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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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Nr ZT18

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)
(731)
(540)
(540)

473671
(220) 2017 07 03
KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(znak słowno-graficzny)
Natur Day

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne,
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne,
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla
zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym,
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy,
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu,
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych,
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające,
wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemicz-

ne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania,
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki
uśmierzające.
478751
(220) 2017 11 09
ISOKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) ISOKOR Descaling Czysta Fuga w Kilka Sekund!
(510), (511) 3 preparaty i środki do czyszczenia fug, środki
czyszczące do celów gospodarstwa domowego, substancje czyszczące do użytku domowego, środki czyszczące
w sprayu do użytku domowego, preparaty i środki do usuwania brudu, środki do czyszczenia i odtłuszczania na bazie
wody, preparaty i środki do usuwania osadów wapiennych
i brudu, płyny do czyszczenia fug.
(210)
(731)

479130
(220) 2017 11 17
OHO PREKYBA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SQ

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty [przybory toaletowe], antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg,
balsamy do celów kosmetycznych, barwniki do celów
kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, błyszczyki do ust,
chemiczne produkty do kolorów do użytku domowego
[pranie], chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi,
chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty
dla ludzi, ekstrakty kwiatowe [perfumy], emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, farby do brody,
farby do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, lakier do włosów, lakiery
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do paznokci, maski kosmetyczne, mleczko migdałowe
do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydła dezodoryzujące, mydło
do golenia, odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, ołówki do brwi, płyny do pielęgnacji włosów, płyny po goleniu, wosk do podłóg, pomadki do ust, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty
do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, preparaty
do pielęgnacji paznokci, preparaty do prania, preparaty
do prostowania włosów, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty toaletowe, produkty perfumeryjne, puder do twarzy, suche
szampony, szampony, ściereczki nasączone detergentami,
do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki do polerowania podłóg i mebli,
tusze do rzęs, woda kolońska, woda perfumowana, wosk
do depilacji, wosk do parkietów, wosk do podłóg, zestawy
kosmetyków, zmywacze do paznokci, 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich: aloesowych preparatów do celów
kosmetycznych, antyperspirantów [przybory toaletowe],
antypoślizgowych płynów do podłóg, antypoślizgowych
wosków do podłóg, balsamów do celów kosmetycznych,
barwników do celów kosmetycznych, barwników kosmetycznych, błyszczyków do ust, chemicznych produktów
do kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczek
nasączonych płynami kosmetycznymi, chusteczek nasączonych preparatami do usuwania makijażu, detergentów,
innych niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz
inne niż do celów medycznych dezodorantów dla ludzi,
ekstraktów kwiatowych [perfumy], emulsji chroniących
przed promieniowaniem słonecznym, farb do brody, farb
do włosów, henny [barwnik kosmetyczny], kosmetyków,
kosmetyków do brwi, kosmetyków do makijażu, kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków do rzęs, kremów
kosmetycznych, kremów wybielających do skóry, lakierów
do włosów, lakierów do paznokci, masek kosmetycznych,
mleczek migdałowych do celów kosmetycznych, mleczek
oczyszczających do celów kosmetycznych, mydeł, mydeł
dezodoryzujących, mydeł do golenia, odżywek do włosów, olejków do celów kosmetycznych, olejków toaletowych, ołówków do brwi, płynów do pielęgnacji włosów,
płynów po goleniu, wosku do podłóg, pomadek do ust,
preparatów antystatycznych do celów domowych, preparatów do demakijażu, preparatów do depilacji, preparatów
do golenia, preparatów do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparatów
do kąpieli, nielecznicze, preparatów do kręcenia włosów,
preparatów do pielęgnacji paznokci, preparatów do prania, preparatów do prostowania włosów, preparatów
do samoopalania [kosmetyki], preparatów kosmetycznych
do kąpieli, preparatów toaletowych, produktów perfumeryjnych, pudrów do twarzy, suchych szamponów, szamponów, ściereczek nasączonych detergentami, do czyszczenia, środków czyszczących do celów gospodarstwa
domowego, środków do polerowania podłóg i mebli,
tuszy do rzęs, wód kolońskich, wód perfumowanych, wosków do depilacji, wosków do parkietów, wosków do podłóg, zestawów kosmetyków, zmywaczy do paznokci.
482378
(220) 2018 02 14
MBMZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

5

(540) WARKOT

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo.
485896
(220) 2018 05 14
DOM POGRZEBOWY SŁUŻEW SZCZUCIŃSKI,
CZARTORYSKA-SZULC SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DOM POGRZEBOWY SŁUŻEW
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży grobów i grobowców, nagrobków, pomników nagrobnych, posągów
i posążków nagrobnych, tablic i tabliczek nagrobnych, płyt
pamiątkowych, trumien, osprzętu i wyposażenia trumien, paneli frontowych do trumien, urn pogrzebowych, odzieży dla
potrzeb pochówku lub kremacji, wieńców pogrzebowych,
wieńców z kwiatów żywych, wieńców z kwiatów sztucznych,
wiązanek z kwiatów żywych, wiązanek z kwiatów sztucznych,
donic i wazonów z kwiatami oraz zniczy nagrobnych, usługi
informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług, 45 usługi pogrzebowe, usługi cmentarne, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia uroczystości
pogrzebowych i kremacyjnych, usługi w zakresie rezerwacji
i udostępniania miejsc w kostnicach i w domach pogrzebowych oraz miejsc pochówku, usługi w zakresie informacji,
doradztwa i wsparcia dla osób w żałobie, usługi doradztwa
prawnego, w szczególności dotyczące testamentu, oświadczenia woli „pro futuro” pacjentów, zabezpieczenia kosztów
pogrzebu, spadku, podatku od spadku i zarządzania spadkiem, usługi informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich
wymienionych wyżej usług.
(210)
(731)

(210) 486387
(220) 2018 05 25
(731) FUNDACJA POLSKA BEZGOTÓWKOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Polska Bezgotówkowa
(510), (511) 9 elektroniczne nośniki danych, oprogramowanie komputerowe, magnetyczne karty płatnicze, terminale
do płatności elektronicznych, urządzenia do przetwarzania
płatności elektronicznych, urządzenia do wypłacania gotówki, urządzenia do kontroli bezpieczeństwa, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony,
automatyczne kasy fiskalne, bankomaty, bezpieczne terminale do transakcji elektronicznych, czytniki kart, czytniki kart
chipowych, czytniki kart elektronicznych, czytniki kart kredytowych, elektroniczne terminale płatnicze, karty bankowe
[kodowane lub magnetyczne], karty chipowe, karty debetowe kodowane magnetycznie, karty do bankomatu [kodowane], karty magnetyczne bankomatowe, karty obciążeniowe
magnetyczne, kodowane karty bankowe, kodowane karty
kredytowe, kodowane karty płatnicze, kodowane przedpłacone karty płatnicze, kodowane przedpłacone karty kredytowe, magnetyczne karty bankowe, magnetyczne karty
kredytowe, oprogramowanie do przetwarzania transakcji
biznesowych, oprogramowanie komputerowe dotyczące
obsługi transakcji finansowych, pamięci USB stylizowane
na karty kredytowe, terminale do elektronicznego przetwa-
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rzania płatności kartami kredytowymi, terminale do kart kredytowych, zakodowane karty obciążeniowe, zakodowane
magnetycznie karty kredytowe, 35 analizy funkcjonowania
firm, badania i analizy rynkowe, ekonomiczne prognozy,
badania ekonomiczne do celów działalności gospodarczej,
konsultacje w zakresie organizacji działalności gospodarczej
i ekonomiki przedsiębiorstwa, usługi w zakresie informacji
ekonomicznej dla celów działalności gospodarczej, usługi w zakresie rozliczeń, doradztwo biznesowe dotyczące
finansowania rozwoju, wynajem powierzchni reklamowej
na stronach internetowych, promowanie usług finansowych
i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, organizowanie
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych,
promocyjnych i reklamowych, usługi promocyjne i reklamowe, badania biznesowe, badania konsumenckie, doradzanie
przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia
ich interesów, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organizacja i przeprowadzanie
wydarzeń marketingowych, organizacja konkursów w celach
reklamowych, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, organizowanie pokazów w celach handlowych,
planowanie i prowadzenie targów handlowych, wystaw
i prezentacji w celach gospodarczych i reklamowych, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, prognozy i analizy ekonomiczne,
promowanie działalności gospodarczej, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez przyznawanie
punktów premiowych za używanie kart kredytowych, usługi
reklamowe dotyczące usług finansowych, 36 elektroniczne
transakcje pieniężne, informacje finansowe, udostępnianie
i aranżowanie finansowania, analizy finansowo-ekonomiczne, usługi doradcze finansowo- ekonomiczne, pozyskiwanie
funduszy dla rozwoju nowych technologii, przekazywanie
funduszy, zbieranie funduszy, administrowanie funduszami
i inwestycjami, doradztwo finansowe dotyczące rozliczeń,
doradztwo finansowe w zakresie przeprowadzania bezgotówkowych transakcji płatniczych, elektroniczne przetwarzanie płatności, przeprowadzanie bezgotówkowych
transakcji płatniczych, usługi dotyczące kart bankowych,
kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart
płatniczych, usługi płatności bezdotykowych, usługi portfela elektronicznego (usługi w zakresie płatności), usługi
informacji i doradztwa finansowego, przelewy i transakcje
finansowe oraz usługi płatnicze, usługi finansowania, detaliczne usługi finansowe, doradztwo w zakresie kart kredytowych, emisja kart kredytowych i debetowych, emisja kart
przedpłaconych, finansowanie przedsięwzięć biznesowych,
finansowanie projektów rozwojowych, konsultacje związane
z bankowością, obsługa kart kredytowych i debetowych, obsługa kart obciążeniowych i kredytowych, obsługa płatności,
obsługa transakcji finansowych on-line, przetwarzanie płatności elektronicznych, przetwarzanie transakcji płatniczych
za pośrednictwem Internetu, świadczenie usług rozszerzonych gwarancji dla towarów zakupionych przy użyciu kart
kredytowych, transfer elektroniczny środków pieniężnych,
udzielanie informacji dotyczących transakcji dokonywanych
za pomocą kart kredytowych, usługi finansowe świadczone
za pomocą środków elektronicznych, usługi w zakresie elektronicznych płatności, usługi w zakresie płatności za pomocą kart kredytowych, usługi w zakresie płatności za pomocą
kart debetowych, usługi związane z kartami kredytowymi
i kartami płatniczymi, wydawanie kart kredytowych, wydawanie kart przedpłaconych i bonów, 41 rozpowszechnianie
materiałów edukacyjnych, publikowanie przewodników
edukacyjnych i szkoleniowych, usługi dotyczące edukacji
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technologicznej, szkolenia w zakresie technologii komunikacyjnych, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi szkoleniowe
dla biznesu, usługi szkoleniowe w dziedzinie finansów, edukacja, edukacja prawna, edukacja w dziedzinie przetwarzania
danych, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji
na temat biznesu i handlu, publikowanie, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie tekstów, szkolenia techniczne
w zakresie bezpieczeństwa, publikowanie książek, czasopism, publikowanie książek instruktażowych, publikowanie
książek edukacyjnych, publikowanie multimedialne książek,
nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, szkolenia związane z finansami, usługi
edukacyjne dla dorosłych dotyczące finansów, zapewnianie
kursów instruktażowych w zakresie finansów, 42 umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania on-line
nie do pobrania, służącego do realizacji płatności elektronicznych, publikowanie informacji naukowych, usługi analizy technologicznej, badania i analizy naukowe, testowanie,
analiza i ocena usług osób trzecich do celów certyfikacji,
doradztwo technologiczne, badania dotyczące technologii, usługi naukowo-technologiczne, ekspertyzy w zakresie
technologii, pomoc w zakresie technologii informacyjnej,
opracowywanie technologii zabezpieczeń sieci elektronicznych, badania w dziedzinie technologii komunikacyjnej, zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych,
tworzenie stron internetowych, badania w zakresie bezpieczeństwa, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami.
(210)
(731)
(540)
(540)

488560
(220) 2018 07 23
KUPIEC DARIUSZ SERVICES, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Chloe’s House

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 odzież dla zwierząt, odzież dla zwierząt domowych, okrycia dla zwierząt, stroje dla zwierząt domowych, torby, torebki, 20 budy dla psów, budy dla zwierząt domowych, kojce, materace jako legowiska dla zwierząt, maty
do spania dla zwierząt, poduszki dla zwierząt domowych.
(210) 489996
(220) 2018 08 31
(731) TCHÓRZEWSKA EWA, Zakrze
(540) (znak słowny)
(540) Odstresowani.pl
(510), (511) 10 meble specjalne do celów medycznych, medyczne aparaty i instrumenty, lampy dla celów leczniczych,
lampy kwarcowe do celów leczniczych, aparaty do masażu,
przyrządy do masażu kosmetycznego, 35 audyt, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych,
badania marketingowe, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, meble specjalne do celów medycznych, specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, fotokopiowanie, agencje importowo-eksportowe, impresariat
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w działalności artystycznej, agencje informacji handlowej,
informacja o działalności gospodarczej, analiza kosztów, maszynopisanie, usługi modelek i modeli w zakresie promocji
sprzedaży i reklamy, opinie, sondaże, doradztwo dotyczące
organizowania działalności gospodarczej, outsourcing jako
doradztwo handlowe, poszukiwania w zakresie patronatu,
usługi porównywania cen, pośrednictwo pracy, powielanie
dokumentów, usługi prenumeraty czasopism dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prognozy ekonomiczne, próbki- kolportaż,
usługi przeglądu prasy, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, przygotowanie listy płac, dobór personelu
za pomocą metod psychotechniki, public relations, usługi
agencji public relations, rachunkowość, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy
korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowych,
reklamy radiowe, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych- próbek, druków, prospektów,
broszur, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, analizy
rynku, badania rynku, sekretarskie usługi, sortowanie danych
w bazach komputerowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi stenografowania,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, edycja tekstów, telefoniczne udzielanie informacji dla
nieobecnych abonentów, telewizyjna reklama, transkrypcja
formy wiadomości i komunikatów, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, udzielanie porad konsumentom- informacja
handlowa oraz punkty informacji konsumenckiej, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych,
kreowanie wizerunku firmy, usług, towaru, wycena kompleksów leśnych, wycena wełny, wyceny handlowe, ekspertyzy
w zakresie wydolności przedsiębiorstw, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem
dystrybutorów automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, organizacja wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, wystawy handlowe, dekorowanie wystaw
sklepowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich- zakupy
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie
udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich,
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
zarządzanie hotelami, doradztwo w zakresie zarządzania
personalnego, pomoc w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, zestawienia statystyczne, przygotowywanie zeznań podatkowych, 42 analizy chemiczne, analizy
systemów komputerowych, architektura, badania bakteriologiczne, badania chemiczne, badania techniczne, badania
w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie mechaniki, prace
badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, biologia- badania,
usługi chemiczne, elektroniczna konwersja danych lub programów, inżynieria techniczna, kalibrowanie, cechowaniepomiary, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
programowanie komputerowe, kontrola jakości, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, badania
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania
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komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, planowanie urbanistyczne, doradztwo w zakresie planowania
zużycia energii, poszukiwania, analizy, pomiary, powielanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, opracowywanie
projektów technicznych, stylizacja- wzornictwo przemysłowe, testowanie tekstyliów, testowanie materiałów, testowanie pojazdów, usługi komputerowe w zakresie ochrony
antywirusowej, usługi projektantów mody, usługi związane
z projektowaniem graficznym w zakresie sztuki, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, wynajmowanie, udostępnianie zasobów serwerów sieci komputerowych, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie serwerów- hosting, dostarczanie, opracowywanie wyszukiwarek
internetowych, wzornictwo przemysłowe, 44 aromaterapia,
dentystyka- stomatologia, chirurgia drzew, fizykoterapia,
hospicja, masaż, kliniki medyczne, opieka pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna, usługi optyczne, placówki opieki
medycznej, niehospitalizacyjne, chirurgia plastyczna, pomoc
medyczna, pomoc weterynaryjna, porady w zakresie farmakologii, porady psychologiczne, rehabilitacja osób po maltretowaniu, rekonwalescencja- placówki, rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów
chemicznych stosowanych w rolnictwie, salony fryzjerskie,
salony piękności, usługi sanatoriów, szpitale, tatuowanie,
łaźnie tureckie, usługi farmaceutyczne w zakresie leków recepturowych, leków niegotowych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi położnicze- akuszeria, usługi telemedyczne, usługi w zakresie korzystania z sauny, usługi w zakresie
korzystania z solariów, wypożyczanie urządzeń sanitarnych,
usługi zapładniania metodą in vitro, zabiegi pielęgnacyjne
dla zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne dla zwierząt domowych.
490171
(220) 2018 09 05
SZKLARCZYK AGNIESZKA I.AM AGENCJA
MARKETINGOWA, Zembrzyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I AM
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.01
(510), (511) 35 kampanie marketingowe, informacja marketingowa, usługi marketingowe, reklama i marketing, usługi
marketingu bezpośredniego, prowadzenie badań marketingowych, usługi agencji marketingowych, analiza trendów
marketingowych, projektowanie badań marketingowych,
marketing imprez i wydarzeń, pomoc w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie marketingu, porady w zakresie
marketingu, udzielanie informacji dotyczących marketingu,
analiza w zakresie marketingu, usługi reklamowe i marketingowe, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, dostarczanie
biznesowych informacji marketingowych, usługi w zakresie marketingu produktów, usługi konsultacyjne w zakresie
marketingu, usługi doradcze w zakresie marketingu, usługi
doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, usługi
w zakresie marketingu gospodarczego, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie
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marketingu biznesowego, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, badania rynku i badania marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe on-line, badania w dziedzinie
strategii marketingowych, doradztwo w zakresie zarządzania
marketingowego, sporządzanie raportów do celów marketingowych, oceny szacunkowe do celów marketingowych,
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych,
opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego,
usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego,
usługi doradcze w zakresie marketingu afiliacyjnego, usługi
konsultacyjne w zakresie marketingu bezpośredniego, usługi w zakresie marketingu baz danych, usługi marketingowe
za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi planowania w celu badań marketingowych, marketing towarów
i usług na rzecz innych, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące marketingu, porady w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące marketingu, usługi rekrutacji personelu do sprzedaży i marketingu, usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, usługi marketingowe
świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone kanałów
łącznościowych, dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu,
rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie
działalności marketingowej, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, porady w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, wykłady na temat umiejętności marketingowych, usługi
szkoleniowe dotyczące marketingu w handlu detalicznym,
kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego
związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem,
usługi w zakresie pomocy w organizowaniu i kierowaniu
działalnością gospodarczą, doradztwo z zakresu zarządzania,
kierowania i organizacji przedsiębiorstw, usługi reklamowe,
w szczególności w zakresie promocji towarów, usługi z zakresu promocji towarów i przedsiębiorstw oraz informacji
z tym związanej, wynajem przestrzeni reklamowej on-line,
przygotowywanie i prezentacja ekspozycji audiowizualnych
do celów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych],
usługi z zakresu informacji handlowej, sporządzanie analiz
marketingowych, planowanie działalności przedsiębiorstw,
dokonywanie przeglądów działalności gospodarczej, badania marketingowe i handlowe, zestawianie i udostępnianie informacji handlowej i informacji o przedsiębiorstwach,
prowadzenie i organizowanie imprez handlowych, usługi
z zakresu doradztwa i pomocy w wyborze towarów i usług,
opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych
i reklamowych, 41 szkolenia z zakresu public relations, usługi instruktażowe i szkoleniowe, usługi edukacji biznesowej,
usługi szkoleniowe dla biznesu, usługi informacyjne dotyczące edukacji, usługi edukacyjne dotyczące zarządzania,
usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi doradcze w zakresie
szkoleń, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], organizacja szkoleń, organizowanie
seminariów szkoleniowych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, kursy szkoleniowe, zapewnianie szkoleń on-line,
wyznaczanie standardów szkoleń, warsztaty w celach szko-
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leniowych, usługi szkolenia zawodowego, szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia biznesowe, organizowanie szkoleń
biznesowych, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych.
490175
(220) 2018 09 05
SZKLARCZYK AGNIESZKA I.AM AGENCJA
MARKETINGOWA, Zembrzyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAI ZEN w marketingu

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 kampanie marketingowe, informacja marketingowa, usługi marketingowe, reklama i marketing, usługi
marketingu bezpośredniego, prowadzenie badań marketingowych, usługi agencji marketingowych, analiza trendów
marketingowych, projektowanie badań marketingowych,
marketing imprez i wydarzeń, pomoc w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie marketingu, porady w zakresie
marketingu, udzielanie informacji dotyczących marketingu,
analiza w zakresie marketingu, usługi reklamowe i marketingowe, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, dostarczanie
biznesowych informacji marketingowych, usługi w zakresie marketingu produktów, usługi konsultacyjne w zakresie
marketingu, usługi doradcze w zakresie marketingu, usługi
doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, usługi
w zakresie marketingu gospodarczego, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie
marketingu biznesowego, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, badania rynku i badania marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe on-line, badania w dziedzinie
strategii marketingowych, doradztwo w zakresie zarządzania
marketingowego, sporządzanie raportów do celów marketingowych, oceny szacunkowe do celów marketingowych,
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych,
opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego,
usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego,
usługi doradcze w zakresie marketingu afiliacyjnego, usługi
konsultacyjne w zakresie marketingu bezpośredniego, usługi w zakresie marketingu baz danych, usługi marketingowe
za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi planowania w celu badań marketingowych, marketing towarów
i usług na rzecz innych, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące marketingu, porady w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące marketingu, usługi rekrutacji personelu do sprzedaży i marketingu, usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, usługi marketingowe
świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone kanałów
łącznościowych, dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu,
rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketin-
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gu i publicity, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie
działalności marketingowej, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, porady w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, wykłady na temat umiejętności marketingowych, usługi
szkoleniowe dotyczące marketingu w handlu detalicznym,
kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego
związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem,
usługi w zakresie pomocy w organizowaniu i kierowaniu
działalnością gospodarczą, doradztwo z zakresu zarządzania,
kierowania i organizacji przedsiębiorstw, usługi reklamowe,
w szczególności w zakresie promocji towarów, usługi z zakresu promocji towarów i przedsiębiorstw oraz informacji
z tym związanej, wynajem przestrzeni reklamowej on-line,
przygotowywanie i prezentacja ekspozycji audiowizualnych
do celów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych],
usługi z zakresu informacji handlowej, sporządzanie analiz
marketingowych, planowanie działalności przedsiębiorstw,
dokonywanie przeglądów działalności gospodarczej, badania marketingowe i handlowe, zestawianie i udostępnianie informacji handlowej i informacji o przedsiębiorstwach,
prowadzenie i organizowanie imprez handlowych, usługi
z zakresu doradztwa i pomocy w wyborze towarów i usług,
opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych
i reklamowych, 41 szkolenia z zakresu public relations, usługi instruktażowe i szkoleniowe, usługi edukacji biznesowej,
usługi szkoleniowe dla biznesu, usługi informacyjne dotyczące edukacji, usługi edukacyjne dotyczące zarządzania,
usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi doradcze w zakresie
szkoleń, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], organizacja szkoleń, organizowanie
seminariów szkoleniowych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, kursy szkoleniowe, zapewnianie szkoleń on-line,
wyznaczanie standardów szkoleń, warsztaty w celach szkoleniowych, usługi szkolenia zawodowego, szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia biznesowe, organizowanie szkoleń
biznesowych, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych.
490518
(220) 2018 09 13
EKOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E ekosystem
(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.21, 26.04.01,
26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 25.07.07
(510), (511) 9 programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], 35 komputerowe zarządzanie plikami, optymalizacja stron internetowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych poprzez tworzenie kompu-
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terowych baz danych, 42 aktualizowanie oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
oprogramowanie jako usługa, projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, hosting stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnienie
wyszukiwarek internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem
strony internetowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii
telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, konwersja danych i programów komputerowych [inna niż konwersja fizyczna], konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, odzyskiwanie danych komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją
użytkownika, wynajem sprzętu do przetwarzania danych.
491661
(220) 2018 10 16
MGI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swadzim
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRICO DEKOR
(210)
(731)

