness, treningi zdrowotne i treningi fitness.
497375
(220) 2019 03 19
TFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Narzeczony na niby
(510), (511) 9 filmy animowane, filmy rysunkowe, nagrane filmy, filmy kinematograficzne, filmy wideo, matryce filmów, film
kinematograficzny, naświetlony, filmy rysunkowe animowane,
wstępnie nagrane filmy, naświetlone filmy światłoczułe, filmy
do pobrania, naświetlone taśmy filmowe, wstępnie nagrane
filmy kinematograficzne, wstępnie nagrane filmy kinowe,
nagrania wideo z filmami, płyty wideo z nagranymi filmami
animowanymi, filmy o zwiększonej czułości, naświetlone, naświetlone filmy o podwyższonej czułości, animowane filmy
rysunkowe w postaci filmów kinematograficznych, muzyka,
filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 16 albumy kolekcjonerskie,
ilustrowane albumy, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli],
broszury, kalendarze, książki upominkowe, książki informacyjne, książki z plakatami, torby papierowe, 18 torby płócienne,
torby podróżne, torby uniwersalne, torby sportowe, torby
do pracy, niewielkie torby podróżne, torby na ramię, torby
na odzież sportową, torby na ubrania, torby na zakupy, torby
na parasole, torby na książki, torby na wyjazdy weekendowe,
torby plażowe, torby turystyczne, 21 kubki, kubki porcelanowe,
kubki papierowe, kubki do kawy, kubki podróżne, 25 odzież,
swetry, odzież treningowa,, szaliki [odzież], nauszniki [odzież],
kombinezony [odzież], kurtki [odzież], ogrzewacze rąk [odzież],
pikowane kurtki [odzież], opaski na głowę [odzież], 35 reklama
w zakresie filmów kinowych, reklamowanie filmów kinematograficznych, reklama zewnętrzna, reklama banerowa, reklama
radiowa, reklama i marketing, reklama w czasopismach, reklama i usługi reklamowe, promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama online
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama w czasopismach,
broszurach i gazetach, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki
komunikacji, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych
utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach obrazu
i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej
do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego
i światłowodowego,, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych,
odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym
dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji,
zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów
aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży,
(210)
(731)
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obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa
domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia
sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo
jako elementem reklamowo-ozdobnym, apaszki jedwabne,
baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki,
daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane
na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory,
kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki
i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych
plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe,
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki,
plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod
mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki,
rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb,
słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, T-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby
ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki
z logo, 41 organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], konkursy przez telefon, usługi rozrywkowe, prezentacja
filmów, przedstawianie filmów, wypożyczanie filmów, produkowanie filmów, pokazy filmowe, produkcja filmów, rozrywka
filmowa, pokazy filmów kinowych, planowanie pokazów filmów, usługi wypożyczania filmów, usługi dystrybucji filmów,
usługi pokazów filmowych, pokazy filmów kinematograficznych, usługi rozrywkowe w postaci filmów, produkcja filmów
na płytach DVD i CD-ROM, 42 prowadzenie serwerów i portali
internetowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

497376
(220) 2019 03 19
BONDUELLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Bonduelle KASZETKA

05.03.11, 05.03.13, 05.07.02, 05.07.03, 05.09.01, 05.09.19,
26.02.01, 26.02.07, 26.11.11, 26.11.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 głęboko mrożone dania warzywne, gotowe
dania warzywne, gotowe produkty z warzyw, konserwowane warzywa, konserwowe rośliny strączkowe, krojone
warzywa, mieszanki warzywne, mrożone gotowe posiłki
składające się głównie z warzyw, potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie warzyw strączkowych, przekąski na bazie
ziemniaków, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym
orzechy, nasiona roślin strączkowych), przystawki na bazie
warzyw, sałatki gotowe, sałatki na bazie ziemniaków, sałatki
podawane na przystawki, sałatki warzywne, sałatki z roślin
strączkowych, warzywa fermentowane, warzywa gotowane, warzywa grillowane, warzywa kapustne, przetworzone,
warzywa konserwowane, warzywa konserwowane [w ole-
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ju], warzywa liofilizowane, warzywa marynowane, warzywa
marynowane w sosie sojowym, warzywa mrożone, warzywa
obrane ze skórki, warzywa preparowane, warzywa przetworzone, warzywa solone, warzywa strączkowe przetworzone,
warzywa suszone, warzywa w plasterkach, konserwowe, warzywa w puszkach, warzywa w słoikach, 30 artykuły spożywcze ze zbóż, gotowe przekąski na bazie zbóż, kasza bulgur,
kasza gryczana, kasza kukurydziana, kasza manna, kasza perłowa, kasza perłowa [przetworzona], kasze, kasze spożywcze,
kaszka ryżowa, konserwowane ziarna pełnego zboża, kuskus,
kuskus [grysik], kuskus [kasza], produkty spożywcze z kukurydzy, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone
do spożycia przez ludzi, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski na bazie zbóż, przekąski składające się głównie ze zboża, przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski wykonane z kukurydzy, przekąski wykonane z pszenicy,
przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski
z kukurydzy, przetwory spożywcze na bazie ziaren, przetworzona komosa ryżowa, przetworzone ziarna, pszenica
przetworzona, zboża, zboża do żywności do spożycia przez
ludzi, zboża przetworzone, zboża przetworzone do spożycia
przez ludzi, 31 kasza jęczmienna perłowa [niełuskana], nieprzetworzona komosa ryżowa, nieprzetworzona pszenica,
nieprzetworzone warzywa, nieprzetworzone zboża, surowa
pszenica, surowe warzywa.
497421
(220) 2019 03 20
RENTPLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RentPlanet
(510), (511) 9 platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, 35 udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 36 organizowanie wynajmu nieruchomości,
wynajem mieszkań, wynajem zakwaterowania [mieszkania],
zarządzanie nieruchomością, 42 projektowanie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS],
hosting stron internetowych.
(210)
(731)