(531)

29.01.01, 29.01.06, 29.01.08, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.17, 25.03.25
(510), (511) 1 kleje i preparaty klejące przeznaczone dla
przemysłu, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych i przemysłu,
składniki chemiczne dla budownictwa, tworzywa sztuczne
nieprzetworzone, materiały filtracyjne chemiczne, mineralne
i roślinne, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz
surowce naturalne, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone
dla przemysłu, rozpuszczalniki do lakierów i farb, 2 barwniki,
koloranty, pigmenty i tusze, rozcieńczalniki i zagęszczacze
do powłok, barwników i tuszów, metal w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu
i w sztuce, farby i farby mocno rozcieńczone, lakiery i pokosty, preparaty do konserwacji i zabezpieczania, rozpuszczalniki do rozcieńczania farb, żywice naturalne w stanie surowym, 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki zapachowe do celów domowych, środki do czyszczenia pojazdów, preparaty do prania, preparaty do czyszczenia i polerowania skóry, środki ścierne i polerskie, wosk krawiecki i szewski, preparaty do pielęgnacji zwierząt, rozpuszczalniki do lakierów i farb, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
4 świece i knoty do oświetlania, ozdoby świąteczne [oświetlenie] znicze, 6 metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, rury. rurki i przewody giętkie i wyposażenie
do nich, w tym zawory, metalowe, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami,
drobne wyroby metalowe, nakrętki, sworznie i zamknięcia,
z metalu, zamki i klucze, z metalu, materiały spawalnicze i lu-
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townicze, odlewy metalowe, kable, druty i łańcuchy, z metalu, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe
konstrukcje i budynki przenośne, metalowe oczka wodne,
znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, z metalu,
drabiny i rusztowania, z metalu, metalowe pojemniki artykuły do transportu i pakowania, statuetki i dzieła sztuki z metal
nieszlachetnych, artykuły metalowe do pakowania, owijania
wiązania, podajniki, z metalu, 11 instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacje
do oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody, urządzenia
do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, instalacje sanitarne
i łazienkowe oraz armatura wodnokanalizacyjna, dekoracyjne fontanny, systemy do nawadniania i irygacji, łaźnie parowe, sauny i wyposażenie spa, palniki, bojlery i podgrzewacze, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, ozdoby choinkowe, będące oświetleniem, kominki, filtry do użytku przemysłowego i domowego, urządzenia do ogrzewania i suszenia
do użytku osobistego, instalacje i urządzenia do suszenia,
akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych
i gazowych, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, systemy HVAC (ogrzewanie,
wentylacja i klimatyzacja), systemy HVAC do pojazdów
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), zapalniczki i zapalarki, 13 artykuły pirotechniczne, fajerwerki, 16 dzieła sztuki oraz
figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, wyposażenie dla artystów, rzemieślników i modelarzy, materiały filtracyjne z papieru, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, papier i karton,bielizna stołowa papierowa, dekoracje z papieru w tym
dekoracje na stół, maty papierowe, chusteczki do wycierania,
osłony z papieru na doniczki, papierowe nakrycia stołowe,
papierowe podstawki, papierowe serwetki do użytku domowego, plakaty i afisze z papieru, ręczniki papierowe, ściereczki z celulozy, worki na śmieci, ozdoby papierowe na przyjęcia,
ozdobne kokardy do pakowania, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, materiały drukowane, 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, rury
sztywne i zawory do nich, niemetalowe, artykuły ceramiczne
do celów budowlanych, materiały nieprzetworzone i półprzetworzone zawarte w tej klasie, będące półproduktami,
drewno i sztuczne drewno, statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, zawarte
w tej klasie, niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, 20 drobne wyroby niemetalowe, zamki i klucze, niemetalowe, osprzęt do drzwi, bram i okien, niemetalowe, zawory,
niemetalowe, niemetalowe elementy złączne, mocowania,
konektory i uchwyty do kabli, niemetalowe, mocowania, konektory i uchwyty do rur, niemetalowe, statuetki, figurki,
dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, pościel (oprócz bielizny pościelowej), materace i poduszki, ramy, lustra (srebrzone szkło), żaluzje do wnętrz oraz
elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, wieszaki na ubrania,
wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, budy,
kojce i legowiska dla zwierząt domowych, materiały nieprzetworzone i półprzetworzone zawarte w tej klasie, będące
półproduktami, pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, kosze niemetalowe, skrzynki na listy niemetalowe, zamknięcia do pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, drabiny i ruchome schody, niemetalowe, plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, karnisze, rolety wewnętrzne niemetalowe, tablice korkowe, poduszki i nakrycia dekoracyjne, miski z tworzyw
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sztucznych, dekoracje wiszące, ozdoby okolicznościowe
z drewna i tworzyw sztucznych, transportery dla zwierząt
w formie pudeł, kwietniki, 21 statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, domowe terraria na rośliny,
donice, dysze zrastające do węży ogrodowych, konewki, kosze na rośliny i dekoracje kwiatowe, osłoony niepapierowe
na doniczki, podpórki, wychwyty do kwiatów i roślin, pojemniki na kwiaty, podstawki i wieka do doniczek, rękawice ogrodowe, spryskiwacze, stojaki do roślin, tace do wysiewu nasion, szczotki do trawników, zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, artykuły ogrodnicze, szczotki i inne artykuły
do czyszczenia, materiały do wyrobu szczotek, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, aparatura do aromatyzowania powietrza, kosze na śmieci, akwaria i wiwaria, karmniki dla ptaków, grzebienie dla zwierząt domowych, klatki dla
zwierząt domowych, kuwety dla zwierząt domowych, miski
dla zwierząt domowych, pojemniki na żywność dla zwierząt
domowych, podajniki karmy dla małych zwierząt, przyrządy
do tępienia szkodników i robactwa, artykuły do pielęgnacji
odzieży i obuwia, przybory kosmetyczne i toaletowe oraz
artykuły łazienkowe, ozdoby wykonane z takich materiałów
jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, doniczki, wazony, naczynia papierowe, 22 nieprzetworzone włókna
tekstylne i ich zamienniki, wyroby z tkanin i włókien, taśmy
i pasy, torby i worki do pakowania, przechowywania i transportu, plandeki, markizy, namioty i niedopasowane pokrycia,
liny, linki i sznury, sieci, materiały do wyściełania i wypychania, 23 przędza i nici, 24 tkaniny, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, pokrowce i narzuty na meble, zasłony, etykiety z materiału tekstylnego, wyroby tekstylne
do wieszania na ścianach, bielizna stołowa i pościelowa, materiały tekstylne do filtrowania, bielizna stołowa i kuchenne
artykuły tekstylne, bielizna pościelowa i koce, tekstylne artykuły kąpielowe, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia
i ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby do włosów, wałki
do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, wstążki ozdobne, zawieszki, które nie są biżuterią ani nie do kluczy, kółek
lub łańcuszków. igły i szpilki entomologiczne, 27 materiały
do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania
gruntu, dywany, chodniki i maty, dywaniki i maty samochodowe, sztuczne materiały do pokrywania gruntu, pokrycia
ścian i sufitów, tapety tekstylne oraz nietekstylne, 28 artykuły
i sprzęt sportowy, artykuły myśliwskie i wędkarskie, akcesoria
do pływania, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, ozdoby choinkowe, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, sprzęt do gier
wideo, 35 reklama, reklama, usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, agencje reklamowe, produkcja reklam radiowych, produkcja reklam telewizyjnych, reklamy kinowe, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, rozpowszechnianie reklam, przetwarzanie danych, przetwarzanie danych w celu tworzenia baz danych do celów działalności gospodarczej, księgowość, rachunkowość, badania działalności gospodarczej i badania rynkowe, prowadzenie badań opinii publicznej, doradztwo biznesowe, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych planów
motywacyjnych, prezentacja sprzedaży [dla osób trzecich],
usługi w zakresie prowadzenia sklepu lub hurtowni z następującymi towarami: kleje i preparaty klejące przeznaczone
dla przemysłu, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych
i przemysłu, składniki chemiczne dla budownictwa, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, materiały filtracyjne chemicz-
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ne, mineralne i roślinne, substancje, materiały i preparaty
chemiczne oraz surowce naturalne, kity, wypełniacze i pasty
przeznaczone dla przemysłu, barwniki, koloranty, pigmenty
i tusze: rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok, barwników
i tuszów, metal w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i w sztuce, farby i farby mocno rozcieńczone, lakiery i pokosty: preparaty do konserwacji
i zabezpieczania, rozpuszczalniki do rozcieńczania farb, żywice naturalne w stanie surowym, preparaty do czyszczenia
i odświeżania, środki zapachowe do celów domowych, środki do czyszczenia pojazdów, preparaty do prania, preparaty
do czyszczenia i polerowania skóry: środki ścierne polerskie,
wosk krawiecki i szewski, preparaty do pielęgnacji zwierząt,
rozpuszczalniki do lakierów i farb, olejki esencjonalne ekstrakty aromatyczne, świece i knoty do oświetlania, ozdoby
świąteczne [oświetlenie], znicze, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, rury, rurki i przewody
giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, drobne wyroby metalowe, nakrętki,
sworznie i zamknięcia, z metalu, zamki i klucze, z metalu, materiały spawalnicze i lutownicze, odlewy metalowe, kable,
druty i łańcuchy, z metalu. metalowe drzwi, bramy, okna
i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne,
metalowe oczka wodne, znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, z metalu, drabiny i rusztowania, z metalu,
metalowe pojemniki artykuły do transportu i pakowania, statuetki i dzieła sztuki z metal nieszlachetnych, artykuły metalowe do pakowania, owijania wiązania, podajniki, z metalu,
instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania
w wodę i sanitacji, instalacje do oczyszczania, odsalania
i uzdatniania wody, urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji
i odkażania, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura
wodno-kanalizacyjna, dekoracyjne fontanny, systemy do nawadniania i irygacji, łaźnie parowe, sauny i wyposażenie spa,
palniki, bojlery i podgrzewacze, oświetlenie i reflektory
oświetleniowe, ozdoby choinkowe. będące oświetleniem,
kominki, filtry do użytku przemysłowego i domowego, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, instalacje i urządzenia do suszenia, akcesoria zabezpieczające
i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania
powietrza, instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza,
systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), systemy HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), zapalniczki i zapalarki, artykuły pirotechniczne, fajerwerki, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, materiały i środki dla artystów i do dekoracji,
wyposażenie dla artystów, rzemieślników i modelarzy, materiały filtracyjne z papieru, torebki oraz artykuły do pakowania
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, papier i karton, jednorazowe produkty papierowe,
ozdoby papierowe na przyjęcia, ozdobne kokardy do pakowania, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne,
materiały drukowane, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, rury sztywne i zawory do nich, niemetalowe, artykuły ceramiczne do celów budowlanych, materiały nieprzetworzone i półprzetworzone zawarte w tej
klasie, będące półproduktami, drewno i sztuczne drewno,
statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, zawarte w tej klasie, niemetalowe
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, drobne wyroby niemetalowe, zamki i klucze, niemetalowe, osprzęt do drzwi, bram
i okien, niemetalowe, zawory, niemetalowe, niemetalowe
elementy złączne, mocowania, konektory i uchwyty do kabli,
niemetalowe, mocowania, konektory i uchwyty do rur, nie-
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metalowe, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje
wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub
z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, meble i akcesoria
meblowe wyposażenia domu, pościel, materace i poduszki,
ramy, lustra (srebrzone szkło), żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, budy, kojce
i legowiska dla zwierząt domowych, materiały nieprzetworzone i półprzetworzone zawarte w tej klasie, będące półproduktami, pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, kosze niemetalowe, skrzynki na listy niemetalowe,
zamknięcia do pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe
i palety, niemetalowe, drabiny i ruchome schody, niemetalowe, plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, karnisze, rolety niemetalowe, tablice korkowe, poduszki
i nakrycia dekoracyjne, miski z tworzyw sztucznych, dekoracje wiszące, ozdoby okolicznościowe z drewna i tworzyw
sztucznych, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, artykuły ogrodnicze, szczotki i inne artykuły do czyszczenia, materiały do wyrobu szczotek, zastawa
stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, aparatura do aromatyzowania powietrza, kosze na śmieci, artykuły dla zwierząt, akwaria i wiwaria, przyrządy do tępienia szkodników
i robactwa, artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, ozdoby wykonane z takich materiałów jak porcelana, terakota lub
szkło, zawarte w tej klasie, doniczki, wazony, nieprzetworzone włókna tekstylne i ich zamienniki, wyroby z tkanin i włókien, taśmy i pasy, torby i worki do pakowania, przechowywania i transportu, plandeki, markizy, namioty i niedopasowane pokrycia, liny, linki i sznury, sieci, materiały do wyściełania i wypychania, przędza i nici, tkaniny, wyroby tekstylne
i substytuty wyrobów tekstylnych, pokrowce i narzuty
na meble, zasłony, etykiety z materiału tekstylnego, wyroby
tekstylne do wieszania na ścianach, bielizna stołowa i pościelowa, materiały tekstylne do filtrowania, bielizna stołowa
i kuchenne artykuły tekstylne: bielizna pościelowa i koce,
tekstylne artykuły kąpielowe, dodatki do odzieży, artykuły
do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby do włosów,
wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki
i sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, wstążki
ozdobne, zawieszki, które nie są biżuterią ani nie do kluczy,
kółek lub łańcuszków, igły i szpilki entomologiczne, materiały
do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania
gruntu, dywany, chodniki i maty, dywaniki i maty samochodowe, sztuczne materiały do pokrywania gruntu: pokrycia
ścian i sufitów, tapety, artykuły i sprzęt sportowy. artykuły
myśliwskie i wędkarskie, akcesoria do pływania, dekoracje
świąteczne i sztuczne choinki, ozdoby choinkowe, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, sprzęt do gier wideo.
(210)
(731)
(540)
(540)

491731
(220) 2018 10 18
WOJTYŁKO KARINA ZOOKARINA, Chwaszczyno
(znak słowno-graficzny)
psiekąski
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(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 31 karma dla zwierząt, karma dla psów, pasza,
ściółka dla zwierząt domowych, napoje dla zwierząt, produkty do żucia dla zwierząt.
(210)
(731)
(540)
(540)

491755
(220) 2018 10 18
JARUSZEWSKI MACIEJ AVANTI FINANCE, Kraków
(znak słowno-graficzny)
AVANTI FINANCE LEASING BROKER

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.13.25
(510), (511) 35 usługi sprzedaży samochodów osobowych,
dostawczych, półciężarowych i ciężarowych, 36 inwestycje
finansowe, informacje finansowe, leasing finansowy, leasing
operacyjny, usługi finansowania, wycena finansowa.
491957
(220) 2018 10 24
FUNDACJA REFFORM NA RZECZ PROMOCJI
ZDROWIA, BUDOWANIA WIĘZI SPOŁECZNYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIOM
I DYSKRYMINACJI, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MISTER RUBBER POLAND
(510), (511) 41 rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.

(210)
(731)

493045
(220) 2018 11 23
CNC-CBKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CNC-CBKO

(210)
(731)

(210) 493597
(220) 2018 12 09
(731) KORSZEWSKI JERZY, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) endermo
(510), (511) 3 kosmetyki, maski kosmetyczne, olejki, preparaty kosmetyczne, balsamy do celów kosmetycznych, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, 5 balsamy
do celów medycznych, kolagen do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, 9 lasery do wykonywania wszelkiego typu zabiegów kosmetycznych, analizatory składu ciała
i stanu skóry do celów medycznych, 10 analizatory składu
ciała i stanu skóry do celów kosmetycznych, aparatura diagnostyczna do celów medycznych i kosmetycznych, aparatura do mikrodermabrazji, aparaty do masażu wibracyjnego,
lasery do wykonywania wszelkiego typu zabiegów medycznych, przyrządy do masażu estetycznego i medycznego,
urządzenia do masażu, urządzenia do monitorowania tkanki
tłuszczowej, urządzenia i instrumenty medyczne, urządzenia
i przyrządy do fizjoterapii, 35 sprzedaż detaliczna środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi pośrednictwa
w handlu, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich,
usługi w zakresie handlu, usługi informacyjne dla konsumentów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu
i usługi informacyjne dla konsumentów, 41 kształcenie teoretyczne i praktyczne, kultura fizyczna, kursy korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi klubów zdrowia, usługi w zakresie oświaty, usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, organizowanie konferencji, wystaw
i konkursów, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi edukacyjne i instruktażowe, 44 usługi medyczne, usługi
w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, chirurgia plastyczna, medycyna estetyczna, dermatologia estetyczna, depilacja, epilacja, fitness, fizjoterapia, implantacja włosów, masaż, przekłuwanie ciała, salony piękności, tatuowanie, usługi
doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej,
usługi terapeutyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 maszyny i obrabiarki, mechanizmy sprzęgania i napędu, 35 prowadzenie interesów osób trzecich, pośrednictwo w działalności handlowej, pomoc w zarządzaniu
w zakresie działalności gospodarczej, usługi badania rynku,
doradztwo handlowe, 42 badania naukowe i przemysłowe,
projektowanie nowych obrabiarek i narzędzi do obróbki metalu, oprogramowanie komputerowe.
493396
(220) 2018 12 04
GAWRON ŁUKASZ, Częstochowa; SĘTOWSKI JAN,
Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) MONSTFUR
(510), (511) 42 usługi związane z projektowaniem graficznym - sztuka.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)

Nr ZT18/2019

493716
(220) 2018 12 11
KRUSZEWSKI TOMASZ T KOMP, Bydgoszcz
(znak słowno-graficzny)
T komp PRODUCENT OPROGRAMOWANIA

(531) 26.01.02, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne, klawiatury komputerowe, pamięci komputerowe, programy komputerowe ładowalne, programy komputerowe
nagrane, komputerowe programy gier, sterujące programy
komputerowe systemu operacyjnego, nagrane, software,
oprogramowanie stałe nagrane, drukarki do komputerów,
komputery przenośne, 37 instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, 42 aktualizacja oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego,
konserwacja oprogramowania komputerowego, powielanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych.