497424
(220) 2019 03 20
RENTPLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RentPlanet Poland
(510), (511) 35 usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, 36 zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
(210)
(731)

497425
(220) 2019 03 20
RENTPLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RentPlanet
(210)
(731)

(531) 26.07.05, 26.07.25, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, 35 udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 36 organizowanie wynajmu nieruchomości,
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wynajem mieszkań, wynajem zakwaterowania [mieszkania],
zarządzanie nieruchomością, 42 projektowanie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS],
hosting stron internetowych.
497645
(220) 2019 03 25
TECHMARK L.OGŁOZA, S.ZDZIECHOWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Aleksandrów Łódzki
(540) (znak słowny)
(540) TECHMOVE
(510), (511) 20 biurka, ruchome biurka, przenośne biurka,
biurka i stoły, biurka modułowe [meble], biurka do celów
biurowych, biurka z regulacją wysokości, pulpity [biurka]
do pracy w pozycji stojącej, stoły, stoły [meble], stoły komputerowe, stoły konferencyjne, stoły biurowe, stoły kreślarskie,
stoły piknikowe, stoły kuchenne, warsztatowe (stoły -), stoły
(blaty -), kontuary [stoły], stoły metalowe, stoły toaletowe,
stoły warsztatowe, stoły z kozłami, stoły do kartotek, stoły
do jadalni, stoły do tapetowania, składane stoły tapeciarskie,
biurka i stoły, stoły do masażu, przemysłowe stoły robocze,
stoły kreślarskie [meble], fotele biurowe, krzesła biurowe,
meble biurowe, przenośne ścianki biurowe, meble biurowe
metalowe, krzesła [fotele] biurowe, wolnostojące biurowe
ścianki działowe, warsztatowe (stoły -), stoły warsztatowe,
stoły warsztatowe dla stolarzy, przemysłowe stoły robocze,
meble do użytku przemysłowego.
(210)
(731)

(210) 497656
(220) 2019 03 25
(731) INEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) HIWAY. Telewizja poczeka.
(510), (511) 9 anteny, chipy [układy scalone], druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, dźwięk
[urządzenia do transmisji], interfejsy komputerowe [informatyka], kable optyczne [światłowody], karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, oprogramowanie komputerowe,
nagrane, optyczne włókna przewodzące promienie świetlne
[światłowody], pamięci komputerowe, programy gier komputerowych, programy komputerowe [software ładowalny], programy komputerowe nagrane, programy sterujące
komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne [moduły
ładowalne], sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, urządzenia do zdalnego sterowania, 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji
konsumenckiej], komputerowe bazy danych (pozyskiwanie
danych w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych),
komputerowe bazy danych (systematyzacja danych abonentów), komputerowe zarządzanie plikami, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi reklamowe za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych i Internetu, 37 instalowanie i naprawa telefonów i urządzeń elektrycznych, usługi w zakresie
naprawy, konserwacji i przeglądu urządzeń informatycznych
i telekomunikacyjnych, 38 telewizja kablowa nadająca informacje, nadawanie telewizji kablowej, transmisja telewizji
kablowych, usługi nadawania programów telewizji kablowej
i telewizji, nadawanie programów w telewizji, użytkowanie
systemów telewizji kablowej, usługi transmisji strumieniowej
w zakresie treści wideo, audio i telewizji, emisja programów
telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD]
i telewizji za opłatą [pay-per-view], usługi emisyjne w zakresie telewizji opartej na protokole internetowym (IPTV), transmisje audycji telewizyjnych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja programów radiowych, usługi nadawania
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programów telewizyjnych, nadawanie programów przez
satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie programów telewizyjnych i radiowych, transmisja
programów radiowych i telewizyjnych, emisja programów
telewizyjnych i radiowych, transmisja programów telewizyjnych drogą kablową, nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie i transmisja programów telewizyjnych,
interaktywne usługi nadawania programów i łączności, emitowanie i transmitowanie programów telewizji kablowej,
emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, transmisja programów radiowych i telewizyjnych przez
satelitę, nadawanie programów za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, retransmisja programów telewizyjnych
za pośrednictwem satelity pozaziemskiej, nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, usługi transmisji audiowizualnej, usługi łączności audiowizualnej, transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej, przesyłanie informacji drogą on-line, łączność poprzez
terminale komputerowe, łączność telegraficzna, przesyłanie
faksów, przesyłanie wiadomości, zapewnianie dostępu
do treści multimedialnych on-line, wypożyczanie urządzeń
do przesyłania wiadomości, wypożyczanie faksów, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie
urządzeń do przesyłania wiadomości, 41 usługi rozrywkowe
telewizji przemysłowej, usługi związane z produkcją rozrywki w postaci telewizji, produkcja programów radiowych lub
programów telewizyjnych, prezentowanie programów telewizyjnych, produkcja programów telewizji kablowej, produkcja radiowych programów rozrywkowych, realizacja telewizyjnych programów rozrywkowych, produkcja programów
dla telewizji kablowej, produkcja programów telewizyjnych
na żywo do celów edukacyjnych, produkcja programów telewizyjnych na żywo, produkcja tematycznych programów
telewizyjnych, udzielanie informacji dotyczących programów telewizyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych i radiowych,
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produkcja i prezentacja programów radiowych, przygotowywanie programów rozrywkowych do emisji, usługi w zakresie produkcji programów radiowych, przygotowywanie
i realizacja programów telewizyjnych i radiowych, usługi
programów informacyjnych dla radia lub telewizji, produkcja
programów telewizyjnych na żywo w celach rozrywkowych,
rozrywka interaktywna on-line, usługi w zakresie publikowania on-line, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania,
udostępnianie informacji on-line związanych z mediami audiowizualnymi, udostępnianie multimedialnych programów
rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i on-line, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i on-line,
produkcja widowisk, przedstawienia teatralne [produkcja],
usługi studia nagrań, wypożyczanie dekoracji teatralnych,
wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie taśm wideo,
publikowanie książek, publikowanie on-Iine elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 42 analizy
systemów komputerowych, elektroniczna konwersja danych
lub programów, projektowanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze i projektowe dotyczące telekomunikacji, informatyki i Internetu, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie systemów komputerowych.
(210) 497657
(220) 2019 03 25
(731) SANOFI, Paryż, FR
(540) (znak słowny)
(540) NORMABIOTIC
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne, dodatki do żywności, suplementy diety, substancje
mineralne, witaminy.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