Nr ZT18/2019
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493957
(220) 2018 12 17
GAWRON ŁUKASZ, Częstochowa; SĘTOWSKI JAN,
Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 2 MONSTFUR
(210)
(731)

(531)

26.03.01, 26.03.05, 26.03.07, 26.03.12, 26.03.17, 27.07.01,
26.01.17, 14.07.09, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 42 usługi związane z projektowaniem graficznym [sztuka].
(551) wspólne prawo ochronne
494083
(220) 2018 12 19
BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Usługi Finansowe Partner Banku Pekao S.A.
(510), (511) 35 usługi audytorskie, usługi księgowe, rachunkowość, sporządzanie wyciągów z konta, doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, analizy rynkowe, prognozy i analizy
ekonomiczne, usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych,
reklama, usługi reklamy z wykorzystaniem metod słownych,
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni
reklamowej i czasu reklamowego, usługi obsługi programów
lojalnościowych i programów promocyjnych, analizy kosztów,
usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji
statystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji,
sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, informacja
o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi bankowości
internetowej, bankowość elektroniczna, usługi maklerskie,
usługi prowadzenia rachunków bankowych, administrowanie
rachunkami oszczędnościowymi, usługi przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi kredytowe, pożyczki, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych
we wszystkich formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych, usługi wykonywania
operacji wekslowych i czekowych, usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych i zagranicznych, usługi
przyjmowania i udzielania poręczeń i gwarancji bankowych,
bankowość inwestycyjna, usługi giełdowe, usługi maklerstwa
giełdowego, obrót towarami giełdowymi, transakcje w zakresie wartości dewizowych, usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, zarządzanie funduszami na zlecenie, emisja papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi,
prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych,
gwarantowanie emisji papierów wartościowych, usługi agencji transferowych świadczone na rzecz emitentów papierów
wartościowych, pożyczki na emisję papierów wartościowych,
(210)
(731)
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analizy finansowe, analizy inwestycji finansowych, pośrednictwo, doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji
papierów wartościowych, usługi depozytowe, usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów
wartościowych, usługi udostępniania skrytek sejfowych, obrót
wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi finansowe
w zakresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi planowania
w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami emerytalnymi, usługi świadczeń emerytalnych, zarządzanie funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi, funduszami
emerytalnymi, usługi powiernicze, usługi wydawania i obsługi
kart płatniczych, usługi kasy mieszkaniowej, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów,
doradztwo inwestycyjne, usługi leasingowe, leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finansowanie zakupów
na raty (leasing), bankowość hipoteczna, udzielanie kredytów
hipotecznych, administrowanie kredytami hipotecznymi,
usługi w zakresie faktoringu, faktoring eksportowy, faktoring
dyskontowy, faktoring długów, faktoring przedsiębiorstw
finansowych, usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, organizowanie funduszy na cele dobroczynne,
sponsorowanie finansowe, ubezpieczenia, ubezpieczenia
w zakresie bankowości hipotecznej, usługi w zakresie majątku
nieruchomego, usługi wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, doradztwo w zakresie wszystkich ww.
usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie, 42 umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania do analizowania
danych finansowych i generowania raportów, udostępnianie
oprogramowania komputerowego do zarządzania finansami,
hosting serwerów transakcyjnych, hosting komputerowych
baz danych, administrowanie uprawnieniami użytkowników w sieciach komputerowych, udostępnianie wirtualnych
systemów komputerowych poprzez chmury obliczeniowe,
udostępnianie wirtualnych środowisk komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, wynajmowanie [udostępnianie]
zasobów serwerów sieci komputerowych, udostępnianie
oprogramowania w globalnej sieci komputerowej, udostępnianie elektronicznej przestrzeni pamięciowej w Internecie,
udostępnianie on-line oprogramowania nie do pobrania,
opracowywanie baz danych, utrzymywanie baz danych, hosting komputerowych baz danych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania on-line nie do pobrania
do zarządzania bazami danych, dostarczanie informacji z baz
danych dostępnych on-line z możliwością wyszukiwania,
usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania
systemów informatycznych, programowanie komputerowe,
informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana
w Internecie.
494087
(220) 2018 12 20
ALLFORDOGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALLFORDOGS.PL

(210)
(731)
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(531) 03.01.08, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 obroże dla zwierząt, odzież dla zwierząt
domowych, okrycia dla zwierząt, stroje dla zwierząt domowych, 20 posłania dla zwierząt domowych, 24 koce dla zwierząt domowych, 28 zabawki dla zwierząt domowych.
494109
(220) 2018 12 20
EWIGOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EWIGOL
(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.06, 26.01.10, 26.11.03,
26.11.12
(510), (511) 35 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, informacja o działalności
gospodarczej, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych
dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie,
opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi podatkowe, rekrutacja pracowników, pomoc przy zakupie samochodów, 36 doradztwo w sprawach finansowych,
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacja
o ubezpieczeniach, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wynajem powierzchni biurowej, pomoc przy zakupie nieruchomości, 41 doradztwo zawodowe, tłumaczenia, 45 pomoc
w zatrudnianiu cudzoziemców, reprezentacja osób fizycznych i prawnych w urzędach, pomoc prawna w uzyskaniu
zezwolenia na pracę.
494372
(220) 2018 12 31
DOMODOM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) domodom.pl

(210)
(731)

(531) 26.05.10, 07.01.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, usługi związane z majątkiem nieruchomym, 37 usługi
budowlane, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów,
czyszczenie kominów, czyszczenie okien, deratyzacja, dezynfekcja, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych,

Nr ZT18/2019

informacja o naprawach, instalacja i naprawa sprzętu ochrony przeciwpowodziowej, instalacja narzędzi na placach budowy, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie
i naprawa pieców, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa wind,
instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego,
instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń
biurowych: izolowanie budynków, konserwacja basenów,
konserwacja i naprawa palników, konserwacja mebli, konserwacja, czyszczenie, reperacja skór, konsultacje budowlane,
malowanie, malowanie lub naprawa znaków, montaż drzwi
i okien: montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż
rusztowań, montaż wyposażenia kuchennego, murarstwo,
mycie, nadzór budowlany, naprawa zamków, naprawy tapicerskie, renowacja mebli, tapicerowanie mebli, tynkowanie, układanie kabli, usługi dekarskie, usługi dezynsekcyjne,
inne niż dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa,
usługi doradztwa budowlanego, usługi elektryków, usługi
hydrauliczne: usługi szczelinowania hydraulicznego, usługi w zakresie szczelinowania hydraulicznego, uszczelnianie
budynków.
494409
(220) 2019 01 02
MIX-BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIG NATURE
(210)
(731)

(531)

05.03.13, 05.03.14, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06,
26.04.15, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i napoje przystosowane
do celów medycznych, herbata lecznicza, zioła i napoje lecznicze, preparaty medyczne do odchudzania, substancje dietetyczne do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi,
odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe, białkowe suplementy diety, borowina do kąpieli, chleb dla diabetyków, herbata dla astmatyków, korzenie lecznicze, mleczko
pszczele, mech irlandzki do celów medycznych, nalewki
do celów medycznych, napary lecznicze, mydła lecznicze,
woda termalna, 29 nasiona spożywcze jadalne, orzeszki arachidowe preparowane, migdały przetworzone, owoce gotowane, owoce suszone, owoce: kandyzowane, konserwowane, konserwowane w alkoholu, lukrowane, przetworzone
pestki słonecznika, aloes spożywczy, warzywa przetworzone, suszone, karczochy przetworzone, przekąski na bazie
owoców, rodzynki, daktyle, cebula konserwowana, chipsy
owocowe, chipsy ziemniaczane, czosnek, dżemy, dżem imbirowy, ekstrakty alg do celów spożywczych, galaretki owocowe, grzyby konserwowane, humus, kapusta kwaszona,
jogurt, kefir, mleko: kokosowe, migdałowe, ryżowe, sojowe,
olej: kokosowy, palmowy, sojowy, kukurydziany, słonecznikowy, spożywczy, 30 suszone kwiaty jadalne w tym: pąki
róży, kwiat hibiskusa, jaśminu, rumianku, owoc dzikiej róży,
szałwia suszona, mięta syryjska suszona, kiełki pszenicy, sie-
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mię lniane do użytku kulinarnego jako przyprawa, aromaty
(preparaty do żywności), aromaty kawowe, herbata, napoje
na bazie herbaty, kawa, kawa nie palona, roślinne preparaty
zastępujące kawę, substytuty kawy, kakao, przekąski zbożowe, przekąski ryżowe, przyprawy: imbir, kardamon, zioła, artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego, zboża do spożycia przez ludzi, mąka sojowa i produkty spożywcze na bazie
mąki sojowej, żywność dietetyczna pochodzenia roślinnego
nie do celów leczniczych, cukier, mąka, produkty spożywcze
z roślin zbożowych, 31 ziarna i produkty rolne, ogrodnicze,
leśne nie ujęte w Innych klasach, nasiona, artykuły jadalne
do żucia dla zwierząt, trzcina cukrowa, bagassa z trzciny cukrowej, warzywa, chleb świętojański surowy, chmiel, szyszki
chmielowe, szyszki sosnowe, grzybnia do rozmnażania, grzyby świeże, trufle świeże, jadalne siemię lniane nieprzetworzone, jagody jałowca, świeże kasztany jadalne, kukurydza,
nieprzetworzona komosa ryżowa, orzechy, migdały (owoce),
nieprzetworzony sezam jadalny, kwiaty, 32 bezalkoholowe
wyciągi z owoców, brzeczka piwna, wyciągi z chmielu, cydr
bezalkoholowy, esencje do produkcji napojów, kwas chlebowy, lemoniada, likier, napoje bezalkoholowe na bazie: aloesu,
miodu, herbaty, kawy, imbiru, na bazie owoców lub warzyw,
na bazie ryżu, soi, napoje orzeźwiające, serwatkowe, owocowe nektary, soki, sorbety, syropy, woda mineralna.
494436
(220) 2019 01 03
SANT’ANTIOCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sant’Antioco Ristorante di Cucina Italiana
Contemporanea Anima Sarda e Passione
Mediterranea
(210)
(731)

(531) 01.17.12, 02.01.01, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 29 dania na bazie białka: dania z mięsa, ryb,
owoców morza, dania na bazie jaj, przetworzonych owoców
i warzyw, zupy i wywary, 30 dania na bazie węglowodanów
i mąki: chleb, bułki, pizza, wypieki cukiernicze, lody, desery,
sorbety, kawa, 32 piwo, 33 alkohole, 35 usługi reklamowe,
marketingowe, promocyjne, 40 przetwarzanie żywności
i napojów, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe, sportowe.
494506
(220) 2019 01 07
NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATURE SCIENCE
(210)
(731)
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(531) 19.11.04, 19.11.09, 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne,
35 usługi w zakresie handlu dotyczące suplementów diety,
probiotyków, prebiotyków, synbiotyków i usługi informacyjne dla konsumentów.
494559
(220) 2019 01 08
FANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radonice
(540) (znak słowny)
(540) COOLERKI
(510), (511) 30 produkty zbożowe w postaci batonów,
chipsów, paluszków, pieczywo, wyroby cukiernicze, ciasto,
ciasto drożdżowe formowane na okrągło, zbożowe paluszki
w kształcie kuleczek.

(210)
(731)

495077
(220) 2019 01 22
JOHN DOG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowny)
(540) JANE CAT
(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, spożywcze dla
kotów, przysmaki dla kotów, ściółka dla kotów.
(210)
(731)

(210) 495108
(220) 2019 01 23
(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary
(540) (znak słowny)
(540) muchobit
(510), (511) 5 fungicydy, herbicydy, insektycydy, pestycydy,
środki chwastobójcze, preparaty odstraszające, preparaty
do niszczenia grzyba domowego, środki do tępienia larw,
preparaty chemiczne do zwalczania mączniaka zbożowego,
środki do odstraszania owadów, środki do zwalczania owadów, środki do tępienia ślimaków, środki do zwalczania gryzoni, ekstrakty tytoniu owadobójcze.
(210) 495131
(220) 2019 01 23
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) PLKA z natury piękna
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu,
mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji
włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne,
środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty
do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych,
preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci
do celów leczniczych.
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495145
(220) 2019 01 23
HOR.NET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTERNET XXL

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18, 26.04.04, 26.04.18,
26.11.12, 24.15.01, 24.15.13
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie
informacji w rejestrach, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, optymalizacja
stron internetowych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, usługi pośrednictwa w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, sprzedaż hurtowa
i detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego, 38 usługi umożliwiające komunikowanie
się na odległość za pomocą narządów zmysłów, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja
radiowa, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji
kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, poczta elektroniczna, przesyłanie faksów, przesyłanie wiadomości, transfer strumieniowy
danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja wideo
na żądanie, usługi telefoniczne, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, zapewnianie dostępu
do baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci
komputerowych, wspomagane komputerowo przesyłanie
wiadomości i obrazów, 42 aktualizowanie oprogramowania
komputerowego, analizy systemów komputerowych, badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, chmura obliczeniowa, digitalizacja dokumentów, doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie
informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów,
hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania
komputerowego, monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, platforma jako usługa [paas], programowanie
komputerów, przechowywanie danych elektronicznych,
tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych, wynajmowanie serwerów www, wynajem sprzętu do przetwarzania danych,
usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów,
usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej.
495186
(220) 2019 01 24
TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica
(540) (znak słowny)

(210)
(731)

Nr ZT18/2019

(540) RAFIL
(510), (511) 1 spoiwa cementowe, spoiwa do zapraw i gipsu,
spoiwa olejowe, żywice nieprzetworzone, 2 farby zewnętrzne i wewnętrzne, w tym farby do metalu i do betonu, farby
epoksydowe, farby dekoracyjne, gruntowe, antykorozyjne,
akrylowe, olejne, antystatyczne, powłoki akrylowe, farby
akwarelowe, preparaty w postaci farby, emalie w postaci
farb, emalie do malowania, pokosty i lakiery, utrwalacze, spoiwa do farb i lakierów, żywice naturalne w stanie surowym,
żywice epoksydowe do pokrywania ścian, żywice naturalne
do użytku w produkcji substancji klejących, pokostów i lakierów, rozcieńczalniki do farb, 17 farby i lakiery izolacyjne,
żywice półprzetworzone.
495187
(220) 2019 01 24
WYROBY NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białka Tatrzańska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z NATURALNYCH SKŁADNIKÓW PIWO BIAŁCAŃSKIE
PSZENICZNE

(210)
(731)

(531)

29.01.15, 02.01.04, 02.01.23, 27.05.04, 27.05.08, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.15, 27.05.17, 25.01.15, 25.01.18, 06.01.02
(510), (511) 32 piwo.
495190
(220) 2019 01 24
WYROBY NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białka Tatrzańska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z NATURALNYCH SKŁADNIKÓW PIWO BIAŁCAŃSKIE
(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.04, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.15,
27.05.17, 25.01.15, 25.01.18
(510), (511) 32 piwo.
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495193
(220) 2019 01 24
LESIAK ALEKSANDRA EWA SMART CLUB,
Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smart club
(210)
(731)

(531) 04.05.02, 13.01.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, instruktażowe, związane
z nauką języków obcych.
(210)
(731)
(540)
(540)

495225
(220) 2019 01 25
MIKA TOMASZ, BLACHOWNIA
(znak słowno-graficzny)
KLUB SPORTOWY SPARTA

(531) 24.01.05, 01.15.05, 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 koszulki, podkoszulki, buty sportowe,
spodenki, bielizna, getry, ochraniacze na nogi, czapki, czapeczki z daszkiem, 41 organizowanie zawodów sportowych,
organizowanie meczów piłkarskich, udostępnianie obiektów
i sprzętu sportowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

495233
(220) 2019 01 25
BASANETS YEVHENII, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
CULTt HOOKAH TOBACCO

495247
(220) 2019 01 25
WINNERBAR A. RAJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łaziska Górne
(540) (znak słowny)
(540) WINNERBAR
(510), (511) 43 usługi restauracyjne i usługi gastronomiczne,
restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, kawiarnie, lodziarnie, cukiernie, catering i obsługa przyjęć, usługi
barowe, bary szybkiej obsługi, usługi związane z przygotowywaniem dań (żywności i napojów) na zamówienie oraz
ich dostawa.
(210)
(731)

(210) 495260
(220) 2019 01 27
(731) LIS ARKADIUSZ BUDREMLIS, Puzdrowo
(540) (znak słowny)
(540) BudremLis
(510), (511) 19 sufity podwieszane, sufity napinane, niemetalowe konstrukcje sufitów podwieszanych, płyty sufitowe
z tworzyw sztucznych, systemy niemetalowych sufitów podwieszanych zawierających panele, niemetalowe pokrycia sufitów, 37 usługi w zakresie remontów budynków, usługi doradcze w zakresie remontów budynków, układanie sufitów, usługi
budowlane, usługi remontowe, usługi wyburzeniowe, 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.
495263
(220) 2019 01 28
NATURA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pan Golibroda

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.18, 26.05.04,
29.01.13
(510), (511) 34 zioła do palenia, cygara, fajki, woreczki na tytoń, cygaretki, tytoń do żucia, papierosy, tytoń, papierosy
elektroniczne, środki aromatyzujące do tytoniu inne niż olejki elektryczne, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych inne niż olejki elektryczne, tytoń
[pojemniki na -], humidory, waporyzatory dla palaczy do stosowania doustnego, tytoń Hookah.
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(531) 02.01.23, 15.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 antyperspiranty [przybory toaletowe], balsamy do celów kosmetycznych, barwniki do celów kosmetycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, farby do brody, farby
do włosów, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy
kosmetyczne, lakier do włosów, mydła, mydło do golenia,
odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych, olejki
do perfum i zapachów, olejki toaletowe, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych,
płyny po goleniu, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do kąpieli,
nielecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty
odświeżające oddech do higieny osobistej, produkty do odświeżania oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne, suche
szampony, szampony, tłuszcze do celów kosmetycznych,
wazelina kosmetyczna, woda kolońska, woda perfumowana, wosk do wąsów, zestawy kosmetyków, 5 lecznicze płyny
do włosów, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty
toaletowe, lecznicze suche szampony, olejki lecznicze, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, pomady
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi,
szampony lecznicze.
(210) 495278
(220) 2019 01 28
(731) RYBARSKI SŁAWOMIR RENT MELISA, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Apartament Melisa
(510), (511) 43 organizowanie zakwaterowania tymczasowego, rezerwacja zakwaterowania, tymczasowe zakwaterowanie, tymczasowy wynajem pokoi, usługi w zakresie wynajmu pokojów, usługi w zakresie zakwaterowania, zapewnianie
zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach,
pensjonaty, domy gościnne.
495280
(220) 2019 01 28
FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY FABRYKA TANGA,
Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TANGO SALON FESTIVAL ŁÓDŹ
(210)
(731)

Nr ZT18/2019

495284
(220) 2019 01 28
NATURA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pan Golibroda
(210)
(731)

(531) 02.01.23, 02.01.30, 15.07.01, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 3 antyperspiranty [przybory toaletowe], balsamy
do celów kosmetycznych, barwniki do celów kosmetycznych,
dezodoranty dla ludzi i zwierząt, farby do brody, farby do włosów, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, lakier do włosów, mydła, mydło do golenia, odżywki
do włosów, olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum
i zapachów, olejki toaletowe, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny po goleniu, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do golenia,
preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących
[przybory toaletowe], preparaty do kąpieli nielecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, produkty do odświeżania oddechu
w sprayu, produkty perfumeryjne, suche szampony, szampony, tłuszcze do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna,
woda kolońska, woda perfumowana, wosk do wąsów, zestawy kosmetyków, 5 lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze suche
szampony, olejki lecznicze, płyny do płukania jamy ustnej
do celów medycznych, pomady do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, szampony lecznicze.
495286
(220) 2019 01 28
HERMES ENERGY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1916 energia

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 4 paliwo gazowe, energia elektryczna.
495293
(220) 2019 01 28
EXABID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Exabid
(210)
(731)
(531) 02.07.02, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.14, 29.01.14
(510), (511) 41 organizowanie festiwali, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie koncertów.
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień on-line, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, elektroniczne przetwarzanie zamówień, skomputeryzowane zamówienia towarów, usługi w zakresie zamówień on-line, usługi składania zamówień hurtowych.
495329
(220) 2019 01 29
ADAMCZYK DOMINIK PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO GASTRONOMICZNE
ICE-FULL, Tomaszów Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) LOGIM
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe, 34 tytoń, wyroby tytoniowe, 35 usługa handlu detalicznego, hurtowego i za pomocą stron internetowych napoi
bezalkoholowych, piwa, napoi alkoholowych.
(210)
(731)

495391
(220) 2019 01 30
DRERYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielonki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dr Eryk
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 9 programy komputerowe dla celów medycznych, 42 projektowanie systemów komputerowych dla celów medycznych, aktualizacja programów komputerowych
dla celów medycznych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, programowanie komputerów, 44 kliniki medyczne, pomoc medyczna, lecznice, opieka zdrowotna.
495396
(220) 2019 01 30
DRERYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielonki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dr Eryk

(210)
(731)

(531) 29.01.03, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 9 programy komputerowe dla celów medycznych, 42 projektowanie systemów komputerowych dla celów medycznych, aktualizacja programów komputerowych
dla celów medycznych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, programowanie komputerów, 44 kliniki medyczne, pomoc medyczna, lecznice, opieka zdrowotna.
495417
(220) 2019 01 31
PUDŁO KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE PUDLEX,
Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

19

(540) Kosmiczne lampy

(531)

29.01.12, 27.05.02, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.17, 01.01.02,
26.02.07, 26.02.18
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz za pomocą Internetu artykułów oświetleniowych i sprzętu
oświetleniowego.
495488
(220) 2019 02 01
BARANOWSKI OSKAR AUTO CENTRUM BARANOWSKI,
Poznań
(540) (znak słowny)
(540) AUTO CENTRUM SPA BARANOWSKI
(510), (511) 7 maszyny i obrabiarki (narzędzia maszynowe),
a mianowicie: myjnie samochodowe i ich części, myjnie pojazdów innych niż samochody i ich części, odkurzacze samochodowe i ich części, froterki i polerki stosowane w kosmetyce samochodowej, 37 naprawy samochodów osobowych,
usługi związane z instalacją i montażem części do samochodów osobowych, usługi w zakresie obsługi pojazdów, usługi
myjni pojazdów, usługi motoryzacyjne prowadzone na stacjach paliw, smarowanie pojazdów, zabezpieczanie pojazdów przed korozją, stacje obsługi samochodów, wymiana
olejów, naprawa samochodów, innych pojazdów, przyczep,
wymiana opon, bieżnikowanie opon, usługi kosmetyki samochodowej, usługi sprzątania i czyszczenia wnętrz samochodów, usługi polerowania karoserii, usługi czyszczenia
i dezynfekcji klimatyzacji samochodowych, usługi outsourcingu w zakresie budowy i eksploatacji myjni pojazdów.
(210)
(731)

495556
(220) 2019 02 04
KAŁUŻYŃSKA PAULINA BONJOUR MADAME,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bonjour MADAME by Paulina Kałużyńska
(210)
(731)

(531)

29.01.15, 07.05.02, 27.05.09, 27.05.13, 27.05.15, 27.05.17,
26.13.25
(510), (511) 44 aromaterapia, depilacja woskiem, fryzjerstwo, usługi manicure i pedicure, masaż, salony piękności,
tatuowanie, usługi saun, usługi solariów, usługi wizażystki.
495590
(220) 2019 02 05
EXECUTIVE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) Executive Solutions

(531)

29.01.04, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.25, 26.02.07,
26.02.12, 26.02.19, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.13
(510), (511) 9 instalacje elektryczne, 37 montaż instalacji
przemysłowych, renowacja instalacji elektrycznych, usługi
wykonawców instalacji elektrycznych, naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, usługi w zakresie instalacji
elektrycznych, konserwacja i naprawa instalacji w budynkach, renowacja, naprawa i konserwacja przewodów instalacji elektrycznej, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi
hydrauliczne, konsultacje budowlane, 40 usługi stolarskie,
42 projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych.
495723
(220) 2019 02 08
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STREFA orzeźwienia

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.24, 27.05.99,
25.05.02, 26.02.07, 26.02.18
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
495727
(220) 2019 02 08
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Strefa Orzeźwienia
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
(210)
(731)

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

495819
(220) 2019 02 11
MIKULSKA PAULINA MARIA, Baranowo
(znak słowno-graficzny)
Pozerki

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, nakrycia głowy, obuwie,
odzież, skórzane nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy],
czapki [nakrycia głowy], czepki damskie [nakrycia głowy],
daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], sportowe nakrycia
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głowy [inne niż kaski], golfy [odzież], chusty [odzież], odzież
dziana, bliźniaki [odzież], swetry [odzież], odzież codzienna,
poszetki [odzież], szorty [odzież], sztormiaki [odzież], odzież
futrzana, daszki [odzież], kaptury [odzież], mufki [odzież], woalki, welony [odzież], opaski na głowę [odzież], topy [odzież],
odzież wieczorowa, odzież skórzana, szaliki [odzież], odzież
damska, odzież tkana, body [odzież], odzież wełniana, odzież
pluszowa, odzież lniana, odzież jedwabna, odzież dziewczęca, odzież kaszmirowa, kurtki [odzież], paski [odzież], dzianina [odzież], kombinezony [odzież], gabardyna [odzież], futra
[odzież], odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla
kobiet, zestawy typu „bliźniak” [odzież], pulowery bez rękawów [odzież], dolne części ubrań [odzież], kurtki jako odzież
sportowa, duże luźne kaptury [odzież], ocieplacze na ręce
[odzież], odzież z imitacji skóry, odzież w stylu sportowym,
gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], komplety odzieżowe
ze spodenkami, odzież męska, damska i dziecięca, artykuły
odzieżowe w stylu sportowym, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, sukienki damskie, letnie sukienki, skórzane
sukienki, sukienki skórzane, cheongsams (chińskie sukienki),
luźne sukienki ciążowe, sukienki ciążowe, damskie sukienki na uroczystości, luźne sukienki o prostym kroju, koszule,
koszule codzienne, koszule sportowe, koszule zapinane,
koszule eleganckie, tkane koszule, koszule ciążowe, koszule
sztruksowe, koszulki polo, koszule z kołnierzykiem, koszule
z dzianiny, szerokie koszule wierzchnie, koszule z golfem,
koszulki bez rękawów, koszulki z nadrukami, koszule niezapięte pod szyją, koszule z długimi rękawami, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, okrycia [narzutki]
nakładane na koszule nocne, koszule hawajskie z guzikami
z przodu, spodnie, spódnico-spodnie, spódnica-spodnie,
spódnice, eleganckie spodnie, spodnie sztruksowe, spodnie
skórzane, spodnie ciążowe, bryczesy [spodnie], spodnie
[nieformalne], krótkie spodnie, spodnie dresowe, spódnice
golfowe, spódnico-spodenki, spódniczki baletowe, taśmy
do spodni, spodnie pumpy [alladynki], spodnie ze stretchu,
kostiumy ze spódnicą, spodniumy [kostiumy ze spodniami
dla kobiet], spodnie do kolan [bryczesy], męskie i damskie
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, garnitury typu zoot suit
[z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach
marynarką], kombinezony, żakiety z dzianiny, swetry, swetry
rozpinane, swetry polo, swetry marynarskie, swetry z golfem,
swetry bez rękawów, swetry z półgolfem, swetry z okrągłym
wykończeniem przy szyi, płaszcze, płaszcze skórzane, płaszcze wieczorowe, płaszcze plażowe, płaszcze futrzane, peleryny [płaszcze], płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe, płaszcze zimowe, płaszcze przeciwdeszczowe, grube płaszcze,
płaszcze z bawełny, krótkie płaszcze [do samochodu], płaszcze i kurtki futrzane, płaszcze z materiału dżinsowego, kurtki,
kurtki skórzane, kurtki budrysówki, kurtki dżinsowe, kurtki
dresowe, długie kurtki, kurtki futrzane, kurtki puchowe, kurtki
narciarskie, kurtki bluzy, grube kurtki, ocieplane kurtki, kurtki
wierzchnie, kurtki dwustronne, kurtki pilotki, kurtki sportowe,
krótkie kurtki ciepłe, ciepłe kurtki robocze, kurtki z rękawami,
kurtki bez rękawów, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem,
krótkie luźne kurtki do pasa, dwurzędowe kurtki marynarskie
[bosmanki], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, apaszki [chustki], chustki [apaszki], chustki na głowę,
czapki wełniane, czapki futrzane, czapki bejsbolówki, czapki dziane, czapki z pomponem, czapki bez daszków, czapki
z daszkiem, czapki ze sztucznego futra, kapelusze, kapelusze
przeciwsłoneczne, kapelusze plażowe, kapelusze futrzane,
kapelusze słomkowe, toczki [kapelusze], cylindry [kapelusze],
modne kapelusze, szale-tuby, chusty, szale na głowę, szale,
szaliki, kaszmirowe szale, szaliki jedwabne, szale i etole, długie szale damskie, szale [tylko z trykotu], szale i chusty na głowę, szaliki do zawijania wokół szyi, bolerka, spodnie dziecię-
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ce, buty dziecięce, wyprawki dziecięce [odzież], kostiumy
do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, legginsy, legginsy ciążowe, połączenie koszulki z majtkami [bielizna damska], majtki, majtki damskie, majtki wyszczuplające,
majtki dziecięce [odzież], majtki przypominające szorty z luźną nogawką, biustonosze, biustonosze samonośne, biustonosze miękkie, nieusztywniane, biustonosze bez ramiączek,
opaski na biust [odzież], ramiączka do biustonoszy [części
odzieży], biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć.
(210)
(731)
(540)
(540)

495822
(220) 2019 02 11
ETRAVEL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
StayPoland.com

(531) 27.05.01, 26.13.01, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi agencji podróży i rezerwacji, agencje
rezerwacji podróży, agencje usługowe do planowania podróży, autobusowe usługi transportowe, doradztwo w dziedzinie podróży świadczone przez centra obsługi telefonicznej
i infolinie, doradztwo w zakresie planowania trasy podróży,
informacja turystyczna, koordynowanie planów podróży dla
osób prywatnych i grup, oprowadzanie wycieczek, organizacja i rezerwacja podróży, organizowanie biletów lotniczych, biletów rejsowych i biletów kolejowych, planowanie,
organizowanie i rezerwacja podróży, rezerwacja miejsc dla
podróżnych, udostępnianie danych związanych z transportem pasażerów, udzielanie informacji turystycznych, usługi
doradcze związane z organizowaniem podróży, usługi pilotów wycieczek, wynajem pojazdów, zwiedzanie turystyczne,
zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, 43 informacja hotelowa, ocena zakwaterowania wakacyjnego, organizowanie zakwaterowania dla
turystów, rezerwacje hotelowe, świadczenie usług informacyjnych dotyczących zakwaterowania dla podróżnych oraz
usług agencyjnych w zakresie rezerwacji zakwaterowania dla
podróżnych, usługi agencji podróży w zakresie dokonywania
rezerwacji hotelowych, wynajmowanie sal konferencyjnych.
495824
(220) 2019 02 11
KLINIKA TRYCHOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 02.03.01, 29.01.04, 29.01.11
(510), (511) 44 usługi medyczne i usługi z zakresu urody dla
ludzi.
(210) 495825
(220) 2019 02 11
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) (znak słowny)
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(540) DIPPER-HCT
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania
u ludzi.
(210) 495830
(220) 2019 02 11
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) (znak słowny)
(540) DIPPER-MONO
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania
u ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

495831
(220) 2019 02 11
GOLUS PRZEMYSŁAW, Sopot
(znak słowno-graficzny)
IMPERIAL apartments

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, reklamowanie nieruchomości
mieszkaniowych i komercyjnych, usługi marketingowe, usługi sprzedaży promocji i marketingu zakwaterowania tymczasowego, w tym mieszkań i lokali użytkowych, pośrednictwo
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, 36 wynajem i organizowanie wynajmu nieruchomości,
mieszkań, pomieszczeń biurowych, użytkowych, zarządzanie
nieruchomościami, zarządzanie wynajmem nieruchomości,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 43 usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania tymczasowego, wynajem
mieszkań na pobyt czasowy, usługi hotelarskie, usługi doradcze oraz usługi informacyjne dotyczące wszystkich wyżej
wymienionych usług, w tym także usługi świadczone on-line
z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, zapewnienie pomieszczeń i urządzeń do pełnienia
funkcji, konferencji, zjazdów, wystaw, seminariów i spotkań,
wynajem pokoi dla pełnienia funkcji, konferencji, zjazdów,
wystaw, seminariów i spotkań.
495836
(220) 2019 02 11
PERFORMANCE ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PERFORMANCE ACADEMY
(510), (511) 9 komputerowe bazy danych, muzyka, filmy
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, oprogramowanie, w tym
oprogramowanie gier, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie komunikacyjne i sieciowe, oprogramowanie
do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, oprogramowanie do mediów i publikowania, aplikacje biurowe
i biznesowe, oprogramowanie związane ze sztuczną inteligencją i nauczaniem maszynowym, oprogramowanie komputerowe do monitorowania, kontrolowania i przeprowadzania operacji w świecie rzeczywistym, oprogramowanie
systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie
sprzętowe, w tym sterowniki urządzeń i oprogramowania
(210)
(731)
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wbudowanego w urządzenia, systemy operacyjne, oprogramowanie użytkowe, do zabezpieczania i kryptografii,
oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, w tym oprogramowanie do zarządzania treścią,
oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatności
elektronicznych, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, w tym usługi public relations, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, usługi organizowania targów
i wystaw handlowych, usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, wynajem powierzchni, czasu i materiałów
reklamowych, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, w tym usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej, usługi aukcyjne, wynajem dystrybutorów automatycznych, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, analizy i badania dotyczące działalności
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej, w tym: badania rynkowe, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, 41 usługi wydawnicze i reporterskie, organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, produkcja nagrań audio
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, usługi edukacyjne i instruktażowe, 42 usługi w zakresie
technologii informacyjnych, w tym rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania 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,
testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości,
usługi projektowania.
(210)
(731)
(540)
(540)

495841
(220) 2019 02 11
PASZKO PIOTR, Podborze
(znak słowno-graficzny)
12 9 6 KIEDYKREDYT.PL

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.02.03, 26.02.17, 29.01.12
(510), (511) 36 doradztwo finansowe.
495846
(220) 2019 02 12
KRASSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) IndustriaStone
(510), (511) 27 ścienne materiały dekoracyjne, nietekstylne,
ścienne materiały wykończeniowe, nietekstylne.

(210)
(731)

495848
(220) 2019 02 12
KLEINA ARTUR PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE KLEJNOT, Borowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT18/2019

(540) Bactozyme

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 1 preparaty chemiczne stosowane w rolnictwie,
stymulatory wzrostu i plonowania roślin, 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, higieniczne, środki odkażające,
dietetyczne środki użytku medycznego, suplementy diety
dla zwierząt, preparaty do zwalczania szkodników, pestycydy i środki agrochemiczne, biopreparaty do utylizacji odpadów płynnych i stałych, do ochrony jezior, stawów i zbiorników wody pitnej.
495850
(220) 2019 02 12
ZARĘBA PIOTR KIMAR PRO ART
PIOTR ZARĘBA FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA,
Latchorzew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOME IN STYLE DESIGNER STORE
(210)
(731)

(531) 19.07.10, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.05
(510), (511) 11 lampy, oświetlenie, oświetlenie dekoracyjne,
lampy stołowe, lampy stojące, stojące lampy, lampy stojące,
lampy ścienne, lampy stołowe, oświetlenie ścienne, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie sufitowe, 19 kamień naturalny,
materiały budowlane z kamienia naturalnego, 20 meble, regały, lustra, sofy, krzesełka, stoły, komody, pufy, biurka, stoliki,
szafki, poduszki, fotele, póki, krzesła biurowe, krzesła stołowe,
krzesła konferencyjne, krzesła obrotowe, meble do salonu,
meble do siedzenia, meble drewniane, regały drewniane
[meble], meble ogrodowe drewniane, pufy [meble], lustra
ścienne, lustra [meble], ozdobne lustra, lustra i lusterka stojące, komody, komody ścienne, komody [meble], meble domowe, meble domowe wykonane z drewna, meble domowe,
biurowe i ogrodowe, meble, meble biurowe, półki [meble],
kredensy [meble], stoły [meble], meble skórzane, gabloty
[meble], półki wiszące [meble], meble ogrodowe [patio], sofy,
sofy rozkładane, krzesła, stoły, stoły konferencyjne, biurka
i stoły, stoły do jadalni, biurka, stoliki kawowe, stoliki salonowe, stoliki nocne, stoliki przy kanapie, szafki, szafki [meble],
dekoracje wiszące [ozdoby], poduszki, poduszki dekoracyjne,
poduszki ozdobne, fotele, fotele biurowe, fotele wypoczynkowe, krzesła [fotele] biurowe, komplety mebli do salonu,
meble do wnętrz, meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, regały, regały na gazety, 21 kubki, filiżanki, szklanki, talerze, kieliszki, zastawy stołowe, wazony, misy, patery, kubki,
kubki ceramiczne, kubki szklane, kubki porcelanowe, filiżanki
i kubki, filiżanki, szklane filiżanki, szklanki, kieliszki, szklanki [naczynia do picia], szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria
barowe, kieliszki, wazony na kwiaty, wazony, wazony ze szkła,
serwisy [zastawy stołowe], talerze, misy, misy ceramiczne,
misy i miseczki, misy do podawania żywności, patery, patery
szklane na owoce, 24 tekstylia, tekstylia do sypialni, tekstylia
do dekoracji wnętrz, tekstylia do wyposażenia domu.

Nr ZT18/2019
(210)
(731)
(540)
(540)
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495858
(220) 2019 02 12
JEGLICKI PAWEŁ, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
Bioderm COSMETICS NATURAL ONE

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

23

495875
(220) 2019 02 13
BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Delecta PROSTO Z SERCA CUKIER MOCNY AROMAT
100% NATURY

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki.
(210) 495861
(220) 2019 02 12
(731) GŁOWIŃSKA ANITA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) KICIA KOCIA
(510), (511) 5 apteczki pierwszej pomocy, wyposażone,
pieluszki dla niemowląt, preparaty i artykuły higieniczne,
bransoletki nasączone środkiem odstraszającym owady, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, plastry, opatrunki
medyczne, materiały opatrunkowe, preparaty witaminowe,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, mleko w proszku
dla niemowląt, żywność dla niemowląt, 16 naklejki, albumy
do wklejania, bielizna stołowa papierowa, papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, bloki papierowe, bloki papierowe do rysowania i malowania, czasopisma, gazety, komiksy, książki,
kalendarze, pocztówki, karty pocztowe, kartki z życzeniami,
kreda, materiały do pisania, materiały do rysowania, notatniki, okładki książek, obwoluty książek, dekoracyjny papier
do pakowania, torby papierowe, przybory szkolne [artykuły
piśmienne], tuby z tektury, stemple do pieczętowania, zakładki do książek, zeszyty, materiały drukowane, materiały
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, materiały i środki dla
artystów i do dekoracji, torebki oraz artykuły do pakowania
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, papier i karton, 18 kosmetyczki bez wyposażenia,
nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, przywieszki
do bagażu, plecaki, walizki, walizki z kółkami, torby gimnastyczne, torby szkolne [z paskiem na ramię], torebki, torby
na obuwie, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, parasole i parasolki, przeciwsłoneczne parasole, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, okrycia wierzchnie [odzież], odzież sportowa, bielizna, rękawiczki,
ocieplacze, chustki [apaszki], bandany, wyprawki dziecięce
[odzież], śliniaki niepapierowe, śliniaki, z rękawami, nie z papieru, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, kalosze, obuwie sportowe, obuwie plażowe, pantofle domowe, chustki na głowę,
czepki kąpielowe, daszki [nakrycia głowy], nauszniki [odzież],
fartuchy, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, balony, bańki mydlane [zabawki], ciastolina, domki dla lalek, dyski latające, gry planszowe, gry polegające na budowaniu, domino,
grzechotki, kalejdoskopy, karty do gry, klocki do zabawy, lalki,
latawce, maty z zabawkami dla niemowląt, zabawki pluszowe, Pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, modele
będące zabawkami, figurki do zabawy, piłki do zabawy, piniaty, plastelina do zabawy, samochody do zabawy, rowery
trójkołowe [zabawki], ubranka dla lalek, układanki [puzzle],
układanki w formie kostek, wiszące karuzele dla dzieci [mobile], artykuły gimnastyczne, artykuły i sprzęt sportowy, deski
do pływania, deskorolki, hulajnogi [zabawki], huśtawki, piłki
do gry, sanki, worki treningowe.

(531)

02.09.01, 07.15.05, 25.01.19, 26.01.02, 26.01.18, 26.04.02,
26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 aromaty do ciast, aromaty do żywności, aromaty spożywcze, cukier, cukier biały, cukier do produkcji
dżemów, cukier do produkcji galaretek, cukier do produkcji
przetworów owocowych, cukier gotowany, cukier granulowany, cukier gronowy, cukier inny niż do celów leczniczych,
cukier inwertowany, cukier kandyzowany do celów spożywczych, cukier karmelizowany, cukier owocowy, cukier palmowy, cukier płynny, cukier puder, cukier surowy, cukier turbinado, cukier w kostkach, cukry smakowe, dodatki smakowe
i przyprawy, jadalny cukier w proszku do użytku w maszynach do produkcji lukru, kryształki cukru do wyrobów cukierniczych, naturalne substancje słodzące, posypka w formie
koralików kolorowego cukru, preparaty aromatyczne do wypieków, preparaty aromatyczne do ciast, preparaty do ciast,
preparaty do produkcji słodyczy, preparaty spożywcze z cukru do przyrządzania deserów, preparaty spożywcze z cukru
do słodzenia deserów, przyprawy, przyprawy do żywności,
przyprawy jadalne, przyprawy do pieczenia, przyprawy spożywcze, słodkie dekoracje do ciast, słodkie wyroby cukiernicze, smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, substancje
nadające smak jako dodatek do jedzenia, wyroby cukiernicze.
(210) 495891
(220) 2019 02 13
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Mleczny kubek Delecta prosto z serca
(510), (511) 29 desery jogurtowe, desery mleczne, desery
owocowe, desery wykonane z produktów mlecznych, jogurt,
jogurty, jogurty kremowe, jogurty o smaku owocowym, jogurt pitne, jogurty smakowe, kefir jako napój mleczny, koktajle mleczne, kompozycje owoców przetworzonych, kwaśne mleko, mieszanki przekąsek składające się z suszonych
owoców i orzechów przetworzonych, mieszanki przekąsek
składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, mleczne produkty, mleko, mleko o różnych
smakach, mleko skondensowane, mleko w proszku, mleko
w proszku do celów spożywczych, mleko w proszku o różnych smakach do przyrządzania napojów, napoje mleczne,
napoje mleczne aromatyzowane, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje mleczne zawierające, owoce, napoje na ba-

24

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

zie jogurtu, napoje na bazie mleka, napoje na bazie mleka
zawierające sok owocowy, napoje sporządzone z mleka lub
zawierające mleko, napoje sporządzone z mleka, napoje z jogurtu, napoje z produktów mlecznych, przekąski na bazie
mleka, przekąski z owoców, puddingi na bazie mleka, zsiadłe mleko, zupy, zupy błyskawiczne, 30 artykuły spożywcze
ze zbóż, chrupki z pełnego ziarna pszenicy, chrupki zbożowe,
czipsy na bazie zbóż, desery z muesli, gotowe desery jako
wyroby cukiernicze, gotowe przekąski na bazie zbóż, kleik
spożywczy na bazie mleka, mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, mleczne
wyroby cukiernicze, muesli, muesli składające się głównie
z preparatów zbożowych, owsianka, owsianka błyskawiczna,
płatki owsiane, płatki owsiane gotowe do spożycia przez ludzi, płatki owsiane i pszeniczne, płatki owsiane z dodatkiem
orzechów lub suszonych owoców w formie granoli, płatki
pszenne, płatki śniadaniowe, płatki śniadaniowe na ciepło,
płatki śniadaniowe o smaku miodu, płatki śniadaniowe zwierające miód, płatki śniadaniowe zawierające owoce, płatki
śniadaniowe zawierające mieszankę owoców i błonnika,
płatki śniadaniowe zawierające błonnik, płatki z naturalnego
ryżu, płatki zbożowe, płatki zbożowe gotowe do spożycia,
produkty spożywcze na bazie owsa, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi,
przekąski na bazie muesli, przekąski na bazie pszenicy, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski sporządzone
z produktów zbożowych] przekąski wieloziarniste, przekąski
wytwarzane z muesli, przekąski wytwarzane z produktów
zbożowych, przekąski z muesli, przekąski z produktów zbożowych, przekąski spożywcze na bazie ziaren, przetworzone płatki owsiane jako żywność przeznaczona do spożycia
przez ludzi, przetworzone ziarna, przetworzone ziarna zbóż
do pokarmów spożywanych przez ludzi, puddingi do użytku
jako desery, ryż na mleku, śniadaniowe płatki ryżowe, zbożowe artykuły śniadaniowe, żywność na bazie owsa do spożycia przez ludzi.
(210) 496141
(220) 2019 02 16
(731) KURCZAB MICHAŁ, Drożków
(540) (znak słowny)
(540) escapebus.pl
(510), (511) 41 organizowanie rozrywki, realizacja rozrywki
na żywo.
496144
(220) 2019 02 20
QFG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QFG QUALITY FOOD GROUP

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01
(510), (511) 29 mięso, mięso drobiowe, mięso konserwowane, wyroby wędliniarskie, podroby, drób wędzony, drób
pieczony, polędwice, szynki, kiełbasy, kiszki, golonki, parówki,
kabanosy, wędliny w postaci mielonki, wyroby garmażeryjne, pasztety, jaja, flaki, krokiety, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
produkty mleczne, oleje jadalne, tłuszcze, owoce i warzywa
konserwowane, grzyby suszone, koncentraty, owoce i warzy-
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wa przetworzone w postaci mrożonek i puszkowane, mrożonki zawarte w tej klasie, zupy, kompoty, konserwy mięsne
i rybne, krokiety, ryby, owoce morza, potrawy z mięsa, placki
ziemniaczane, sery, sałatki warzywne i owocowe, hamburgery, hot - dogi, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane,
dżemy, grzyby konserwowane, przetwory warzywne, przetwory mięsne, jaja, mleko, wyroby z mleka, galaretki jadalne,
konfitury, przeciery owocowe i warzywne, dania mrożone,
dania gotowe do spożycia z mięs i ryb, 30 ryż, mąka, cukier,
bułki, chleb, pieczywo, pieczywo zamrożone, ciasta, gofry,
ciastka, kanapki, lody, makarony, produkty mączne, mięso
w cieście, naleśniki, paszteciki, pieczywo, pierożki, placki,
przyprawy, słodycze, spaghetti, pizze, wyroby cukiernicze,
czekolada, czekoladki, batony, bomboniery, napoje na bazie czekolady, galaretki owocowe, herbatniki, lody, sorbety,
pierniki, pralinki, wyroby czekoladowe, preparaty zbożowe,
żywność na bazie mąki, mrożone pieczywo, dania gotowe
do spożycia na bazie mąki, mrożone półprodukty żywnościowe na bazie mąki, sosy do sałatek, aromaty do żywności,
cukier, chipsy zbożowe, cukierki, kanapki, kukurydza prażona, desery lodowe, makarony, zapiekanki, mrożonki zawarte
w tej klasie, kawa, herbata, kakao, ketchup, krakersy, majonezy, miód, musztarda, przyprawy, puddingi, paszteciki, suchary, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów spożywczych,
sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów spożywczych
za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie badania rynku, sondaże opinii publicznej, organizowanie targów i wystaw handlowych w celach handlowych i reklamowych dotyczących zagadnień branży spożywczej i gastronomicznej,
zarządzanie targami i wystawami o charakterze handlowym
i reklamowym, pozyskiwanie danych do baz danych, systematyzowanie tych danych i zarządzanie tymi danymi, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych, usługi reklamowe i promocyjne,
usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi dekorowania sklepów i punków sprzedaży, dystrybucja materiałów
reklamowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, rekrutacja personelu, sporządzanie prognoz ekonomicznych, usługi badania rynku,
43 prowadzenie barów szybkiej obsługi, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, zajazdy, przygotowywanie
dań na zamówienie oraz dostawa potraw na zamówienie,
opracowywanie przepisów kulinarnych dla celów gastronomicznych, hotele, motele, pensjonaty, bary, stołówki, domy
wczasowe, domy turystyczne, catering.
496148
(220) 2019 02 20
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice Parcela
(540) (znak słowny)
(540) BLINK
(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,
(210)
(731)
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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.
496150
(220) 2019 02 20
ITALIAN EXPRESS MSZANIK KOCEMBA
SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ITALIAN EXPRESS Pizza Delivery
(210)
(731)