485321, 493130, 493368, 494920, 495248, 495358, 495365, 495575, 495599, 495616, 495649, 496386, 496444,
496649, 497104

2

494920, 495248, 495358, 495365, 495683

3

482889, 489086, 491500, 491950, 491951, 492105, 493115, 493375, 493677, 494920, 495494, 495529, 495572,
495575, 495721, 496085, 496208, 496366, 496443, 496474, 496513, 496640, 496703, 497054, 497057, 497267,
497288

4

474045, 496736

5

493115, 493318, 493360, 493461, 493473, 493475, 493476, 494920, 495256, 495477, 495494, 495537, 495572,
495575, 495603, 495719, 495720, 496085, 496366, 496386, 496482, 496510, 496511, 496512, 496513, 496872,
497013, 497015, 497142, 497212, 497288, 497657

6

463388, 474045, 493326, 493341, 493713, 495027, 495399, 495401, 495623, 495648, 496455, 496537, 496649,
497017, 497053

7

474045, 494095, 494745, 495228, 495237, 495599, 495616, 495623, 495683, 496449, 496538, 496552, 497242

8

495649, 495769, 496640

9

472753, 474045, 485116, 486083, 490005, 491500, 492130, 492133, 492135, 493371, 493443, 493687, 493990,
494013, 495028, 495040, 495623, 495648, 495649, 496449, 496465, 496538, 496539, 496590, 497007, 497017,
497051, 497053, 497154, 497240, 497242, 497249, 497290, 497375, 497421, 497425, 497656

10

491836, 495648, 496474, 496744, 496745, 496798, 497007

11

474045, 485338, 493341, 493709, 495027, 495064, 495101, 495104, 495129, 495598, 495600, 495609, 495623,
495649, 496440, 496442, 496449, 496471, 496747, 497029, 497215, 497231, 497242

12

458730, 474045, 487677, 494095, 494668, 495421, 495648, 496418, 496420, 496552, 496667, 496683, 497242

13

496184

14

491855, 493341, 496422, 496423, 496424, 496425, 496426, 496427, 496428, 496456, 496584, 496585

16

485850, 490005, 491500, 492130, 492133, 492135, 493334, 493341, 493375, 493687, 493713, 493990, 494013,
495428, 495450, 496179, 496582, 496741, 496819, 497007, 497043, 497242, 497243, 497375

17

494975, 495358, 495365, 495599, 495616

18

491500, 491832, 494670, 495364, 495373, 495374, 495375, 495382, 495573, 495700, 496537, 496585, 497007,
497375

19

463388, 493130, 493331, 494938, 494975, 495027, 495129, 495221, 495358, 495365, 495550, 495609, 495700,
496145, 496149, 496151, 496156, 496501, 496503, 497017

20

474045, 484069, 491500, 493341, 493368, 493713, 495027, 495074, 495129, 495399, 495401, 495623, 496459,
496537, 496582, 497645

21

474045, 491500, 493341, 493713, 495101, 495104, 495529, 495649, 496640, 497375

22

474045, 495364, 495373, 495648

24

495364, 497007

25

485116, 485334, 485449, 491500, 492878, 493122, 493388, 493441, 493445, 493598, 494670, 494671, 494940,
494944, 495364, 495529, 495573, 495648, 495718, 496184, 496296, 496409, 496430, 496585, 497007, 497148,
497277, 497375

26

493598, 493707, 495364, 496474, 497007

28

474045, 493122, 495074, 495648, 496421, 497243

29

472659, 485449, 486150, 486151, 491805, 491904, 492831, 493133, 493368, 493375, 494618, 494712, 495005,
495015, 495066, 495128, 495136, 495189, 495373, 495374, 495375, 495382, 495604, 495606, 495608, 495610,
495611, 495617, 495645, 495651, 495689, 495951, 495974, 496306, 496364, 496513, 496545, 496613, 496705,
496707, 497031, 497165, 497376
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1

2

30

472659, 485449, 491965, 492105, 492857, 493133, 493368, 493375, 493384, 493693, 493819, 494686, 494700,
494993, 494997, 495005, 495025, 495101, 495104, 495182, 495332, 495373, 495406, 495604, 495606, 495608,
495610, 495611, 495649, 495721, 496306, 496429, 496444, 496513, 496583, 496705, 496707, 496783, 496790,
496792, 496921, 496923, 496996, 497165, 497169, 497295, 497296, 497376

31

493368, 493375, 493715, 494517, 495074, 495250, 495373, 495651, 496477, 496513, 496705, 497376

32

474218, 485449, 493368, 493375, 494959, 494960, 495005, 495262, 495306, 495721, 496192, 496306, 496513,
496707, 496783, 496792, 497071

33

472753, 474045, 493368, 494881, 495076, 496364, 496399, 496404, 496479, 496513, 496783, 496790, 496792,
496918