(540) PILLATON
(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.
496173
(220) 2019 02 20
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice Parcela
(540) (znak słowny)
(540) SELVO
(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 nie(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 18.01.11, 26.04.05, 26.01.01, 09.01.10
(510), (511) 43 usługi cateringu zewnętrznego.
496167
(220) 2019 02 20
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice Parcela
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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metalowe 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.
(210) 496187
(220) 2019 02 20
(731) Global Mobile Payment Standard Inc., Lewes, US
(540) (znak słowny)
(540) POLSKARTA
(510), (511) 9 czytniki, czytniki kodów kreskowych, elektroniczne terminarze osobiste, emotikony do pobrania
na telefony komórkowe, identyfikacyjne karty magnetyczne, inteligentne karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, karty bankowe, karty kredytowe, karty
debetowe, w tym karty z układami scalonymi lub mikroprocesorami, karty pamięci, kodowane karty magnetyczne, magnetyczne nośniki danych, mikroprocesory, nadajniki sygnałów elektronicznych, automatyczne bankomaty,
sprzęt do przetwarzania danych i komputery, sprzęt komputerowy w postaci zintegrowanych kart z układem scalonym i czytników kart zawierających transpondery i inne
zbliżeniowe urządzenia płatnicze, aplikacje internetowe
do pobrania, oprogramowanie do pobrania na komputery, telefony komórkowe i inne urządzenia mobilne umożliwiające użytkownikowi uzyskiwanie dostępu do witryny
internetowej w poszukiwaniu informacji, w tym w celu
dostępu do informacji i ich pobrania, przeszukiwania internetu, zamieszczania recenzji i ocen, chipy zawierające
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układ scalony, 36 agencje kredytowe, bankowość, bankowość on-line, doradztwo w sprawach finansowych,
usługi finansowe i pieniężne, usługi ubezpieczeniowe,
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, emisja kart
kredytowych, informacje finansowe, transakcje finansowe,
transfer elektroniczny środków pieniężnych, zarządzanie
finansami, usługi płatności rachunków, usługi kart kredytowych, usługi kart debetowych, usługi kart płatniczych,
usługi kart przedpłaconych, elektroniczne transakcje kredytowe i debetowe, karty inteligentne i elektroniczne
usługi gotówkowe, wpłaty i wypłaty gotówki, elektroniczne transakcje gotówkowe, weryfikacja czeków, realizacja czeków, dostęp do depozytów i usługi automatów
kasjerskich, usługi przetwarzania płatności, usługi uwierzytelniania i weryfikacji transakcji, usługi ubezpieczenia
podróży, usługi wymiany walut.
(210) 496191
(220) 2019 02 20
(731) MORDARSKI ANDRZEJ P.W. ANGOLAND, Nowy Sącz
(540) (znak słowny)
(540) Grupa Amora
(510), (511) 9 dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych, pliki muzyczne do pobierania, akustyczne płyty
kompaktowe, płyty kompaktowe z muzyką, muzyka cyfrowa
do pobrania, dyski optyczne z muzyką, nagrane płyty kompaktowe z muzyką, muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu,
muzyka cyfrowa (ładowalna) dostarczona z Internetu, nagrania wideo z muzyką, do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona z Internetu, oprogramowanie komputerowe
do przetwarzania plików z muzyką cyfrową, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczana z witryn internetowych MP3,
muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana na witrynach
internetowych MP3, muzyka cyfrowa do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu, muzyka, filmy i inne
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych
utrwalone na nośnikach, programy komputerowe do przetwarzania plików z muzyką cyfrową, nośniki dźwięku, utrwalone na nośnikach informacje i dane, 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], pisanie
piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów
innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja muzyczna,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja
widowisk, przedstawienia teatralne [produkcja], publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), reżyseria filmowa inna
niż reżyseria filmów reklamowych, świadczenie usług w zakresie karaoke, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie muzyki
cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych,
usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi
orkiestry, usługi parków rozrywki, usługi pokazów filmowych,
usługi prezenterów muzyki, usługi rozrywkowe, usługi studia
nagrań, usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez,
usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie
obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie opracowania graficznego inne niż do celów reklamowych, usługi
związane z dyskotekami, wynajem odbiorników radiowych
i telewizyjnych, wynajem urządzeń kinematograficznych,
wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatral-
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nych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie kamer
wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie
sprzętu audio, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie
spektakli rewiowych.
496218
(220) 2019 02 21
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI PRODUCENT
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 01.17.11
(510), (511) 29 margaryna, masło, krem na bazie masła,
masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe,
masło roślinne, mleczne produkty, mleko, napoje mleczne
z przewagą mleka, oleje jadalne, olej palmowy jadalny, olej
rzepakowy jadalny, olej z oliwek jadalny, olej słonecznikowy
do celów spożywczych, olej z siemienia lnianego spożywczy, olej rzepakowy jadalny, olej sezamowy, tłuszcze roślinne,
komponenty i ekstrakty tłuszczowe do produkcji artykułów
spożywczych, 31 artykuły jadalne do żucia dla zwierząt,
karmy i pasze dla zwierząt, pokarm dla ptaków, pokarm dla
zwierząt domowych, produkty uboczne z procesu obróbki
ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, makuchy, makuchy rzepaku dla bydła, makuchy z kukurydzy dla bydła, mączka dla
zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt.
(210) 496220
(220) 2019 02 21
(731) CYBICHOWSKI WOJCIECH BLOOM, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) BLOOM
(510), (511) 32 bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców, cydr bezalkoholowy, esencje do produkcji napojów, 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 orzeźwiające, napój imbirowy, orszada, owocowe nektary bezalkoholowe, soki, soki warzywne [napoje], woda [napoje], woda
mineralna [napoje].
496222
(220) 2019 02 21
WALAS-ZDUNEK JOLANTA ORGANIZATOR
AKTYWNEGO WYPOCZYNKU SUN SPORT, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) MICHASIÓWKA
(510), (511) 39 zwiedzanie turystyczne, organizacja wycieczek turystycznych, usługi osobistych przewodników
turystycznych, usługi świadczone przez przewodników
turystycznych, organizacja i rezerwowanie wycieczek, organizowanie i przeprowadzanie wycieczek i zwiedzania, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem w ramach wakacji
(210)
(731)
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zorganizowanych, rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem
za pośrednictwem biura, organizowanie i rezerwowanie
wycieczek jednodniowych, organizowanie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie wycieczek,
organizowanie wycieczek jednodniowych, organizowanie
wycieczek z przewodnikiem, organizowanie wycieczek
ze zwiedzaniem [transport], planowanie i organizowanie
wycieczek ze zwiedzaniem i wycieczek jednodniowych,
prowadzenie wycieczek ze zwiedzaniem, usługi agencji rezerwującej wycieczki ze zwiedzaniem, usługi organizowania
wycieczek ze zwiedzaniem, usługi w zakresie organizowania
krótkich wycieczek, usługi w zakresie rezerwacji wycieczek,
43 usługi w zakresie obozów turystycznych [zakwaterowanie], usługi biur turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowań, domy turystyczne, udostępnianie sprzętu i obiektów kempingowych dla przyczep turystycznych, usługi
biura turystycznego związane z rezerwacją zakwaterowania
tymczasowego, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, ośrodki wypoczynkowe, usługi
w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych,
organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, pensjonaty, domy gościnne, rezerwowanie tymczasowego zakwaterowania w postaci domów wakacyjnych, usługi w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, usługi
w zakresie schronisk młodzieżowych, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, wynajem domków letniskowych,
usługi zakwaterowania tymczasowego świadczone przez
obozy wakacyjne, hostele (schroniska), udostępnianie informacji na temat zakwaterowania przez Internet.
496223
(220) 2019 02 21
MONINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z miłości do Oliwy

(210)
(731)

(531) 29.01.03, 27.05.01, 05.07.19
(510), (511) 29 oliwa z oliwek, oliwa z oliwek z pierwszego
tłoczenia, ekstra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia.
496224
(220) 2019 02 21
MONINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Z MIŁOŚCI DO OLIWY
(510), (511) 29 oliwa z oliwek, oliwa z oliwek z pierwszego
tłoczenia, ekstra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia.
(210)
(731)

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

496227
(220) 2019 02 21
W. KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
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(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.
496228
(220) 2019 02 21
NOWAK-TRZĘSIOK MAGDALENA MEBLE-NOWAK,
Dobrodzień
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NW NOVeLLe
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 meble gabinetowe, meble jadalniane, meble łazienkowe, meble pokojowe, meble salonowe, meble
sypialniane.
(210)
(731)
(540)
(540)

496230
(220) 2019 02 21
JAROSZ EDYTA JADWIGA, Ameglia, IT
(znak słowno-graficzny)
PROGRAM ZDROWEGO ODŻYWIANIA

czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny,
szkolenia edukacyjne, prowadzenie warsztatów [szkolenia],
szkolenia w zakresie odżywiania, szkolenia z prezentacji
żywności, szkolenia w zakresie cateringu, przekazywanie
know-how [szkolenia], szkolenia w zakresie obchodzenia się
z jedzeniem, szkolenia dla personelu w zakresie technologii
żywności, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], konferencje (organizowanie i prowadzenie
-), nauczanie w zakresie sposobów odżywiania, prowadzenie
zajęć w zakresie odżywiania, 44 udzielanie informacji związanych z odżywianiem, usługi doradcze związane z dietą, profesjonalne doradztwo związane z dietą, udzielanie informacji
zdrowotnej, poradnictwo w zakresie zdrowia publicznego,
doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo
w zakresie diety i odżywiania się, usługi dietetyków, poradnictwo dietetyczne, doradztwo dietetyczne, planowanie
i nadzorowanie diety, usługi świadczone przez dietetyków,
usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], planowanie
i nadzorowanie diet odchudzających, usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi w zakresie planowania diety odchudzającej, udzielanie informacji w zakresie suplementów diety
i odżywiania, udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, udzielanie informacji na temat
poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie żywności przeznaczonej
do redukcji masy ciała do celów medycznych, doradztwo
żywieniowe, poradnictwo żywieniowe, usługi doradztwa żywieniowego, konsultacje z dziedziny żywienia, profesjonalne
doradztwo w zakresie żywienia, usługi doradcze w zakresie
żywienia, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie napojów do redukcji masy ciała do celów medycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15, 02.09.15, 05.07.13
(510), (511) 41 usługi edukacyjne związane z odżywianiem,
prowadzenie kursów szkoleniowych on-line związanych
z odżywianiem, świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą, zapewnianie kursów edukacyjnych związanych
z dietą, usługi w zakresie edukacji dietetycznej, prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet, szkolenie w zakresie diety [nie medyczne], szkolenie w zakresie żywienia
[nie medyczne], organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki
zdrowotnej i żywienia, przygotowywanie tekstów do publikacji, publikowanie, publikacja broszur, publikacja czasopism,
usługi publikacji, publikowanie podręczników, publikowanie
czasopism, publikowanie tekstów, publikowanie książek,
publikacja materiałów edukacyjnych, wydawanie publikacji
medycznych, udostępnianie publikacji elektronicznych, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie
czasopism elektronicznych, publikowanie książek, czasopism, publikowanie tekstów medycznych, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie podręczników szkoleniowych, publikacja i redagowanie książek, udostępnianie
publikacji on-line, publikowanie książek i recenzji, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie

Nr ZT18/2019

496232
(220) 2019 02 21
W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
Freedom

(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.
496233
(220) 2019 02 21
WALAS-ZDUNEK JOLANTA ORGANIZATOR
AKTYWNEGO WYPOCZYNKU SUN SPORT, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I SUN SPORT
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.09.01, 01.03.02, 01.03.17
(510), (511) 39 zwiedzanie turystyczne, organizacja wycieczek turystycznych, usługi osobistych przewodników
turystycznych, usługi świadczone przez przewodników
turystycznych, organizacja i rezerwowanie wycieczek, organizowanie i przeprowadzanie wycieczek i zwiedzania, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem w ramach wakacji
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zorganizowanych, rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem
za pośrednictwem biura, organizowanie i rezerwowanie
wycieczek jednodniowych, organizowanie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie wycieczek,
organizowanie wycieczek jednodniowych, organizowanie
wycieczek z przewodnikiem, organizowanie wycieczek
ze zwiedzaniem [transport], planowanie i organizowanie
wycieczek ze zwiedzaniem i wycieczek jednodniowych,
prowadzenie wycieczek ze zwiedzaniem, usługi agencji rezerwującej wycieczki ze zwiedzaniem, usługi organizowania
wycieczek ze zwiedzaniem, usługi w zakresie organizowania
krótkich wycieczek, usługi w zakresie rezerwacji wycieczek,
43 usługi w zakresie obozów turystycznych [zakwaterowanie], usługi biur turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowań, domy turystyczne, udostępnianie sprzętu i obiektów kempingowych dla przyczep turystycznych, usługi
biura turystycznego związane z rezerwacją zakwaterowania
tymczasowego, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, ośrodki wypoczynkowe, usługi
w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych,
organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, pensjonaty, domy gościnne, rezerwowanie tymczasowego zakwaterowania w postaci domów wakacyjnych, usługi w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, usługi
w zakresie schronisk młodzieżowych, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, wynajem domków letniskowych,
usługi zakwaterowania tymczasowego świadczone przez
obozy wakacyjne, hostele (schroniska), udostępnianie informacji na temat zakwaterowania przez Internet.
496236
(220) 2019 02 21
WALAS-ZDUNEK JOLANTA ORGANIZATOR
AKTYWNEGO WYPOCZYNKU SUN SPORT, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUN SPORT
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.03.02, 01.03.17
(510), (511) 39 zwiedzanie turystyczne, organizacja wycieczek turystycznych, usługi osobistych przewodników
turystycznych, usługi świadczone przez przewodników
turystycznych, organizacja i rezerwowanie wycieczek, organizowanie i przeprowadzanie wycieczek i zwiedzania, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem w ramach wakacji
zorganizowanych, rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem
za pośrednictwem biura, organizowanie i rezerwowanie
wycieczek jednodniowych, organizowanie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie wycieczek,
organizowanie wycieczek jednodniowych, organizowanie
wycieczek z przewodnikiem, organizowanie wycieczek
ze zwiedzaniem [transport], planowanie i organizowanie
wycieczek ze zwiedzaniem i wycieczek jednodniowych,
prowadzenie wycieczek ze zwiedzaniem, usługi agencji rezerwującej wycieczki ze zwiedzaniem, usługi organizowania
wycieczek ze zwiedzaniem, usługi w zakresie organizowania
krótkich wycieczek, usługi w zakresie rezerwacji wycieczek,
43 usługi w zakresie obozów turystycznych [zakwaterowanie], usługi biur turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowań, domy turystyczne, udostępnianie sprzętu i obiektów kempingowych dla przyczep turystycznych, usługi
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biura turystycznego związane z rezerwacją zakwaterowania
tymczasowego, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, ośrodki wypoczynkowe, usługi
w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych,
organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, pensjonaty, domy gościnne, rezerwowanie tymczasowego zakwaterowania w postaci domów wakacyjnych, usługi w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, usługi
w zakresie schronisk młodzieżowych, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, wynajem domków letniskowych,
usługi zakwaterowania tymczasowego świadczone przez
obozy wakacyjne, hostele (schroniska), udostępnianie informacji na temat zakwaterowania przez Internet.
496254
(220) 2019 02 21
BARTOSZEK-DOURADO KAROLINA AGNIESZKA OH
MY! USŁUGI KREATYWNE, Kędzierzyn-Koźle
(540) (znak słowny)
(540) Biznesowa Skrzydłowa
(510), (511) 35 obróbka tekstów, tworzenie tekstów reklamowych, redagowanie tekstów reklamowych, publikowanie
tekstów reklamowych, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, pisanie tekstów reklamowych do celów
reklamowych i promocyjnych, usługi redaktorów w zakresie
pisania tekstów do celów promocyjnych, opracowywanie
życiorysów dla osób trzecich, dystrybucja tekstów reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, projektowanie materiałów
reklamowych, usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, agencje reklamowe, doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać
za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, usługi marketingowe, marketing ukierunkowany, usługi public relations, usługi relacji z mediami, doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, usługi w zakresie
tworzenia marki (reklama i promocja), doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo
w zakresie strategii komunikacyjnych public relations, usługi
komunikacji korporacyjnej, kampanie marketingowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi handlu detalicznego on-line obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy
do pobrania, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, badania rynkowe,
badania w zakresie reklamy, analizy w zakresie reklamy, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, dostarczanie informacji
na temat reklamy, usługi ekspertów w zakresie efektywności
biznesowej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, optymalizacja stron
internetowych, poszukiwania w zakresie patronatu.
(210)
(731)

496256
(220) 2019 02 21
FRĄCKOWIAK JACEK RODI GOSPODARSTWO
OGRODNICZO-PRZETWÓRCZE, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Rodi
(510), (511) 29 pokrojone sałatki warzywne, uprzednio pokrojone warzywa do sałatek, sałatki gotowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, przetworzone buraki, kapusta
przetworzona, przetworzone warzywa kapustne, kapusta
kwaszona, ogórki kwaszone, ogórki małosolne, krojone warzywa, warzywa solone, warzywa marynowane, warzywa
przetworzone, mieszanki warzywne, warzywa konserwowa(210)
(731)
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ne, warzywa w słoikach, gotowe produkty z warzyw, owoce
marynowane, pokrojone owoce, owoce przetworzone, owoce konserwowane, kompozycje owoców przetworzonych,
owoce konserwowane w słoikach, przetworzone grzyby,
grzyby konserwowane, grzyby gotowe do spożycia, suszone
grzyby jadalne, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa pokrojonych sałatek warzywnych, uprzednio pokrojonych warzyw
do sałatek, sałatek gotowych, sałatek owocowych, sałatek
warzywnych, przetworzonych buraków, kapusty przetworzonej, przetworzonych warzyw kapustnych, kapusty kwaszonej, ogórków kwaszonych, ogórków małosolnych, krojonych warzyw, warzyw solonych, warzyw marynowanych,
warzyw przetworzonych, mieszanek warzywnych, warzyw
konserwowanych, warzyw w słoikach, gotowych produktów z warzyw, owoców marynowanych, pokrojonych owoców, owoców przetworzonych, owoców konserwowanych,
kompozycji owoców przetworzonych, owoców konserwowanych w słoikach, przetworzonych grzybów, grzybów
konserwowanych, grzyby gotowych do spożycia, suszonych
grzybów jadalnych.
496345
(220) 2019 02 24
BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTRAC
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.06, 26.01.03, 26.02.19
(510), (511) 19 materiały do budowy dróg, płyty kamienne,
kostki i kamień łupany, kruszywa z kamienia i innych kopalin, piasek, kamień, żwir, żużel, asfalt, beton, cegły, cement,
wapno, drewno do celów budowlanych, zaprawy murarskie,
kostka brukowa, wyroby kamieniarskie surowe i obrabiane,
oporniki i palisady kamienne, okładziny murów oporowych
i nasypów, walce kamienne, gazony, kwietniki i kosze na śmieci, posadzki, krawężniki, 36 agencje nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości,
37 usługi budowlano-montażowe, remontowe, modernizacyjne i rekonstrukcyjne w zakresie budownictwa ogólnego
i przemysłowego, instalacje i naprawy - instalacje elektryczne, wodne, gazowe, centralnego ogrzewania, nadzór budowlany, brukowanie, układanie posadzek kamiennych, kamieniarstwo, eksploatacja kamieniołomów, eksploatacja złóż
kruszyw, górnicze roboty wydobywcze, wydobycie kruszyw,
wydobycie skał, 41 organizowanie i obsługa konferencji, zjazdów, sympozjów, kongresów, konkursów, organizowanie
przyjęć, organizowanie zawodów sportowych, parki rozrywki, kluby zdrowia, przedstawienia i teatry, rozrywka, informacja o rozrywce, wypożyczenie sprzętu sportowego, usługi
związane z organizacją wypoczynku, 42 opracowywanie
projektów technicznych oraz projektowanie budowlane
z wyłączeniem projektowania hydraulicznych układów sterujących, doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie
budownictwa ogólnego i przemysłowego, pomiary i ekspertyzy inżynieryjne i geologiczne w zakresie robót wydobywczych, badania i projektowanie w zakresie budownictwa
ogólnego i przemysłowego, inżynieria budowlana, badania
i projektowanie obszarów zdegradowanych i zezwałowanych, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, 44 hodowla zwierząt, prowadzenie stawów hodowlanych.
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496349
(220) 2019 02 24
BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W GEORYT WITKOWSKI KRZYSZTOF

(210)
(731)

(531) 01.05.02, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 materiały do budowy dróg, płyty kamienne,
kostki i kamień łupany, kruszywa z kamienia i innych kopalin, piasek, kamień, żwir, żużel, asfalt, beton, cegły, cement,
wapno, drewno do celów budowlanych, zaprawy murarskie,
kostka brukowa, wyroby kamieniarskie surowe i obrabiane,
oporniki i palisady kamienne, okładziny murów oporowych
i nasypów, walce kamienne, gazony, kwietniki i kosze na śmieci, posadzki, krawężniki, 36 agencje nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości,
37 usługi budowlano-montażowe, remontowe, modernizacyjne i rekonstrukcyjne w zakresie budownictwa ogólnego
i przemysłowego, instalacje i naprawy - instalacje elektryczne, wodne, gazowe, centralnego ogrzewania, nadzór budowlany, brukowanie, układanie posadzek kamiennych, kamieniarstwo, eksploatacja kamieniołomów, eksploatacja złóż
kruszyw, górnicze roboty wydobywcze, wydobycie kruszyw,
wydobycie skał, 41 organizowanie i obsługa konferencji, zjazdów, sympozjów, kongresów, konkursów, organizowanie
przyjęć, organizowanie zawodów sportowych, parki rozrywki, kluby zdrowia, przedstawienia i teatry, rozrywka, informacja o rozrywce, wypożyczenie sprzętu sportowego, usługi
związane z organizacją wypoczynku, 42 opracowywanie
projektów technicznych oraz projektowanie budowlane
z wyłączeniem projektowania hydraulicznych układów sterujących, doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie
budownictwa ogólnego i przemysłowego, pomiary i ekspertyzy inżynieryjne i geologiczne w zakresie robót wydobywczych, badania i projektowanie w zakresie budownictwa
ogólnego i przemysłowego, inżynieria budowlana, badania
i projektowanie obszarów zdegradowanych i zezwałowanych, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, 44 hodowla zwierząt, prowadzenie stawów hodowlanych.
496395
(220) 2019 02 25
PAZIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) baltica WELLNESS & SPA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.02, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi w zakresie poprawiania kondycji prowadzone w klubach zdrowia, usługi instruktorek gimnastyki
i fitness, 44 usługi w zakresie aromaterapii, usługi fryzjerskie,
usługi implantacji włosów, usługi łaźni tureckich i kabinowych,usługi manicure i pedicure, masażu, hydromasażu, usługi
salonów piękności i kosmetycznych, usługi krioterapii, usługi
gabinetów odnowy biologicznej, w tym fizykoterapia, chiropraktyka (nastawianie kręgosłupa), naświetlanie lampami,
ozonoterapia, solarium, sauna, zabiegi korygujące sylwetkę.
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496460
(220) 2019 02 26
WARIAS DARIUSZ HAX, Jankowice
(znak słowno-graficzny)
CSR HAX-AIRPORT

nektary, lemoniady, napoje gazowane, mleczne napoje sfermentowane, napoje na bazie soi, napoje na bazie słodu, napoje izotoniczne i inne napoje bezalkoholowe, syropy, ekstrakty i esencje oraz inne preparaty do produkcji napojów
bezalkoholowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