35

472753, 474045, 474218, 475910, 481897, 485338, 485449, 485648, 485850, 486083, 487620, 487677, 490005,
491500, 491836, 492130, 492133, 492135, 493116, 493317, 493331, 493334, 493341, 493368, 493371, 493375,
493443, 493462, 493487, 493676, 493678, 493707, 493890, 493990, 494013, 494095, 494489, 494517, 494528,
494575, 494668, 494684, 495001, 495002, 495015, 495020, 495027, 495028, 495051, 495066, 495074, 495101,
495104, 495118, 495128, 495136, 495221, 495248, 495250, 495421, 495428, 495450, 495522, 495524, 495573,
495575, 495589, 495623, 495649, 495660, 495663, 495683, 495686, 495688, 495762, 495763, 495769, 496133,
496145, 496149, 496151, 496156, 496192, 496281, 496282, 496296, 496364, 496366, 496418, 496420, 496422,
496423, 496424, 496425, 496426, 496427, 496428, 496430, 496440, 496442, 496448, 496449, 496455, 496462,
496464, 496465, 496466, 496468, 496474, 496513, 496518, 496539, 496540, 496541, 496552, 496590, 496613,
496617, 496623, 496649, 496664, 496704, 496707, 496741, 496744, 496745, 496799, 496810, 496828, 497007,
497029, 497031, 497053, 497110, 497115, 497142, 497171, 497220, 497243, 497245, 497275, 497282, 497284,
497287, 497288, 497375, 497421, 497424, 497425, 497656

36

474045, 475910, 481897, 487677, 489110, 493443, 493487, 494489, 494575, 494666, 494684, 494869, 494871,
495051, 495196, 495198, 495200, 495221, 495623, 495693, 495726, 496466, 496478, 496480, 496539, 496540,
496550, 496552, 496590, 496595, 496617, 496754, 497171, 497189, 497245, 497421, 497424, 497425

37

463388, 474045, 493116, 493130, 493371, 493578, 494095, 494575, 494817, 494869, 494871, 495221, 495364,
495598, 495600, 495609, 495623, 495693, 495726, 495762, 495763, 495838, 496440, 496442, 496465, 496617,
496728, 497007, 497171, 497189, 497282, 497284, 497290, 497656

38

493443, 494528, 495028, 495040, 495623, 496133, 496296, 496366, 496539, 496590, 497287, 497290, 497656

39

474045, 493713, 494489, 494528, 495221, 495248, 495609, 495623, 496154, 496468, 496513, 496539, 496590,
496704, 497037, 497282, 497288

40

474045, 493707, 493990, 495015, 495066, 495101, 495104, 495364, 495599, 495616, 495623, 496179, 497007,
497013, 497015, 497240

41

472753, 474045, 475910, 485116, 485485, 485850, 486083, 487620, 489818, 490005, 491500, 492878, 493462,
493487, 493578, 493687, 493990, 494013, 494210, 494211, 494212, 494213, 494230, 494528, 494668, 494753,
494937, 495028, 495040, 495101, 495104, 495250, 495428, 495589, 495623, 495660, 495700, 496154, 496166,
496184, 496351, 496364, 496366, 496462, 496464, 496468, 496478, 496538, 496539, 496590, 496664, 496667,
496683, 496754, 496810, 497013, 497015, 497037, 497043, 497105, 497110, 497125, 497126, 497275, 497287,
497367, 497369, 497375, 497656

42

474045, 485648, 486083, 487620, 493341, 493371, 493443, 493990, 494716, 494869, 494871, 495028, 495069,
495118, 495129, 495221, 495248, 495428, 495450, 495575, 495589, 495591, 495660, 495683, 495726, 496184,
496194, 496296, 496366, 496448, 496518, 496538, 496539, 496590, 496592, 496617, 496754, 497007, 497171,
497240, 497249, 497290, 497375, 497421, 497425, 497656

43

485449, 487687, 492105, 493368, 493384, 493990, 495005, 495025, 495040, 495101, 495104, 495292, 495604,
495606, 495608, 495610, 495611, 495623, 495645, 495691, 495700, 495860, 495866, 495867, 496154, 496192,
496364, 496450, 496462, 496464, 496478, 496539, 496541, 496583, 496590, 496704, 496707, 496783, 496792,
496810, 497037, 497143, 497189, 497190, 497275

44

490151, 490777, 491500, 492182, 493707, 494210, 494211, 494212, 494213, 494489, 495034, 495221, 495250,
495498, 495520, 495522, 495524, 495529, 495591, 495609, 495634, 496194, 496199, 496208, 496351, 496474,
496513, 496704, 496744, 496745, 497013, 497015, 497105, 497125, 497126, 497219, 497274, 497278, 497288

45

474045, 475910, 481897, 486083, 487620, 493443, 493493, 494753, 495221, 495364, 495575, 496184, 496351,
496448, 496466, 496539, 496541, 496590, 497007, 497240, 497249, 497288

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

33 Reset 33
3D PHOENIX
4 Łapy
A RIVE PRESTIGE THE MAN BROWN
AAA ATEPAA
AE AUTO EURO S.A. CZĘŚCI SAMOCHODOWE
AGROKARTA
AGROKONTO
AGROKREDYT
AGUGU
Akademia Umysłu
ALGOTIQ
alma-color
ALUTECHNIKA
ANGEL
APOwent
ARONia monsteR
ARTEX
artseko
ASF ADAMCZUK SERWIS FINANSOWY
ASF PREMIUM
ASTATINE
ASTILLO
avita
B Bellivy
BABY BROWS
BAKALIOWE KIESZONKOWE
BALNEO
BARBER’ANA
BED CONCEPT
BELLIO
BERELLA LIGHT
BESTATE
Biliti www.biliti.pl
BIONANOMER
BLACK SALE
BODYMANIA
BOJAN FAJRANT PIWO JASNE PEŁNE
Bonduelle KASZETKA
BOXER
brave.
BROWAR Pilica
CEHIT
Centrum Dziecka WCZESNA INTERWENCJA
PEDIATRYCZNA

492878
495663
493715
491951
496537
494095
495198
495200
495196
497143
485485
495686
495248
463388
484069
496747
495262
489818
496584
496480
496595
496430
496149
493375
497277
495634
496705
497231
495529
496459
493709
495688
494575
494666
496443
496281
489086
474218
497376
458730
494528
496192
495720
495520

Centrum Leczenia Endometriozy

496194

CERMAG

496617

CERTYFIKAT GMO FREE POTWIERDZONO
BADANIAMI ECJiP

495428

CFANY zBEER LAGER PIWO NIEFILTROWANE,
PASTERYZOWANE Piwo to więcej
niż najstarszy i najczęściej spożywany
napój alkoholowy na świecie - to również
zabawa i dobry humor. PAMIĘTAJ
NIE PRZESADŹ Z ILOŚCIĄ. PIWO TO TEŻ
ALKOHOL. Piwo jasne, niefiltrowane,
pasteryzowane.

494959

CINEMA PARADISO

496810

CIVITAS CHRISTIANA

497043

Climea

493115

COMBIKOL Inter Łazienka

495027

CONSILIUM

493443

COSTA

495645

CR COMRANGE

496184

Crema

495951

CYBER WEEK

496282

Cyclonorm

495719

Cynamoonka

493693

CZYSTASPRAWA24.PL

497284

D DOVER

497245

DABEW

495399

DB DABEW Experience you can trust

495401

DD Dr Damian MEDYCYNA ESTETYCZNA

497278

DECLINIC

490777

DEMOPIA

495494

deptana.pl

495649

DEWONIT

497104

DEXAFORT

496872

DIVA Factory

492182

DIVIO

496640

DOM CONSTRUCTION

495221

DOMMANIA

496133

doradca smaku pl

495040

Doriminati

493578

DRY SECURE ODOUR CONTROL
3x PROTECTION

495256

DUPLEX

497215

EASYMINERALS

496444
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BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

EDYCJA LIMITOWANA Delecta
PROSTO Z SERCA ZASMAKUJ! mini
SERNICZKI na chrupiącym spodzie
BEZ PIECZENIA BAW SIĘ SMAKIEM
W OPAKOWANIU MASA SERNIKOWA
I KRUCHY SPÓD
Eir HEALTH
ELDA HURT
Entelac SB
enxoo
ERBEL
ERO-BULL
ette
Eurofol
F Fundacja imienia Moshé Feldenkraisa
F Pomóż Sobie Fundacja imienia
Moshé Feldenkraisa
Fabor WORKWEAR
Femilla
FENOMEN
FFF FREE FIGHT FEDERATION
Fingersy
FINLEY
FISTECH
FiT
fitness & wellness azik
flexi abra
FLUFORZA
FoReST JuMP PARK LINOWY
SOLEC KUJAWSKI
forged
Fruity Smile
FRUTENSO
FUTURISTIC YOUTHS
FUX AGENCJA REKLAMY FUX
GALERIA W CHMURACH
Gamma
Garden Le Scandale
GENC Polska
GINGER BARBER
GLOBTECH
GLONEX
GŁOS WYBRZEŻA
GO GREEN GRILL
GOE for shoes
GREMIX
GRYCAN ROŻEK MALINOWE brownie
H Harmonya Pomóż sobie
Fundacja imienia Moshé Feldenkraisa
H Hydro System
H Pomóż Sobie Fundacja imienia
Moshé Feldenkraisa
H

2

495332
493360
495769
493461
485648
497057
496703
497219
496799
494211
494212
497007
493475
494670
496166
472659
494684
496649
495718
497367
496819
493318
496664
495237
496923
497295
493445
497053
496582
497029
495866
495683
496199
496728
494920
490005
495189
495573
495623
496996
494213
494817
494210
496474

Nr ZT17/2019
1

2

HaaS HaaS. House as a service solution.
HAIRY TALE COSMETICS
happy lights
HASS
HEADTRIP
HEJNAŁ
HIWAY. Telewizja poczeka.
hobby CENTRUM
Hope
HopsVim
HORTEX. SZCZERY Z NATURY.
Human Skills Center
I HYBRID
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
oranżada napój gazowany
odkryj swój smak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 2019 2020 2021
I LOVE HR
ICE Rockers
IGAR bridal collection
IMMUSEC
in INTECH PK
INT COLOR PARK
ioxy
IPOSSO
iS INTERPRISE SOLUTION
ISPER INTELLIGENT SYSTEM
FOR PRODUCTION ENTERPRISES
izi.pl
IZOchem
JANOSIK WÓDKA CZYSTA JANOSIK WÓDKA
JANOSIK
Jasmilove FASHION & DESIGN
Jasnochówka
Jovi bez dodatku cukrów
+SUPER ZIARNA JABŁKO proso quinoa
amarantus dobry skład
Jovi bez dodatku cukrów
+SUPER ZIARNA MORELA proso quinoa
dobry skład
Joy crackers Tasty & Crispy
jsf SILICONE
K & W KANZLEI
K2 design
KAMPINOS
KANTYNA LA MELINA
Kasor
kimi
KINDERPRAMS
Knack Clinic
Knoppers Baton Orzechowy
KO EL

495726
497267
495064
496145
496538
493487
497656
493334
494940
495721
496306
494230
487677

497071
495589
496921
493388
486083
487620
495051
497242
496456
497240
497249
496540
495365
496399
496404
497148
497275

486150

486151
494997
495599
475910
495450
496479
495691
495700
496592
495421
490151
493819
496465