01.15.11, 18.05.03, 26.02.05, 26.02.18, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.12
(510), (511) 12 mobilne urządzenie w postaci przyczepy
przeznaczone do badania przeciwpoślizgowych właściwości nawierzchni lotniskowych, mobilne urządzenie zintegrowane z samobieżnym pojazdem przeznaczone do badania
przeciwpoślizgowych właściwości nawierzchni lotniskowych, koła pomiarowe będące częścią urządzenia do oznaczania właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni
lotniskowych.
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496506
(220) 2019 02 27
ZJAWIŃSKA MARIANNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
PROCHOWNIA ŻOLIBORZ

(531)

496473
(220) 2019 02 27
PIÓRO MARTA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO
BUDOWLANA PRO-KOMPLEX, Maszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIÓRO ARCHITEKCI

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 usługi architektoniczne, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków mieszkalnych,
w tym domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków użytkowych, przemysłowych, biurowych, usługowych,
gospodarczych, usługi projektowe w zakresie budownictwa,
projektowanie wnętrz, opracowania projektowe, analityczne, inwentaryzacyjne, urbanistyczne, doradztwo architektoniczne i budowlane, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz,
ekspertyzy i raporty architektoniczne i budowlane, usługi
nadzoru technicznego inwestorskiego oraz sporządzania
opinii dotyczących nieruchomości, pomiary geodezyjne
i budowlane, usługi ekspertyz inżynierskich, badania i analizy techniczne, planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, przygotowywanie planów architektonicznych,
opracowania projektów technicznych do projektów budowlanych, przygotowywanie rysunków technicznych, zarządzanie projektami architektonicznymi, wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne.
496484
(220) 2019 02 27
TESCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Perła Natury
(510), (511) 32 wody niegazowane, musujące lub gazowane, źródlane, mineralne, aromatyzowane napoje o smaku
owocowym i na bazie owoców, soki owocowe i jarzynowe,
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 pokazy filmowe, organizowanie spektakli teatralnych, organizowanie treningów, organizowanie koncertów, warsztaty w celach kulturalnych.
(210) 496514
(220) 2019 02 27
(731) Tee Turtle, LLC, Richmond Heights, US
(540) (znak słowny)
(540) ODJECHANE JEDNOROŻCE
(510), (511) 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy.
496526
(220) 2019 02 27
TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ
SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) TETOS
(510), (511) 35 reklama, usługi marketingowe, zarządzanie
działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością
gospodarczą, usługi w zakresie czynności biurowych, doradztwo biznesowe, w szczególności w zakresie dobierania
i świadczenia usług edukacyjnych, księgowość, zarządzanie
spółkami holdingowymi, 36 usługi finansowe, usługi związane z majątkiem nieruchomym, usługi w zakresie pozyskiwania funduszy, zarządzanie finansowe spółkami holdingowymi, działalność charytatywna jako usługi finansowe,
41 usługi w zakresie oświaty, nauczanie, usługi w zakresie
kultury, usługi w zakresie rozrywki, działalność charytatywna
fundacji w obszarze kultury, rozrywki, wychowania i edukacji, 42 usługi naukowe i projektowanie w tym zakresie, badania naukowe, usługi technologiczne i projektowanie w tym
zakresie, badania technologiczne, 45 usługi prawne, usługi
prawne w zakresie pozyskiwania funduszy.
(210)
(731)

496530
(220) 2019 02 28
ALG PHARMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lab4Baby alpanten
(210)
(731)
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(531) 02.09.01, 02.05.01, 02.05.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, kremy, emulsje i żele nawilżające, emulsje do ciała, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy do pielęgnacji skóry, inne niż użytku medycznego, kremy
do twarzy i ciała, kremy kosmetyczne do skóry suchej, kremy
ochronne, maści do celów kosmetycznych, 5 farmaceutyczne produkty dermatologiczne, maści lecznicze, kremy lecznicze, kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze do ochrony
skóry.
(210)
(731)
(540)
(540)

496531
(220) 2019 02 28
PRYLEWSKI ZBIGNIEW ADAM, Krobia
(znak słowno-graficzny)
nocti

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 widowiska muzyczne, koncerty muzyczne,
muzyczne usługi wydawnicze, występy muzyczne na żywo,
występy zespołów muzycznych na żywo, występy zespołów
rockowych na żywo, prezentacja występów zespołów muzycznych na żywo, usługi rozrywkowe w postaci występów
zespołów muzycznych, występy muzyczne i piosenkarskie,
koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, usługi w zakresie produkcji muzycznej, usługi rozrywkowe świadczone przez grupy muzyczne, usługi rozrywki muzycznej świadczone przez
grupy wokalne, muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, muzyczne widowiska sceniczne
wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów,
publikowanie tekstów w postaci płyt CD-ROM, nagrywanie
muzyki, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu.
496532
(220) 2019 02 28
KOBYLARZ MAŁGORZATA FIRMA HANDLOWA
MARGARET, Legionowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOJA by Margaret

Nr ZT18/2019

(540) Wax control higiena uszu

(531) 05.03.11, 27.05.01, 26.11.08, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, olejki eteryczne, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki do stosowania na skórę, 5 farmaceutyczne produkty dermatologiczne, preparaty higieniczne do celów medycznych,
roztwory oczyszczające do użytku medycznego, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne.
496534
(220) 2019 02 28
ALG PHARMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) suplement diety D₃ baby kap
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 witaminy do użytku w produkcji farmaceutyków, 5 dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy
diety składające się z witamin, dodatki witaminowe, preparaty witaminowe, preparaty zawierające witaminę D.
(210)
(731)
(540)
(540)

496535
(220) 2019 02 28
SZEWC PAWEŁ CARP GRAVITY, Police
(znak słowno-graficzny)
Gravity

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 bluzki, bluzy, koszule, kamizelki, kombinezony, swetry, kurtki, płaszcze, tuniki, sukienki damskie, spódnice,
spodnie, szorty, czapki, szaliki, kardigany.
496533
(220) 2019 02 28
ALG PHARMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

(531) 14.03.11, 21.03.15, 24.15.11, 24.15.21, 27.05.01
(510), (511) 28 artykuły sportowe, sprzęt wędkarski.

Nr ZT18/2019
(210)
(731)
(540)
(540)
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496536
(220) 2019 02 28
SZEWC PAWEŁ CARP GRAVITY, Police
(znak słowno-graficzny)
STRAWBERRY SPIRIT
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takich form komunikacji jak e-mail i czat: leków, produktów
farmaceutycznych, wyrobów, materiałów oraz środków medycznych, sanitarnych, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, artykułów do pielęgnacji włosów i higieny ciała,
kosmetyków i wyrobów perfumeryjnych, środków do pielęgnacji włosów, środków do mycia zębów, środków do prania,
środków do czyszczenia, ścierania, polerowania, usuwania
tłuszczu, aparatury, urządzeń i sprzętu medycznego oraz
stomatologicznego, przyrządów pomiarowo-kontrolnych,
urządzeń rehabilitacyjnych, artykułów ortopedycznych,
usługi w zakresie reklamy, promocji i marketingu za pośrednictwem Internetu.
496668
(220) 2019 03 04
VAST MEBLE MEXTRA GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kędzierzyn-Koźle
(540) (znak słowny)
(540) VAST
(510), (511) 20 meble, stoły, meble ogrodowe, krzesła,
24 obrusy, pokrowce i narzuty na meble, ozdoby do dekoracji krzeseł zawarte w tej klasie, 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących towarów: krzesła, meble ogrodowe, stelaże do łóżek, materace, pokrycia
podłogowe.
(210)
(731)

(531) 05.07.08, 04.05.21, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 artykuły sportowe, sprzęt wędkarski, 31 karma dla zwierząt.
(210)
(731)
(540)
(540)

496614
(220) 2019 03 01
TERMET SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice
(znak słowno-graficzny)
termet

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 regulatory elektroniczne, regulatory elektryczne, regulatory termiczne, regulatory temperatury, regulatory
temperatury wody, regulatory ciepła, czujniki, czujniki elektroniczne, czujniki elektryczne, czujniki temperatury, czujniki
termistorowe, zdalne czujniki temperatury, urządzenia do regulowania temperatury, termostaty, elektroniczne jednostki
sterujące, elektryczne moduły sterująco-kontrolne, sterowniki urządzeń i oprogramowania wbudowanego w urządzenia, 11 kotły, kotły grzewcze, kotły do centralnego ogrzewania, kotły gazowe do centralnego ogrzewania, kotły gazowe
do ogrzewania wody, pompy ciepła, zasobniki ciepłej wody,
podgrzewacze wody, elektryczne podgrzewacze wody, gazowe podgrzewacze wody, urządzenia do przepływowego
podgrzewania wody, bojlery do instalacji dostarczających
gorącą wodę, instalacje grzewcze o obiegu zamkniętym,
części i akcesoria do wymienionych towarów.

496669
(220) 2019 03 04
VAST MEBLE MEXTRA GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kędzierzyn-Koźle
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VAST
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 20 meble, stoły, meble ogrodowe, krzesła,
24 obrusy, pokrowce i narzuty na meble, ozdoby do dekoracji krzeseł zawarte w tej klasie, 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących towarów: krzesła, meble ogrodowe, stelaże do łóżek, materace, pokrycia
podłogowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

496672
(220) 2019 03 04
GUANGJI ZOU, Wólka Kosowska
(znak słowno-graficzny)
B.V.BLUISA Victoria

496656
(220) 2019 03 04
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) seni24.pl
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 bielizna, piżama, majtki, skarpetki,
biustonosze.
(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu internetowego, usługi
w zakresie sprzedaży, sprzedaży internetowej oraz sprzedaży
na podstawie zamówień telefonicznych oraz na podstawie

496678
(220) 2019 03 04
BRACIA SADOWNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śmiłowice
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) BRACIA SADOWNICY

(531) 05.07.13, 26.11.01, 26.11.08, 03.13.04, 27.05.01
(510), (511) 29 przekąski na bazie owoców, chipsy owocowe, miąższ owoców, przecier jabłkowy, 31 świeże owoce
i warzywa, 32 soki owocowe, warzywne, owocowe nektary.
496692
(220) 2019 03 04
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIEDMIOKROTNA DESTYLACJA FILTRACJA
ADAM MICKIEWICZ

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 02.01.01, 26.01.14, 26.01.18, 26.01.04
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),
wódka.
(210)
(731)
(540)
(540)

496702
(220) 2019 03 04
SUCHECKI HUBERT PROINEL, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
PROINEL profesjonalne instalacje elektryczne

(531) 27.05.01, 29.01.01, 26.03.18
(510), (511) 37 usługi w zakresie instalacji elektrycznych,
usługi wykonawców instalacji elektrycznych, instalacja uziemienia elektrycznego, instalacja elektrycznego ogrzewania
towarzyszącego, instalowanie sieci łączności elektronicznej,
instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów
elektroenergetycznych, instalacja urządzeń elektrycznych
i generatorów prądu, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalacja urządzeń elektrycznych, instalacja urządzeń oświetleniowych, instalacja urządzeń do wytwarzania
energii, instalacja urządzeń do oszczędzania energii, budowa
infrastruktury elektroenergetycznej, budowa infrastruktury,
instalacja odgromników, renowacja instalacji elektrycznych,

Nr ZT18/2019

naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji elektrotechnicznych, naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, renowacja,
naprawa i konserwacja przewodów instalacji elektrycznej,
naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych, naprawa
lub konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych,
usługi naprawcze urządzeń elektrycznych gospodarstwa
domowego, naprawa lub konserwacja konsumenckich urządzeń elektrycznych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń elektronicznych, serwis urządzeń elektronicznych, usługi w zakresie eliminacji zakłóceń dla urządzeń elektrycznych,
serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia
w energię elektryczną, instalacja, konserwacja i naprawa
sprzętu telekomunikacyjnego, konserwacja i naprawa elektrycznych systemów uziemienia, serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, naprawa urządzeń i instalacji
do wytwarzania energii, konserwacja urządzeń i instalacji
do wytwarzania energii, naprawa instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji energii, udzielanie informacji związanych
z instalacją urządzeń elektrycznych, usługi doradcze związane z instalacją urządzeń oświetleniowych, instalacja sprzętu
do automatyki budynkowej, instalowanie urządzeń sieci komunikacyjnych, budowa infrastruktury łącznościowej, instalowanie połączeń elektronicznych i cyfrowych do centrów
obsługi telefonicznej, instalowanie linii telefonicznych, usługi
doradcze dotyczące instalacji sprzętu telefonicznego, instalowanie połączeń elektronicznych i cyfrowych do centrów
obsługi telefonicznej, naprawa lub konserwacja aparatów
telefonicznych, instalacja sprzętu komunikacyjnego, usługi
doradcze dotyczące instalacji sprzętu komunikacyjnego,
instalowanie domowych urządzeń zabezpieczających, Instalacja systemów telewizji przemysłowej, naprawa alarmów,
instalacja alarmów, naprawa alarmów przeciwpożarowych,
instalowanie alarmów przeciwpożarowych, konserwacja
i serwisowanie alarmów antywłamaniowych, usługi w zakresie instalowania alarmów, instalacja, konserwacja i naprawa alarmów antywłamaniowych, udzielanie informacji
dotyczących naprawy lub konserwacji alarmów przeciwpożarowych, instalacja i konserwacja sprzętu komputerowego
do sieci komputerowych i dostępu do Internetu, instalacja
kabli do dostępu do Internetu, usługi serwisowe sieci domofonowych, telewizji przemysłowej, sieci internetowych,
telefonicznych, konserwacja i naprawa sieci domofonowych, telewizji przemysłowej, sieci internetowych, linii telefonicznych, 42 projektowanie systemów elektrycznych,
projektowanie i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych,
projektowanie i planowanie techniczne sieci telekomunikacyjnych, projektowanie i planowanie techniczne sprzętu telekomunikacyjnego, projektowanie na zamówienie i inżynieria w zakresie systemów telefonicznych, systemów telewizji
kablowej i światłowodów, projektowanie urządzeń i sprzętu
telekomunikacyjnego, usługi projektowania związane z układami scalonymi, usługi projektowania w zakresie tworzenia
sieci, usługi projektowania i planowania dotyczące sprzętu
telekomunikacyjnego, projektowanie układów scalonych,
projektowanie systemów komunikacyjnych, projektowanie
systemów elektronicznych, projektowanie i opracowywanie
sieci, projektowanie instalacji teletechnicznych, projektowanie instalacji alarmowych, projektowanie systemów alarmowych i monitorujących, projektowanie sieci strukturalnych,
projektowanie instalacji telewizji przemysłowej, projektowanie instalacji domofonowych, planowanie projektu, doradztwo projektowe, analizy wykonalności projektu, sporządzanie raportów dotyczących projektowania, projektowanie
analiz wykonalności w zakresie projektów.

Nr ZT18/2019
(210)
(731)
(540)
(540)
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496708
(220) 2019 03 04
ZIEMBA MAGDALENA EPI LASER, Legnica
(znak słowno-graficzny)
epi LASER MEDICINE & BEAUTY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 44 kliniki medyczne, usługi spa, usługi manicure i pedicure, opieka medyczna i zdrowotna, usługi klinik
medycznych i opieki zdrowotnej, specjalistyczna opieka
zdrowotna, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej,
świadczenie usług w zakresie prowadzenia dokumentacji
medycznej on-line, z wyjątkiem stomatologii, elektroliza
kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne, chirurgia kosmetyczna,
usługi kosmetyczne, analiza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi
kosmetyczne dla włosów, laserowy zabieg kosmetyczny
pajączków, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, elektroliza do celów kosmetycznych, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, nakładanie
produktów kosmetycznych na twarz, usługi w zakresie porad kosmetycznych, nakładanie produktów kosmetycznych
na ciało, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów,
kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, usługi
klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, wstrzykiwalne
kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, zabiegi
kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, masaże, masaż tkanek głębokich, informacje dotyczące masażu, usługi zabiegów
na cellulit, usuwanie cellulitu z ciała, usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, usługi mikrodermabrazji, usługi
w zakresie krioterapii, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi gabinetów odchudzania, planowanie
programów odchudzających, usługi doradcze w zakresie
odchudzania, usługi w zakresie odchudzania, usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie
naciągania skóry za pomocą lasera, laserowe usuwanie żylaków, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi doradcze
związane z pielęgnacją skóry, usługi w zakresie leczenia
medycznego, usługi w zakresie leczenia chirurgicznego,
leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, zabiegi depilacyjne, usługi w zakresie terapii za pomocą światła, gabinety
pielęgnacji skóry, oferowanie terapii laserowej do leczenia
chorób, doradztwo medyczne w zakresie dermatologii,
udostępnianie informacji medycznych w zakresie dermatologii, usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób
skóry, usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, usługi ginekologiczne.
496714
(220) 2019 03 04
LANGE GRZEGORZ FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA
GALAXY, Dosin
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) GEFION.HOUSE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(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 nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, udzielanie informacji dotyczących
kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, usługi
zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji
w zakresie nieruchomości, usługi wykazów nieruchomości
związanych z wynajmem domów i mieszkań, usługi agencji
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, 37 usługi budowlane, usługi
remontowe, usługi wyburzeniowe, budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych,
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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.
496753
(220) 2019 03 05
BANACH MARIUSZ INDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA, Wałbrzych
(540) (znak słowny)
(540) NANO-RAD
(510), (511) 10 analizatory do użytku medycznego, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparatura do radioterapii, aparatura i instrumenty chirurgiczne, biodegradowalne implanty do zespalania kości, cewniki, chirurgiczne
klamry, defibrylatory, dializatory, gastroskopy, igły do celów
medycznych, implanty chirurgiczne składające się ze sztucznych materiałów, inhalatory, inkubatory do celów medycznych, kamery endoskopowe do celów medycznych, kaniule,
lampy do celów medycznych, lancety, lasery do celów medycznych, maski anestezjologiczne, maski do sztucznego
oddychania, maski stosowane przez personel medyczny,
materiały do zszywania, naklejki termoczułe do użytku medycznego, narzędzia do nacinania do celów chirurgicznych,
nici chirurgiczne, nożyczki chirurgiczne, odzież specjalna
używana w salach operacyjnych, pasy do celów medycznych, rękawice do celów medycznych, sondy do celów medycznych, stenty, stetoskopy, stoły operacyjne, strzykawki
do celów medycznych, tomografy do celów medycznych,
urządzenia i instrumenty medyczne, 42 badania kliniczne,
analiza biochemiczna, analiza naukowa, analiza laboratoryjna do badań medycznych, badania medyczne, badania
biotechnologiczne, badania laboratoryjne, badania i rozwój
w zakresie nauki, badania i rozwój w dziedzinie przemysłu
farmaceutycznego, badania naukowe i przemysłowe, badania naukowe do celów medycznych, badania w zakresie
medycyny, medyczne badania naukowe, medyczne usługi
laboratoryjne, laboratoria naukowe, laboratoria medyczne,
próby kliniczne, prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie
farmaceutycznej i biotechnologicznej, usługi badawcze
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w dziedzinie medycyny i farmakologii, świadczenie usług
badawczych, 44 usługi klinik medycznych, usługi medyczne,
usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, wypożyczanie
sprzętu medycznego.
496787
(220) 2019 03 06
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
(210)
(731)

(531)

01.03.02, 01.15.24, 05.01.03, 05.01.16, 26.01.01, 26.11.03,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, 16 publikacje drukowane, 36 kredytowanie, pożyczki, finansowanie, 41 konferencje, kongresy, konkursy, szkolenia, publikacje multimedialne, publikowanie.
(210)
(731)
(540)
(540)

496793
(220) 2019 03 06
KOBUSZEWSKI KRZYSZTOF SCREAM, Popień
(znak słowno-graficzny)
Krzysztof Kobuszewski SCREAM

(210)
(731)

(531) 03.09.16, 27.05.01
(510), (511) 12 torby na motocykl, sakwy boczne motocyklowe, skórzana tapicerka do pojazdów, 18 paski skórzane
[inne niż odzież], torby i portfele skórzane, skórzane torebki,
portmonetki skórzane, sakiewki skórzane, 25 paski skórzane
[odzież].
(210)
(731)
(540)
(540)

496820
(220) 2019 03 07
WAŃKOWICZ MACIEJ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Apetilac

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.02, 09.01.10
(510), (511) 29 mleko w proszku, 35 reklama, usługi marketingowe, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie
towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama on-line
z a pośrednictwem sieci komputerowej, usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, badania opinii publicznej, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w rejestrach, pozyskiwanie danych do kom-
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puterowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie handlowe w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, sprzedaż mleka
w proszku.
496831
(220) 2019 03 07
RETALWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLEAREDWINE
(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.03, 27.05.05, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18,
19.07.09, 26.13.01
(510), (511) 5 suplementy diety.
496832
(220) 2019 03 07
RETALWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLEANED WINE