Nr ZT17/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

KOBIETY BEZ SERCA
KOKOSZE
Kolekcja STUDIO ŁAZIENKI
kreatywny SQUISHY & SLIME
KROPIA
KRYMAR
KUKUŁKA
KUKUMAG
KUP BILET PL
L CZEKO CIASTECZKA
L MIODO KÓŁECZKA
LA RIVE in WOMAN Red
lampex
lasotronix LASERY OD POKOLEŃ
lazur
Le Scandale
Lege Advisors BIZNES NIERUCHOMOŚCI
RESTRUKTURYZACJE
LET’S PLAY T-SHIRT GAME
LIVE DRONE
LOKALNE SMAKI Premium FOOD GATE
LOOPER
LORD MILTON
lumberjacks burgers
lumberjacks
lupakosmetyczna
ŁASUCH
M Orient Holistic Therapy
M.E.A.L. GROCHÓWKA ŻOŁNIERSKA   DP
M4S MENTORS 4STARTERS
MABUDO RAPID
MABUDO ROBUST
Makeup Mafia
MANUFACTURER OF INNOVATIONS
JSF SILICONE
MANUFAKTURA FORMY JONQUIL
MAPA WYDARZEŃ
MASCARPONE KUCHMISTRZA
MATEO
MAZUR SZKOLENIA
MAZURCLINIC
MAZURCLINIC
Medikraft
MENNICA ZIELONA
MINI JUNGLE
Mitron 700SC
MŁYN WIEDZY
MOJA DZIUPLA
MOKOTOOTH PRESTIGE DENTAL
MOKOTOOTH
momo

2

496296
496798
495129
497243
495477
496449
496429
495660
496468
494700
494686
491950
485338
491836
482889
495867
496466
493122
494668
493368
496156
495076
495608
495606
496366
496477
496208
492831
497110
496503
496501
491500
495616
495364
496448
494712
485334
497125
497105
497126
495034
491855
495406
496386
493990
496518
495522
495524
495069

125
1

mToilet
music company
MUZO STACJA
MY eko CAKE
N Bioasymilacja Komórkowa
N NICZUK ANTIQ
N NIEMCEWICZA 17 APARTAMENTY
N NIEMCEWICZA 19 APARTAMENTY
Narzeczony na niby
NIEBO W MIEŚCIE
NO back ground Projektujesz - nie szparujesz!
NORMABIOTIC
Oaza
OBI
OBI
OGNIK
OH OHELO
OH OHELO
OH
OH
OHELO
OHELO
OHELO
Olavia
One Day
opramed
Optima Go
Orient MEDICINE
Origen
Orlami
ORTO RES
ORTO-RES
OSIEM GWIAZDEK
osiem misek
OSIEMGWIAZDEK.PL
OSW
P poleasingowe.pl
PAPA DIEGO ŚWIEŻY MEKSYK
papilart PERFECT PACKAGING
PARAQUA
Pasta Fresca
Perfecta Warsaw Tokyo New York
PERUKI DOROTHY
Pick Rock
PIES TO LUBI
PINGWIN
Polandvisa
polmar warzywa i owoce
POLONUS
Polski Instytut Medyczny

2

495609
494013
496478
496583
493677
493326
494871
494869
497375
496154
494753
497657
493493
492130
492133
496736
496422
496423
496424
496425
496426
496427
496428
497037
496351
496704
497169
493678
497054
493341
496745
496744
496418
495005
496420
494671
496552
485449
493713
495358
493384
496085
493707
485116
495250
472753
481897
494489
495015
495591
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Nr ZT17/2019

2

1

POLYFORM

494975

pompoms

496409

SOKOŁÓW PARÓWKI Z SZYNKI
Stówki 100% MIĘSA Z SZYNKI BEZ DODATKU
SUBSTANCJI KONSERWUJĄCYCH
MONOSODOWEGO BARWNIKÓW
FOSFORANÓW WYPRODUKOWANE
W POLSCE
SOLDENT
SOLDENT
SOLINDA
SOLOSS CONCEPT TILES
SOLTHERM
SOLTHERM
sopocianka
soymax Żywienie i profilaktyka zwierząt
GWARANTOWANA HACCP JAKOŚĆ
GMP+ NON GMO Mg SODA Magnezowany
wodorowęglan sodu o wydłużonym
okresie buforowania przedżołądków
10% Czystego Magnezu SOYMAX Sp. z o.o.
Al. W. Witosa 20 20-315 Lublin
soymax@soymax.pl www.soymax.pl
tel, 81 44 82 888, 81 44 82 999
fax 81 44 10 429
Spiolto - otwórz i oddychaj
Stag jewels
Stare Opactwo w Rudach
STAROMIEJSKA Lubelska
STORY COFFEE ROASTERS
STORY COFFEE ROASTERS
Sudeckie Perły
SUNRADIO
SV „DAR MŁODZIEŻY”
SV „DAR MŁODZIEŻY”
SZARLOTTA
SZKATUŁKA I accessories
szkoła instruktorów fitness azik
SZÓSTKA
Szynexy
ŚKSM 1874
ŚLIWKA SANDOMIERSKA W CZEKOLADZIE
ŚWIDEREK KOLOR
TAKO
TANACHEM
TECEL
TECHMOVE
technica
technica
ThreeDee All-in-One
TITANIUM DENTAL
Tradycja ziołolecznictwa
Ojca Grzegorza Sroki z Rychwałdu
TREECO
TRULY FULLY
TURBANY.PL