(210)
(731)

do umywalek, uchwyty do baterii kranu, baterie mieszające
do umywalek, rozpylacze nakładane na baterie łazienkowe,
baterie mieszające do rur wodociągowych, zlewozmywaki kuchenne, rozpylacze do zlewów kuchennych, armatury
łazienkowe, umywalki łazienkowe, akcesoria łazienkowe,
łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, umywalki łazienkowe na postumencie, dysze do aparatury łazienkowej,
armatura łazienkowa do kontroli wody, instalacje łazienkowe
służące do dostarczania wody, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, zlewozmywaki, zlewozmywaki w obudowie, zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, zlewy metalowe, dozowniki środków dezynfekujących
do łazienek, dozowniki środków odkażających w toaletach,
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 kranu, baterii mieszających do umywalek, rozpylaczy nakładanych na baterie łazienkowe, baterii mieszających do rur wodociągowych, zlewozmywaków kuchennych,
rozpylaczy do zlewów kuchennych, armatury łazienkowej,
umywalek łazienkowych, akcesoriów łazienkowych, łazienkowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, umywalek łazienkowych na postumencie, dysz do aparatury łazienkowej,
armatury łazienkowej do kontroli wody, instalacji łazienkowych służących do dostarczania wody, instalacji sanitarnej
i łazienkowej oraz armatury wodno-kanalizacyjnej, zlewozmywaków, zlewozmywaków w obudowie, zlewozmywaków ze stali nierdzewnej, zlewów metalowych, dozowników
środków dezynfekujących do łazienek, dozowników środków odkażających w toaletach.
496844
(220) 2019 03 06
CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stargard
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Consilius CENTRUM MEDYCZNE
(210)
(731)

(531)

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 26.11.12, 01.15.15
(510), (511) 5 suplementy diety.
496841
(220) 2019 03 07
BIERNACKI GRZEGORZ, ZAJĄC WOJCIECH GRANITAN,
Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRANITAN
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 26.01.03, 26.01.16,
24.01.03
(510), (511) 11 baterie kranowe, baterie prysznicowe, jednouchwytowe baterie umywalkowe, baterie do umywalek,
spryskiwacze do baterii, baterie do wanien, baterie sztorcowe
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29.01.12, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.08, 26.02.01, 26.02.14, 02.09.15, 02.01.23
(510), (511) 44 kliniki, kliniki medyczne, szpitale, ambulatoryjna opieka medyczna, prowadzenie placówek medycznych,
usługi medyczne, świadczenie usług medycznych, usługi
prywatnych szpitali, pomoc medyczna, usługi klinik medycznych, usługi udostępniania placówek medycznych, medyczne
badania osób, organizowanie leczenia medycznego, usługi
lekarskie, poradnictwo medyczne, świadczenie pomocy medycznej, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem
pacjenta, opieka pielęgniarska, konsultacje medyczne, badania medyczne, badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, pomoc medyczna w nagłych wypadkach,
usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone
dla pacjentów, przeprowadzanie badań medycznych, usługi
medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, przeprowadzanie
diagnozy chorób, dopasowanie urządzeń i aparatów ortopedycznych, dopasowywanie urządzeń ortopedycznych, badanie słuchu, interpretacja sygnałów elektrokardiograficznych,
dopasowywanie protez, leczenie zwichnięć stawów, skręceń,
złamań kości lub podobnych urazów, obrazowanie optyczne
do użytku w diagnostyce medycznej, badania rentgenowskie
w celach medycznych, obrazowanie rentgenowskie do ce-
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lów medycznych, przeprowadzenie badań przesiewowych
w zakresie czynników ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, psychiatria, medyczna terapia ciepłem,
terapia falą uderzeniową, udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała, usługi badań mammograficznych,
usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, badania przesiewowe, badania przesiewowe
dotyczące serca, badania przesiewowe osteoporozy, badania
przesiewowe w zakresie chorób układu naczyniowego, usługi
badań przesiewowych z zakresu kolonoskopii, usługi badań
przesiewowych w celu wykrycia raka prostaty, świadczenie
usług badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworów, usługi badań przesiewowych w zakresie ciśnienia krwi,
usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka jąder,
usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka jelit, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka szyjki macicy,
usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka piersi, usługi badań przesiewowych w zakresie zapalenia wątroby, usługi
medyczne w zakresie badań przesiewowych w dziedzinie leczenia bezdechu sennego, usługi medycznych badań przesiewowych w dziedzinie astmy, usługi badania cukrzycy, usługi
badania korzystania z leków, usługi ginekologiczne, usługi
laserowej korekty wzroku, usługi leczenia w zakresie płodności człowieka, usługi medyczne dotyczące leczenia raka skóry,
usługi medyczne w dziedzinie nefrologii, usługi medyczne
w dziedzinie onkologii, usługi medyczne w zakresie leczenia
skóry, usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu,
usługi nastawiania kości, usługi obrazowania medycznego,
usługi okulistyczne, usługi pielęgniarstwa pediatrycznego,
usługi podologa, usługi psychiatryczne, usługi w zakresie audiologii, usługi w zakresie lekarskich wizyt domowych, usługi
w zakresie szczepień, terapia zajęciowa i rehabilitacja, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej,
zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, fizjoterapia, usługi fizjoterapii, usługi elektroterapii dla fizjoterapii,
osteopatia, opieka zdrowotna związana z osteopatią, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, analiza surowicy ludzkiej do celów leczenia medycznego, analiza tkanek ludzkich do celów
leczenia medycznego, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, analizy RNA lub DNA w zakresie diagnozowania
i prognozowania zagrożenia nowotworami, badania genetyczne do celów medycznych, badania poziomu cholesterolu, badanie rozmazu metodą PAP, usługi w zakresie badania
moczu, usługi w zakresie badania surowic, usługi w zakresie
medycyny i zdrowia związane z DNA, genetyką i testami genetycznymi, usługi analiz medycznych związane z leczeniem
osób, świadczone przez laboratorium medyczne, usługi analiz
medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem
dotyczącym nowotworów, usługi analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów, usługi analiz medycznych związane
z diagnozowaniem raka, usługi analiz medycznych do celów
diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria
medyczne, usługi badań krwi, usługi laboratoriów medycznych w zakresie analizy próbek krwi pobranych od pacjentów,
usługi laboratoriów medycznych w zakresie analizy próbek
pobranych od pacjentów, doradztwo medyczne w zakresie
ciąży, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo w dziedzinie rodzenia, doradztwo medyczne w zakresie geriatrii, doradztwo w zakresie immunologii, doradztwo
w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy
i wykwalifikowany personel medyczny, doradztwo w zakresie
potrzeb medycznych osób starszych, doradztwo związane
z badaniem słuchu, informacja medyczna, usługi informacji
medycznej, udzielanie informacji medycznej, udostępnianie
informacji medycznych w zakresie geriatrii, udostępnianie
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informacji medycznych w zakresie dermatologii, udostępnianie informacji on line dotyczących onkologii, udostępnianie
informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, udostępnianie raportów dotyczących badań medycznych osób,
udostępnianie wsparcia medycznego przy monitorowaniu
pacjentów poddanych leczeniu medycznemu, udzielanie informacji o szczepieniach dla osób wyjeżdżających za granicę,
udzielanie informacji pacjentom w zakresie zażywania leków,
udzielanie informacji związanych z usługami opieki pielęgniarskiej, udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie żywności
przeznaczonej do redukcji masy ciała do celów medycznych,
usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, usługi doradcze dotyczące instrumentów chirurgicznych, usługi
doradcze dotyczące chorób zwyrodnieniowych, usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, usługi doradcze dotyczące
aparatury i przyrządów medycznych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych, usługi doradcze w zakresie implantów ortopedycznych, usługi doradcze
w zakresie chirurgii, usługi doradztwa technicznego dotyczącego zdrowia, usługi w zakresie przygotowywania raportów
medycznych, wydawanie raportów medycznych, kompilacja
raportów medycznych, przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, usługi klinik chirurgii kosmetycznej
i plastycznej, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, chirurgia kosmetyczna, chirurgia plastyczna, usługi kosmetyczne,
analiza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi
kosmetyczne dla twarzy, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, usługi chirurgii
kosmetycznej i plastycznej, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, usługi lecznicze dotyczące
usuwania cellulitu, usługi mikrodermabrazji, usługi w zakresie
krioterapii, usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry,
usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, usługi
w zakresie pielęgnacji skóry, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, leczenie kosmetyczne
grzyba palców nóg, zabiegi depilacyjne, usługi w zakresie terapii za pomocą światła, gabinety pielęgnacji skóry, medyczna
pielęgnacja stóp.
(210) 496856
(220) 2019 03 08
(731) ROLA-PODCZASKI ŁUKASZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SEZAMKOWA PEREŁKA
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, cukierki, 35 reklama.
496876
(220) 2019 03 08
MOLENDA MAŁGORZATA, MOLENDA MARCIN
CARSYSTEM24 SPÓŁKA CYWILNA,
Ostrowiec Świętokrzyski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BPS BRAKE PADS SYSTEM
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.05, 26.11.03
(510), (511) 12 klocki hamulcowe.

Nr ZT18/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

39

496877
(220) 2019 03 08
DZIERGWA ZENON GOSPODARSTWO OGRODNICZE,
Mroczeń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q17 APARTMENTS

raty chemiczne do zaprawiania nasion, geny nasion do produkcji rolniczej, 5 preparaty do zwalczania i niszczenia robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy, pestycydy.

(531) 27.05.05, 27.05.17, 27.05.21, 27.07.17
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, usługi reklamowe dotyczące hoteli, zarządzanie
hotelami, zarządzanie biznesowe hotelami, zarządzanie
administracyjne hotelami, usługi sekretarskie świadczone
przez hotele, zarządzanie działalnością hoteli dla osób trzecich, zarządzanie hotelami na rzecz osób trzecich, dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen hotelowych, 42 badania oraz usługi – naukowe i techniczne oraz
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze,
projektowanie hoteli, usługi planowania [projektowania]
hoteli, 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, usługi hoteli i moteli,
usługi restauracji hotelowych, informacja hotelowa, rezerwacje hotelowe, hotelowe usługi kateringowe, rezerwacja
zakwaterowania hotelowego, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], informacja na temat hoteli, wypożyczanie
ręczników do hoteli, wypożyczanie zasłon do hoteli, zapewnianie zakwaterowania w hotelach, usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelu, usługi
agencji podróży w zakresie dokonywania rezerwacji hotelowych, świadczenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, udostępnianie obiektów i sprzętu
wystawienniczego w hotelach, usługi w zakresie rezerwacji
zakwaterowania w hotelach, świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli, usługi rezerwacji hoteli
świadczone za pośrednictwem Internetu, udostępnianie
informacji on-line dotyczących rezerwacji hotelowych,
usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, usługi
w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, zapewnianie zakwaterowania
w hotelach i motelach, usługi w zakresie zakwaterowania
w hotelach, elektroniczne usługi informacyjne związane
z hotelami, świadczenie usług przez hotele i motele, rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, udostępnianie miejsc
noclegowych w hotelach, udzielanie informacji w zakresie
hoteli, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, rezerwacje miejsc
w hotelach, organizowanie posiłków w hotelach, wycena
zakwaterowania w hotelach, organizowanie zakwaterowania w hotelach.

(210) 496896
(220) 2019 03 07
(731) SKRABURSKI ROBERT FIRMA ROBAS, Gniezno
(540) (znak słowny)
(540) lovehippiebali
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi
sprzedaży towarów: środki toaletowe, olejki esencjonalne
i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, kosmetyki, kremy, mydła, pudry, środki do makijażu, szminki, kosmetyki kolorowe do makijażu, róże, lotiony,
mleczka, maseczki, dodatki do kąpieli, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania ciała, włosów, kosmetyki do pielęgnacji
jamy ustnej, środki perfumeryjne, wata do celów kosmetycznych, usługi sprzedaży towarów: środki do czyszczenia,
prania, polerowania, szorowania, ścierania, okulary, binokle,
okulary przeciwsłoneczne, przeciwoślepieniowe, ochronne
do uprawiania sportu, artykuły optyczne, urządzenia i przyrządy optyczne, soczewki kontaktowe, sznurki do okularów,
łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych,
oprawki do okularów, etui na okulary, pojemniczki na szkła
kontaktowe, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, osłony oczu, części do okularów, soczewki do okularów,
usługi sprzedaży towarów: biżuteria i wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, perły, metale szlachetne
i półszlachetne, ich stopy oraz imitacje, monety, ozdoby, posągi oraz figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami i ich imitacjami, zegarki, przyrządy
do mierzenia czasu, wyroby oraz przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, pudełka na biżuterię i pudełka
na zegarki, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich,
usługi sprzedaży towarów: walizeczki, torebki, parasole, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, odzież, obuwie,
nakrycia głowy, opakowania, kartoniki, artykuły papiernicze
i biurowe, ozdoby do włosów i garderoby, statuetki, puchary, usługi sprzedaży towarów: przybory dla palaczy, artykuły
do użytku z tytoniem, zapalniczki, popielniczki, zapałki, pojemniki na tytoń i humidory, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, usługi
sprzedaży towarów: tytoń i produkty tytoniowe (w tym
substytuty tytoniu), wyroby ze skóry i jej imitacji: kapelusze,
etui na klucze, komplety podróżne, okładziny i wykończenia
do mebli, paski, pasy, rzemyki, smycze, nici, kosmetyczki podróżne, pudełka, pudła na kapelusze, sakwy, sakiewki, teczki,
zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem,
zarządzanie biznesowe przedsiębiorstwami, 42 usługi projektowania, usługi designerów, wzornictwo przemysłowe,
stylizacja.

(210)
(731)

(210) 496879
(220) 2019 03 07
(731) BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, DE
(540) (znak słowny)
(540) INOVIS
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, w szczególności preparaty do wzmacniania
roślin, chemiczne lub biologiczne preparaty do zarządzania
stresem u roślin, preparaty regulujące wzrost roślin, prepa-

(210) 496895
(220) 2019 03 07
(731) ZIÓŁKOWSKI MICHAŁ PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CREOTOY
(510), (511) 28 klocki do zabawy, które można wzajemnie
łączyć, klocki do zabawy [konstrukcyjne], pokoiki dla lalek,
układanki [puzzle].

496905
(220) 2019 03 10
ALLMODERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) Obokmnie

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 9 oprogramowanie do aranżowania transakcji
on-line, oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego umożliwiające użytkownikom dokonywanie elektronicznych transakcji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające dostarczanie informacji za pośrednictwem
Internetu, programy do gier komputerowych ładowalne
za pośrednictwem Internetu [oprogramowanie], programy
gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem Internetu [oprogramowanie], oprogramowane gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej i urządzeń bezprzewodowych, mobilne aplikacje,
aplikacje do pobrania, edukacyjne aplikacje komputerowe,
edukacyjne aplikacje mobilne, aplikacje biurowe i biznesowe, aplikacje komputerowe do pobrania, edukacyjne
aplikacje na tablety, oprogramowanie do aplikacji internetowych, oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń
przenośnych, oprogramowanie do aplikacji komputerowych
do gier, oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, pobieralne
aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do transmisji danych, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe
do zarządzania danymi, 35 udostępnianie katalogów witryn
internetowych osób trzecich w celu upraszczania transakcji
biznesowych, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, przygotowanie
i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich,
usługi doradztwa w zakresie przygotowywania i przeprowadzania transakcji handlowych, negocjowanie i rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych,
usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych
za pomocą Internetu, negocjowanie i zawieranie transakcji
handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów
telekomunikacji, pośrednictwo w zakresie reklamy, usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem, usługi pośrednictwa
w interesach, reklama za pośrednictwem telefonu, usługi
pośrednictwa w handlu, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy,
pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych,
usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi promocyjne świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi reklamowe za pośrednictwem bazy
danych, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej,
pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich,
reklama on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, organizacja i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem telefonu, organizowanie i przeprowadzanie
aukcji za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych,
rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, pośrednictwo w kontraktach
na kupno i sprzedaż produktów, usługi biur pośrednictwa
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pracy w zakresie pracy tymczasowej, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, promowanie sprzedaży za pośrednictwem
programów lojalnościowych dla klientów, dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy
danych, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu, udzielanie informacji biznesowych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, usługi reklamowe za pośrednictwem tekstu na ekranach telewizyjnych, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi
w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży
i zakupu towarów, pośrednictwo w nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych lub komputerowych [Internet],
usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania
pracowników biurowych, usługi agencji pośrednictwa pracy
w odniesieniu do branży elektronicznej, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, dostarczanie biznesowych i handlowych informacji
kontaktowych za pośrednictwem Internetu, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej za pośrednictwem terminali komputerowych, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi
doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, udostępnianie katalogów informacji
biznesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, usługi biur pośrednictwa pracy dla ludzi z umiejętnością obsługi komputera, usługi biur pośrednictwa pracy
w zakresie personelu na stanowiska biurowe, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych
dla osób trzecich, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu reklamowego i powierzchni reklamowych, usługi
w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone
za pośrednictwem telefonu, procedury administracyjne
związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem
komputera, usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, dostarczanie informacji na temat
rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
dostarczanie informacji na temat zatrudnienia za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, promowanie towarów i usług osób trzecich
za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, usługi
pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, dostarczanie informacji
o przedsiębiorstwach handlowych oraz informacji handlowych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych,
promowanie projektów innych osób poprzez udostępnianie
portfolio on-line za pośrednictwem strony internetowej, reklama towarów i usług sprzedawców on-line za pośrednictwem przewodnika on-line do przeszukiwania, promowanie
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam
na stronach internetowych, procedury administracyjne
związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem
telefonu lub komputera, organizacja i przeprowadzanie aukcji i aukcji odwrotnych za pośrednictwem komputera i sieci
telekomunikacyjnych, promowanie dzieł sztuki innych osób
poprzez udostępnianie portfolio on-line za pośrednictwem
strony internetowej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowa-
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nia, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej
świadczone on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi handlowe on-line, w ramach
których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych,
także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów
domowych, udostępnianie informacji z zakresu działalności
gospodarczej, również za pośrednictwem Internetu, sieci
kablowych lub innych form przekazu danych, przygotowywanie list adresowych dla usług dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem
poczty [inne niż sprzedaż].
496906
(220) 2019 03 09
WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Romantica
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji,
sprzęt (hardware) do przetwarzania danych, oprogramowanie komputerowe (software) zapisane lub ładowalne,
aplikacje-software, urządzenia do rejestrowania dźwięku,
urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do nauczania,
aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty
radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne,
wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako
centralne jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki kodów kreskowych, czytniki
znaków optycznych, zapisane i niezapisane nośniki dźwięki, obrazu i danych wszelkiego rodzaju (z wyjątkiem filmów nienaświetlonych), a w szczególności taśmy, kasety,
płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, dyski D-ROM, dyski wideo, taśmy z danymi, dyski
kompaktowe audio i wideo, taśmy audio i wideo, filmy audio i wideo, dyskietki, płyty, uniwersalne dyski cyfrowe
DVD i inne cyfrowe nośniki zapisu, urządzenia do zapisywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku, obrazów i danych, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe,
dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki
na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone Z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty
z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące,
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne,
komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru
sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, masz-
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ty antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty
do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe,
monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory hardware komputerowy, monitory - programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne,
obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audioi wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty
fonograficzne, programy gier komputerowych, programy
komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające
użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów
za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, stacje taśm magnetycznych dla komputerów,
sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony
przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne
kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie
przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze
telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice
ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy
do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów
telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów
telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne,
nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania
dźwiękowe zapisane/ zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD
i CD, maszyny liczące, aplikacje na smartfony, tablety,
czytniki elektroniczne i inne urządzenia mobilne lub stacjonarne (ładowalne), publikacje elektroniczne (ładowalne), pliki audio, pliki muzyczne i pliki obrazów, ładowalne,
okulary (optyka), etui na okulary, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki
graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze,
druki, blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami,
karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową,
krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe,
litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne,
podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza,
publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki
i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje
do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, artykuły papiernicze, papier, tektura i przedmioty wykonane
z tych materiałów, a mianowicie serwetki papierowe, chusteczki papierowe, papier toaletowy, rolki kuchenne
i ręczniki papierowe, materiały introligatorskie, materiały
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instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem aparatów), materiały biurowe, kalkomanie, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone
dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), worki do pakowania,
rękawy i worki z papieru, tektury lub z tworzyw sztucznych, taśmy do maszyn do pisania, 35 organizowanie
sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania
informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski
do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy
animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery
filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem
scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty
identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputery, komputery przenośne, komputery
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory - hardware
komputerowy, monitory - programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody
drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe
nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software - oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące programy komputerowe systemu
operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku,
taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne,
telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie
przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze
telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice
ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy
do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów
telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów
telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne,
nagrane programy/ audycje radiowe, filmy, nagrania
dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD
i CD, oraz takich jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwarele,
albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy
ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania,
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kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki,
przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje
drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowo- importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
badania rynku, badania czytelnictwa, badania czytelnictwa prasy i magazynów ukazujących się w wersji papierowej i elektronicznej, badania czytelnictwa w oparciu o alternatywny model planowania magazynów i monitoringu sposobów konsumpcji magazynów, głównie w zakresie korzystania z tych magazynów i ich czytania, usługi
w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), w tym w formie elektronicznej
w Internecie, oferowanie części powierzchni reklamowej
w magazynach w oparciu o alternatywny model badania
czytelnictwa, konstrukcja i analiza wskaźników czytelniczych, ocena efektywności formatów reklamowych, usługi w zakresie dokonywania pomiarów zasięgu prasy, opracowywanie standardów w zakresie zasięgu magazynów,
usługi urealniania wskaźników zasięgowych w powiązaniu ze sprzedażą magazynów, przegląd zwyczajów czytelniczych w powiązaniu z konstrukcją wskaźników, dokonywanie i wprowadzanie na rynek wiarygodnego pomiaru zasięgu magazynów i reklamy, planowanie i rozliczanie
kampanii prasowych, opracowywanie rankingów dzienników, magazynów i czasopism, sporządzanie profilów czytelniczych, usługi w zakresie planowania kampanii reklamowych w prasie oraz opracowywanie strategii rozwoju
pism i magazynów, opracowywanie i wdrażanie zmian
w metodologii prowadzonych badań, badania preferencji
konsumenckich, opracowywanie schematów badawczych pod kątem czytelnictwa różnych rodzajów publikacji: ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz różnych
periodyczności, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną,
usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
usługi agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności
gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc
w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach
komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków,
prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów,
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ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli/modelek do celów reklamowych
i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia
ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi informacyjne dotyczące reklamy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania
reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji
tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji programów/
audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet, reklama wideo-tekstowa i teletekstowa,
pośrednictwo w umowach reklamowych dla osób trzecich, systematyzacja i aktualizacja danych w komputerowych bazach danych, administracyjne przetwarzanie zamówień na towary i usługi (na oferty telezakupowe),
w szczególności przyjmowanie zamówień, przetwarzanie
zamówień, kierowanie zamówień, rozpatrywanie skarg
i zapytań oraz pośrednictwo w zakresie składania zamówień, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie
komunikatów SMS-owych, informacja o telekomunikacji,
usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów
radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów
dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych, zawodów sportowych, programów/ audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów i informacji
za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, w tym za pośrednictwem infolinii lub call center,
telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty
elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń
i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy
pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie
transmisji danych i teleinformatyki, transmisja elektroniczna, retransmisja dźwięku, dokumentów, wiadomości i danych, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefonicznej,
obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefo-
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nicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku
i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego z możliwością wyboru programu, sługi dostarczania informacji on-line, usługi
zapewniające dostęp do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, usługi e-mail,
zapewnianie dostępu do baz danych w sieciach komputerowych, transmisja, nadawanie i transmisja programów
filmowych, telewizyjnych, radiowych, wideo-tekstowych,
teletekstowych lub transmisji, transmisja treści cyfrowych
w sieciach danych, w tym przesyłanie strumieniowe i wideo na żądanie, telekomunikacja za pośrednictwem platform i portali w Internecie, w szczególności za pośrednictwem internetowego centrum informacyjnego do obsługi klienta związanego z wydawaniem produktów, udostępnianie kanałów telekomunikacyjnych dla usług telezakupowych i rynków elektronicznych, elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem czatów, i forów internetowych, przekazywanie wiadomości różnego rodzaju na adresy internetowe (wiadomości internetowe - komunikatory internetowe), 39 dystrybucja gazet, czasopism
i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie
transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia,
edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego
środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej,
w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka,
konserwacji terenów zielonych, informacja o edukacji,
usługi studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki
i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów
i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem
interaktywnym widzów/słuchaczy, rozrywka, w szczególności rozrywka radiowa i telewizyjna oraz rozrywka za pośrednictwem Internetu, rozrywka w postaci udostępniania treści cyfrowych za pośrednictwem sieci danych,
w szczególności pobierania treści cyfrowych, strumieniowej transmisji cyfrowej, wideo na żądanie, gier w Internecie, porady i informacje na temat rozrywki, w tym w Internecie, produkcja filmowa, inna niż produkcja filmów reklamowych, produkcja filmów telewizyjnych, produkcja filmów wideo, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków,
pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej
poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, montaż
programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw
z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, or-
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ganizowanie spektakli, jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych,
przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym
organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów,
usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji edukacyjnych w szczególności w kierunku: ograniczania stosowania i eliminowania substancji szkodliwych dla środowiska, obniżania
zużycia czynników energetycznych, racjonalizowania zużywania surowców, obniżania ilości wytwarzanych odpadów, popierania programów recyklingowych, podnoszenia ogólnej wiedzy w tym zakresie, a także organizowanie
akcji społecznych prowadzonych w formie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, organizowanie akcji społecznych i prospołecznych obejmujących
w szczególności: akcje informacyjne w zakresie krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego, akcje prozdrowotne
w kierunku rzucenia palenia, akcje w ramach programu
profilaktyki i rozpowszechniania postaw prozdrowotnych,
akcje społeczne w zakresie zbierania materiałów potrzebnych do zajęć terapeutycznych dla seniorów, zwłaszcza
podopiecznych domów pomocy społecznej, akcje społeczne i prospołeczne obejmujące zbiórkę darów dla potrzebujących ludzi i zwierząt oraz dla stowarzyszeń i organizacji niosących pomoc potrzebującym, w tym świąteczne zbiórki żywności, oraz akcje społeczne i prospołeczne
obejmujące prelekcje edukacyjne na temat uzależnień
od narkotyków i środków odurzających, zagrożeń w cyberprzestrzeni, przestępczości o charakterze seksualnym,
udostępnianie informacji w Internecie na temat gier komputerowych, gier wideo i informacji o związanych z nimi
produktach, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów
komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego,
programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, usługi artystów
grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakresie
wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów
technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowania świadomości publicznej w zakresie
ochrony środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie, w tym także za pośrednictwem witryny internetowej, doradztwo technologiczne, zarządzanie serwerami, elektroniczne przechowywanie danych
i elektroniczne tworzenie kopii zapasowych danych
w komputerowych bazach danych, projektowanie i opracowywanie programów do przetwarzania danych, rozwój
techniczny elektronicznych przewodników po programach, projektowanie i pisanie stron domowych i stron
internetowych, udostępnianie przez dostawcę usług internetowych zasobów serwerowni (server hosting), zapylania i badania w bazach danych i w Internecie w zakresie
technologii komputerowej i badań naukowych, udzielanie wskazówek i informacji w zakresie technologii komputerowej i badań naukowych za pośrednictwem technologii telekomunikacyjnej, udostępnianie lub wypożyczanie
elektronicznej przestrzeni pamięci [webspace] w Interne-
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cie, wynajem oprogramowania komputerowego, usługi
udostępniania krajowy ch i zagranicznych serwerów oraz
portali internetowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