1

pozyckaportal.pl

495118

pricingLAB

493890

PRODATA

493371

Profesor Pips

496754

ProFloric Baby

493476

ProFloricEntero

493473

PROGRESS

493441

PRYZMET

496828

PW DruX DRUKARNIA
OFFSETOWA I CYFROWA

496179

RaaS

497290

Radio 7

497287

Rarytas

497031

RASA RODZIMA Koza

495375

RASA RODZIMA Krowa

495382

RASA RODZIMA Królik

495374

RASA RODZIMA

495373

RECEPTA na sukces w medycynie

493462

RentPlanet Poland

497424

RentPlanet

497421

RentPlanet

497425

RESTAURACJA KULTURA

496462

Restauracja Kultura

496464

Revisit Home

497171

RFLEX ultra hydrolize

495537

ROBOTHINGS

497051

ROLL

496455

RUM AND SEAFOOD RUMBAR

496364

SAPORE

495292

Sempre PIZZA & VINO

496783

SER JĘDREK WĘDZONY

495136

SER WIGOR+

495128

SETKI

495689

SHUTOUT

497212

SILESIA BAZAAR

496623

skin blog

495020

skin club

495002

SKLEPFARMERA.PL

493317

SKUTERCENTRUM

493116

SŁOWO PODLASIA

485850

smalec dworski

491805

SMART CONTAINERS

497282

SMOG SORBER Mineralne
smogu

495598

SMOGSORBER

495600

SNOWSPORT.PL

497115

Societa! Food & Friends Forever

496707

2

491904
497013
497015
491832
495550
495762
495763
496790

494517
495603
496585
487687
495617
495101
495104
494937
495572
496667
496683
497296
497220
497369
495028
495066
493130
492857
494993
496471
495001
497017
497645
496440
496442
494745
495498
496513
496741
491965
493598

Nr ZT17/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

u Franciszka MYDLARNIA
Ubetonowani
ubi.pl
UŚMIECHY
UŚMIECHY
V Viva! DLA WEGETARIAN I WEGAN
Veni design
VIGUS
w Sempre lato nigdy się nie kończy
WAPNIAK JURAJSKI KREDA NAWOZOWA
warmia RESORT
warszawski LUKIER
Warzywio
Wawrzyniec
Wege eat! TASTY INSPIRATIONS
WELLCOME HOME
WĘDLINY z Bedonia Wsi
WhoMoose
wirek
Witamina C PRO SUPLEMENT DIETY
1000 mg WITAMINY C W SASZETCE
DZIKA RÓŻA, MIÓD, IMBIR, KURKUMA
WOODBRILLE
www.weiter deutsh
wyrąbane burgery
X-start
XYZ
YOGURTO!
Z ZNMR ENGINE PARTS

127

2

1

2

497288
494938
496550
496590
497274
492105
493331
474045
496792
485321
495693
495025
493133
497165
496545
489110
494618
496450
496421

ZATOREK
ZĄBEK
ZDUŃSKA WOLA 10° BROWAR STAROPOLSKI
MOJE MIASTO MOJE PIWO 1892 WARZONE
TRADYCYJNĄ METODĄ OTWARTEJ
FERMENTACJI ZDUŃSKIE LEKKI LAGER
Warzone w legendarnym browarze
Z. Anstadta Tradycja zobowiązuje.
Nasze piwo warzymy metodą tradycyjną,
wykorzystaniem otwartych kadzi
fermentacyjnych używając wyłącznie wody,
słodu, szlachetnych odmian chmielu
oraz naturalnych drożdży dolnej fermentacji.
Dobre piwo potrzebuje czasu aby dojrzeć,
nasze dojrzewa przez ponad 30 dni dzięki
czemu ma pełny wyjątkowy smak doceniany
przez prawdziwych piwoszy. Piwo jasne,
filtrowane, pasteryzowane.
ZERO Aronia ORGANIC
Zielarnia O. Grzegorza Sroki
Zioła Klasztorne O. Grzegorza
Zioła O. Grzegorza z Rychwałdu
ZISCO
ZŁOTE POLE
ZŁOTE RUNO Polskie smaki
ZŁOTY WIDOK
zono
ZOSNA
ŹRÓDŁO WITAMIN I MINERAŁÓW
ŻABBSY
ŻUBRÓWKA BISON GRASS
LEŚNA POZIOMKA DZIKIE OWOCE

495860
496613

497142
496151
493687
495610
497154
497190
495974
495228

494960
495306
496511
496510
496512
495838
496918
495651
497189
495648
496482
493676
496539
494881

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.
157091
157092
779980
897786
1331506
1376265
1459003
1459008
1459023
1459037
1459050
1459063
1459074
1459099
1459102
1459119
1459174
1459177
1459208
1459273
1459288
1459316
1459447
1459453

TUDOR PRINCE (2019 03 13)
14
TUDOR PRINCESS
14
(2019 03 13)
ALKALOID SKOPJE (2018 10 19)
CFE: 26.01.01, 27.05.01
1, 2, 3, 5, 31
TWISTY (2019 03 13)
18, 25, 28
NATURAL DOCTOR HEALTH SUPPLEMENTS
(2019 03 04)
CFE: 24.13.22, 25.03.01, 29.01.13
5
Santian (2019 01 08)
CFE: 27.05.17
7
EXTREME COLLECTION
(2018 09 13, 2018 03 14)
CFE: 27.05.03, 29.01.14
9, 28, 41
SGB (2019 02 22)
7
ALAN MEAT-PROCESSING FACTORY
2019 01 11, 2018 10 08)
CFE: 01.05.08, 03.04.01, 25.01.06, 26.01.21
29
NACO (2019 02 27)
3
Termoplaza (2018 12 04)
11
ORANGE COLLECTION PRO
(2018 09 13, 2018 03 14)
CFE: 27.05.03, 29.01.15
9, 28, 41
Franchising Full Cycle FFC (2018 12 20)
35
DORPAT (2019 01 10)
9, 37
RED COLLECTION PRO
(2018 09 13, 2018 03 14)
CFE: 27.05.03, 29.01.15
9, 28, 41
LIVE LITELY (2019 03 06)
25
JUST MOM ULLA (2019 01 28)
CFE: 27.05.10, 29.01.13
25
HOYMILES (2018 12 10)
CFE: 27.05.01
9
2018 11 21, 2018 10 25)
CFE: 26.01.03, 29.01.13
9, 16, 21, 35,
36, 38, 42
KOLOX (2018 12 12, 2018 08 27)
20
J12 (2018 12 13, 2018 06 15)
CFE: 26.01.01, 26.11.07, 27.05.21, 27.07.11
14
COSMO (2018 12 28)
CFE: 26.04.18, 27.05.24
9
La Ribera (2019 03 01)
34
Salzburg Airport W. A. MOZART (2018 07 17)
CFE: 24.17.02, 26.11.03,
12, 18, 20, 24,
27.05.09, 29.01.13
25, 35, 39

1459467
1459488
1459527
1459544
1459547
1459633
1459640
1459674
1459714
1459720
1459745
1459761
1459769
1459804
1459868
1459871
1459897
1459905
1459908
1459968
1460049
1460057
1460080

M GROUP DEVELOPMENT
(2018 10 02, 2018 08 13)
CFE: 26.07.04, 26.11.07
16, 35, 36, 37, 41, 45
(Taishan9) TaiShan TEA FLAVOUR (2018 09 17)
CFE: 01.15.09, 05.05.16, 19.03.24, 28.03.00
34
WEIYE WEIYE (2019 02 12)
CFE: 01.05.01, 28.03.00
6, 19
PLUG IN (2019 01 11, 2018 07 30)
CFE: 24.15.01, 24.17.06, 26.01.01,
3, 5, 10
26.15.01, 29.01.12
LIME (2018 09 07)
CFE: 05.07.22, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.03
36
favorit (2019 01 09)
CFE: 03.03.01, 05.07.05, 27.05.01, 29.01.13 7, 35
WE WILL (2018 12 13)
35, 39, 40
LA MANON (2019 01 10)
9
ARKEL ARCUBE (2018 12 27, 2018 12 05)
CFE: 26.03.01, 26.07.18, 26.11.09,
9, 35, 37
27.05.09, 29.01.13
KlSS MY AXE (2019 02 14, 2018 08 31) 25, 41
UNITRUCK (2019 02 13)
CFE: 01.15.15, 27.05.07
7, 12
SOMAT (2018 11 16,
3, 5, 9, 11, 21, 28, 35,
37, 38, 39, 42
2018 06 13)
BonHome (2018 12 17)
CFE: 01.01.03, 26.01.02, 27.05.24,
3, 6, 7, 8, 16,
29.01.13
21, 24, 27
2019 02 13)
CFE: 28.03.00
22
NUKON (2018 10 15)
CFE: 27.05.01, 29.01.12
7, 35, 37
Goldis (2018 09 04, 2018 03 27)
5, 31
G-TEX (2018 11 15, 2018 07 16)
1, 17, 19
2018 12 14)
CFE: 05.07.02, 07.01.13, 08.01.01, 25.01.15,
32
28.05.00, 29.01.14
ARKEL ARLINE (2018 12 27, 2018 11 07)
CFE: 26.03.01, 26.07.18, 27.01.05,
9, 35, 37
27.05.09, 29.01.13
KINGLEEN (2019 02 13)
CFE: 27.05.01
9
Strandperle (2019 03 04, 2018 09 11)
31
JETOUR (2019 02 13)
CFE: 27.05.01
12, 37
VIVIENNE SAB (2018 09 05, 2018 04 13)
CFE: 27.05.01
41

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

779980,

1459897

2

779980

3

779980,

1459037,

1459544,

1459761,

1459769

5

779980,

1331506,

1459544,

1459761,

1459871

6

1459527,

1459769

7

1376265,

1459008,

1459633,

1459745,

1459769,

1459868

8

1459769

9

1459003,
1459674,

1459063,
1459714,

1459099,
1459761,

1459102,
1459908,

1459177,
1459968

1459208,

1459316,

10

1459544

11

1459050,

1459761

12

1459453,

1459745,

1460057

14

157091,

157092,

1459288

16

1459208,

1459467,

1459769

17

1459897

18

897786,

1459453

19

1459527,

1459897

20

1459273,

1459453

21

1459208,

1459761,

1459769

22

1459804

24

1459453,

1459769

25

897786,

1459119,

1459174,

1459453,

1459720

27

1459769

28

897786,

1459003,

1459063,

1459102,

1459761

29

1459023

31

779980,

1459871,

1460049

32

1459905

34

1459447,

1459488

35

1459074,
1459761,

1459208,
1459868,

1459453,
1459908

1459467,

1459633,

1459640,

1459714,

36

1459208,

1459467,

1459547

37

1459099,

1459467,

1459714,

1459761,

1459868,

1459908,

1460057

38

1459208,

1459761
1459640,

1459761
1459102,

1459467,

1459720,

1460080

39

1459453,

40

1459640

41

1459003,

1459063,

42

1459208,

1459761

45

1459467

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.
487876
484204
460991
490844
489683
488925
491246

490433
491233

WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM
2018 11 02
30
Orient Express
2019 01 02
43
SOPHARMA AD
2019 01 08
5
BLUESOFT Sp. z o.o.
2019 01 31
42
BODY & CREMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 02 12
30, 35, 43
The Toronto-Dominion Bank
2019 03 08
9, 38, 42
SBU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019 03 18
36, 37, 42
MEDICA SPÓŁKA JAWNA J. CHODACKI A.
MISZTAL
2019 03 27
3, 5
Beauty Brands Concept sp. z o.o.
2019 03 27
3

493577
491233

492613
492620
493006
493013
489839
492961
493043

Districon GmbH
2019 03 28
5
EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019 03 27
3
TELEWIZJA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 04 02
9, 16, 35, 40, 41
TELEWIZJA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 04 02
9, 16, 35, 41
WIALAN LANGER I WIATR SPÓŁKA JAWNA
2019 04 03
1
WIALAN LANGER I WIATR SPÓŁKA JAWNA
2019 04 03
1
GODLEWSKI PIOTR
2019 04 03
25, 28, 41
RISO GALLO S.P.A.
2019 04 03
29, 30
PayPal, Inc.
2019 04 03
36, 42

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.
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BENETEAU, Societe anonyme
2019 03 29
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