496909
(220) 2019 03 11
FUNDACJA NATURE TRAVEL FOUNDATION, Łódź
(znak słowno-graficzny)
orient Nature

(531)

29.01.12, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.17,
05.03.13, 05.03.15
(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.
496919
(220) 2019 03 11
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZAS NA GRILL

(210)
(731)

(531) 13.03.07, 01.15.05, 27.05.01
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki do czyszczenia do grillów, 4 paliwa,
brykiety materiałów palnych, brykiety drzewne, brykiety
węglowe, brykiety z torfu, węgiel drzewny, drewno opałowe,
zapalniki drewna, węgla i węgla drzewnego w formie stałej
i płynnej, podpałki, rozpałka parafinowa, zapałki do grilla i kominka, 6 folie metalowe do gotowania i pieczenia, folie metalowe do zawijania i pakowania, folia aluminiowa do grilla, folia aluminiowa, aluminiowe tacki do grilla, 8 noże kuchenne,
sztućce, zastawa stołowa jednorazowego użytku wykonana
z tworzyw sztucznych [sztućce], sztućce do grilla, szczypce
do grilla, akcesoria do grillowania, 11 urządzenia do grillowania, rożna (grille), grille jednorazowe, zapalniczki i zapalarki,
16 obrusy papierowe, papierowe serwetki stołowe, jednorazowe produkty papierowe, serwetki, podstawki papierowe
lub tekturowe pod kufle i szklanki, obrusy papierowe, torby
do pakowania z papieru, pojemniki papierowe i tekturowe
na artykuły żywnościowe nie zawarte w innych klasach,
ręczniki papierowe, papier kuchenny w rolkach, afisze, plakaty, broszury, materiały drukowane, ulotki, 25 odzież, nakrycia
głowy, fartuchy do grillowania, 29 mięso, wyroby mięsne,
kiełbasy, wędliny, drób, wyroby z drobiu, dziczyzna, wyroby
z dziczyzny, produkty sojowe, ryby, owoce morza, mięczaki, sery, tofu, jajka, przetworzone owoce, warzywa i grzyby,
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przetworzone orzechy i nasiona roślin strączkowych, sałatki i dania gotowe, oleje i tłuszcze, 30 kawa, herbata, kakao,
nienaturalna kawa, mąka i produkty zbożowe, chleb, bułki,
bagietki, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze i słodycze,
ryż, makaron, kluski i kasze spożywcze, przyprawy, zioła, sól
z przyprawami, sosy przyprawowe na bazie owoców lub
warzyw, przyprawy do sałatek, pieprz, sól kuchenna, keczup,
majonezy, musztarda, sosy (przyprawy), sosy do grillowania,
sosy sałatkowe, marynaty, ocet, musztarda, chrzan, potrawy gotowe, lody, lód, 31 świeże owoce, świeże warzywa,
32 piwo, piwa bezalkoholowe, piwo smakowe, napoje mieszane z dodatkiem piwa.
496924
(220) 2019 03 11
WOJSKOWE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE
SPÓŁKA AKCYJNA, Zielonka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOJSKOWE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE S.A.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)
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496933
(220) 2019 03 11
DOMINOWOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Sokółka
(znak słowno-graficzny)
PPP PUREST PINE PELLETS

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.09
(510), (511) 4 pellet drzewny, 19 drewno klejone, tarcica, kantówki klejone do produkcji okien, kantówki klejone
do produkcji drzwi, drewno klejone do produkcji schodów,
listwy przypodłogowe drewniane, listwy maskujące drewniane, 20 listwy profilowe drewniane do mebli, listwy maskujące drewniane do mebli, listwy dekoracyjne drewniane
do mebli, listwy dekoracyjne do okien, listwy dekoracyjne
do drzwi, deski drewniane klejone do produkcji mebli, płyty drewniane klejone do produkcji mebli, deski do produkcji
mebli, kołki drewniane do produkcji mebli, deski stolarskie
do produkcji mebli, fornir do produkcji mebli, płyty drewniane do produkcji mebli.
496934
(220) 2019 03 11
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MAGNETIC PRZYCIĄGA SMAKIEM
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17, 26.01.04, 26.01.16,
26.01.21, 16.01.01
(510), (511) 9 celowniki teleskopowe do broni artyleryjskiej,
celowniki teleskopowe do broni palnej, interfejsy komputerowe, kable elektryczne, nadajniki sygnałów elektronicznych,
nośniki do rejestracji dźwięku, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do rejestrowania czasu, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, urządzenia do rejestrowania odległości, 13 amunicja, amunicja do broni palnej, balistyczne
pociski, broń palna, broń samobieżna, celowniki do broni
artyleryjskiej (inne niż teleskopowe) do broni palnej, detonatory, zapalniki, dynamit, działa, materiały wybuchowe,
moździerze (broń palna), naboje (ładunki) wybuchowe, pociski artyleryjskie, rakiety (pociski), substancje samozapalne,
torpedy, wyrzutnie rakietowe.
496926
(220) 2019 03 11
AGRO INTRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DS GOLD
(210)
(731)

29.01.13, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.15, 27.05.17, 01.01.05,
01.01.10, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 31 mieszanki paszowe do stosowania w chowie
i hodowli zwierząt, koncentraty i superkoncentraty paszowe
do stosowania w chowie i hodowli zwierząt, surowce paszowe (komponenty do pasz), dodatki do pasz nie do celów
leczniczych.

(531) 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.21, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 30 lody, czekolada, słodycze czekoladowe, pasty
czekoladowe, batony czekoladowe, żelki, cukierki, czekolada
pitna.
496935
(220) 2019 03 11
MAURISSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) Lawenna Polska
(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)

(531)

496937
(220) 2019 03 11
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) Skino Get Rest
(510), (511) 3 kosmetyki.
(210)
(731)
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496940
(220) 2019 03 11
OKLEJSIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) oklejsie.pl

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.05
(510), (511) 17 folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, 27 tapeta, tapety tekstylne, 35 agencje reklamowe,
marketing ukierunkowany, projektowanie materiałów reklamowych, reklama, reklama zewnętrzna, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 37 tapetowanie, 40 drukowanie
offsetowe, 41 usługi w zakresie opracowania graficznego,
inne niż do celów reklamowych, 42 usługi graficzne, usługi
konsultacyjne dotyczące architektury, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie dekoracji wnętrza.
496941
(220) 2019 03 11
OKLEJSIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 17 folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, 27 tapeta, tapety tekstylne, 35 agencje reklamowe,
marketing ukierunkowany, projektowanie materiałów reklamowych, reklama, reklama zewnętrzna, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 37 tapetowanie, 40 drukowanie
offsetowe, 41 usługi w zakresie opracowania graficznego,
inne niż do celów reklamowych, 42 usługi graficzne, usługi
konsultacyjne dotyczące architektury, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie dekoracji wnętrza.
496943
(220) 2019 03 11
J. CHODACKI, A. MISZTAL MEDICA SPÓŁKA JAWNA,
Lubin
(540) (znak słowny)
(540) ACTIVPLAST
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze, preparaty toaletowe, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, nawilżane
chusteczki do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki do celów higienicznych i kosmetycznych nasączone preparatami toaletowymi, środkami oczyszczającymi,
preparatami do oczyszczania skóry, preparatami do usuwania makijażu, kosmetykami, płynami kosmetycznymi,
preparatami kosmetycznymi, balsamami kosmetycznymi
i/lub olejkami eterycznymi, nawilżane płatki do celów higienicznych i kosmetycznych, płatki do celów higienicznych
(210)
(731)
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i kosmetycznych nasączone preparatami toaletowymi, środkami oczyszczającymi, preparatami do oczyszczania skóry,
preparatami do usuwania makijażu, kosmetykami, płynami
kosmetycznymi, preparatami kosmetycznymi, balsamami
kosmetycznymi i/lub olejkami eterycznymi, nawilżane waciki do celów higienicznych i kosmetycznych, waciki do celów higienicznych i kosmetycznych nasączone preparatami toaletowymi, środkami oczyszczającymi, preparatami
do oczyszczania skóry, preparatami do usuwania makijażu,
kosmetykami, płynami kosmetycznymi, preparatami kosmetycznymi, balsamami kosmetycznymi i/lub olejkami eterycznymi, wilgotne ręczniki papierowe do celów higienicznych
i kosmetycznych nasączone preparatami toaletowymi,
środkami oczyszczającymi, preparatami do oczyszczania
skóry, kosmetykami, płynami kosmetycznymi, preparatami
kosmetycznymi, balsamami kosmetycznymi i/lub olejkami
eterycznymi, podkładki do celów kosmetycznych nasączone środkami oczyszczającymi, preparatami do oczyszczania
skóry, kosmetykami, płynami kosmetycznymi, preparatami
kosmetycznymi, balsamami kosmetycznymi i/lub olejkami
eterycznymi, plastry kosmetyczne zawierające środek chroniący przed słońcem i blokujący promieniowanie słoneczne
do stosowania na skórze, plastry do celów kosmetycznych,
w tym plastry samoprzylepne, rozgrzewające i/lub transdermalne, nasączone środkami oczyszczającymi, preparatami
do oczyszczania skóry, kosmetykami, płynami kosmetycznymi, preparatami kosmetycznymi, balsamami kosmetycznymi
i/lub olejkami eterycznymi, 5 leki i produkty farmaceutyczne,
preparaty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, preparaty odżywcze i witaminowe do celów medycznych i leczniczych, suplementy diety, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, probiotyki, prebiotyki, preparaty wspomagające
leczenie, podnoszące odporność organizmu i/lub wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy,
środki przeciwbólowe, napoje do celów leczniczych, zioła
lecznicze, preparaty do odchudzania, kosmetyki o działaniu
leczniczym, dermokosmetyki, środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające,
bakteriobójcze i dezynfekcyjne, ściereczki do czyszczenia nasączone środkami dezynfekującymi lub alkoholem, do celów
higienicznych, nawilżane chusteczki do celów leczniczych,
medycznych i/lub dezynfekcyjnych, chusteczki do celów
leczniczych, medycznych i/lub dezynfekcyjnych nasączone
preparatami farmaceutycznymi, leczniczymi, przeciwzapalnymi, przeciwbólowymi, bakteriobójczymi, dezynfekcyjnymi i/lub alkoholem, nawilżane płatki do celów leczniczych,
medycznych i/lub dezynfekcyjnych, płatki do celów leczniczych, medycznych i/lub dezynfekcyjnych nasączone preparatami farmaceutycznymi, leczniczymi, przeciwzapalnymi,
przeciwbólowymi, bakteriobójczymi, dezynfekcyjnymi i/lub
alkoholem, nawilżane waciki do celów leczniczych, medycznych i/lub dezynfekcyjnych, waciki do celów leczniczych,
medycznych i/lub dezynfekcyjnych nasączone preparatami
farmaceutycznymi, leczniczymi, przeciwzapalnymi, przeciwbólowymi, bakteriobójczymi, dezynfekcyjnymi i/lub alkoholem: podkładki do celów leczniczych, medycznych i/lub
dezynfekcyjnych nasączone preparatami farmaceutycznymi,
leczniczymi, przeciwzapalnymi, przeciwbólowymi, bakteriobójczymi, dezynfekcyjnymi i/lub alkoholem, wilgotne
ręczniki papierowe do celów leczniczych, medycznych i/lub
dezynfekcyjnych nasączone preparatami farmaceutycznymi, bakteriobójczymi i/lub dezynfekcyjnymi, zawarte w tej
klasie plastry, plastry rozgrzewające, plastry samoprzylepne
i plastry transdermalne, plastry transdermalne do podawania leków, plastry na odciski, plastry do celów leczniczych,
medycznych i/lub dezynfekcyjnych, w tym plastry samoprzylepne, rozgrzewające i transdermalne, nasączone prepa-
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ratami farmaceutycznymi, leczniczymi, przeciwzapalnymi,
przeciwbólowymi, bakteriobójczymi, dezynfekcyjnymi i/lub
alkoholem, 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych i ziół,
środków weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia
medycznego, usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, internetowej plastrów leczniczych, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom, promocja sprzedaży dla osób trzecich balsamów, balsamów do użytku medycznego, bandaży
opatrunkowych, plastrów, plastrów do celów medycznych,
maści, żeli, kremów, masek, olejków eterycznych, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, sprzedaż
detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, zapewnienie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.
496945
(220) 2019 03 11
ADEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Ruda Śląska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADEKO STOLARNIA

(210)
(731)
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496965
(220) 2019 03 11
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RODZINA ZDROWIA Halitabs

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty medyczne, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, reduktory cholesterolu, suplementy diety do kontroli cholesterolu, preparaty
farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu trawiennego,
preparaty probiotyczne do celów medycznych pomagające w utrzymaniu naturalnej równowagi flory w układzie
trawiennym.
496971
(220) 2019 03 11
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ICP-R
(510), (511) 13 imitatory celów powietrznych.

(210)
(731)

496981
(220) 2019 03 11
MAURISSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Láwenna POLSKA

(210)
(731)

(531) 05.01.05, 05.01.16, 26.03.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 20 meble.
496947
(220) 2019 03 11
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ICP-1
(510), (511) 13 imitatory celów powietrznych.

(210)
(731)

496964
(220) 2019 03 11
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COMFORT STEP
(210)
(731)

(531) 02.09.19, 26.02.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 25 obuwie, wkładki do butów, skarpetki.

(531) 27.05.01, 29.01.06, 26.11.02
(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.
496985
(220) 2019 03 11
DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DEFRO HOME ELITE
(510), (511) 11 kominki, kominki elektryczne, dmuchawy
kominowe, osłony kominkowe, wkłady kominkowe, wyciągi
kominkowe, kominki metalowe odlewane, domowe kominki
gazowe, przenośne kominki elektryczne, wentylatory do kominów, wykładziny do otworów kominków, wymienniki ciepła do kominków, dysze regulujące jako części kominków,
domowe symulatory kominków na węgiel, okapy pochłaniające parę do kominków, domowe symulatory kominków
na polana, ruszty kominkowe na paliwo stałe, ruszty kominkowe do użytku domowego, ruszty kominkowe frontowe
do użytku domowego, misy na zanieczyszczenia jako części
(210)
(731)
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kominków lub pieców, wkłady do kominków w postaci palników na paliwo stałe, produkty ceramiczne imitujące działanie paliw, będące częściami i akcesoriami do kominków, gazowe kotły kominkowe do centralnego ogrzewania w domu,
gazowe kotły kominkowe do domowych instalacji ciepłej
wody, piecyki opalane drewnem, piecyki na drewno.
496991
(220) 2019 03 11
MICHAŁOWSKI PIOTR ŻWIR-KOP HANDEL-USŁUGI,
Trąbinek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIT B
(210)
(731)
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497035
(220) 2019 03 11
KT7 CNC LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) KT7 CNC
(510), (511) 7 maszyny do cięcia plazmowego, maszyny
do plazmowej obróbki powierzchni, spawarki plazmowe, frezarki, wycinarki jako maszyny, obrabiarki, maszyny do cięcia
plazmowego sterowane numerycznie, obrabiarki sterowane
numerycznie.
(210)
(731)

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

497036
(220) 2019 03 11
KANIA ALEKSANDRA SKILLSY, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
S skillsy

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 12 zaciski hamulcowe.
496992
(220) 2019 03 11
WALENTYN MACIEJ P.H.U. VALENTINO,
Tomaszów Lubelski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RESTO & PIZZA Valentino
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 43 bary, usługi kateringowe, doradztwo kulinarne, herbaciarnie, kawiarnia, koktajlbary, lodziarnie, 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.
497010
(220) 2019 03 12
INTERMEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sompolno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m TWOJE MEBLE
(210)
(731)

(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble, meble domowe, meble kuchenne,
meble sypialne, meble biurowe, meble łazienkowe, 35 usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z meblami.

(531) 24.15.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 dostęp do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu do elektronicznego rynku, portalu
w sieciach komputerowych, zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu do portali
internetowych na rzecz osób trzecich.
497049
(220) 2019 03 12
ŁUKASZCZYK MARTA SCHRONISKO PTTK
KALATÓWKI, Zakopane
(540) (znak słowny)
(540) Zawody na Starym Sprzęcie Narciarskim
„O Wielkanocne Jajo” im. Krystyny Behounek
(510), (511) 41 organizowanie imprez kulturalnych, organizowanie imprez sportowych, organizowanie imprez
rozrywkowych.
(210)
(731)

497056
(220) 2019 03 12
ŁUKASZCZYK MARTA SCHRONISKO PTTK
KALATÓWKI, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAZZ CAMPING KALATÓWKI

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.13, 22.01.21, 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie imprez kulturalnych, organizowanie imprez sportowych, organizowanie imprez
rozrywkowych.

Nr ZT18/2019
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497147
(220) 2019 03 13
DZIUPLA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworze
(540) (znak słowny)
(540) TWOJA DZIUPLA
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w handlu, usługi marketingowe, komputerowe zarządzanie plikami, komputerowe
bazy danych (pozyskiwanie danych do -), marketing ukierunkowany, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama on-line 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)

497149
(220) 2019 03 13
TRADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MOLLY LAC
(510), (511) 3 lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji
paznokci, zmywacze do paznokci, środki do usuwania lakierów, kleje do celów kosmetycznych, kosmetyki.
(210)
(731)

497172
(220) 2019 03 14
BALTCREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALTCREDIT Nasz Klient - Nasz Partner!

(210)
(731)

(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi związane z udzielaniem pożyczek
i kredytów, wynajem środków finansowych, leasing finansowy i operacyjny, usługi związane z kartami bankomatowymi i kredytowymi, usługi związane z kartami
debetowymi, usługi związane z wydawaniem książeczek
czekowych, skupowanie długów oraz usługi związane
ze skupowaniem długów, finansowanie kredytów - pożyczek, elektroniczny transfer środków finansowych oraz
usługi związane z rozdzielaniem środków finansowych,
obsługa rachunków bankowych, działalność ubezpieczeniowa, zarządzanie długami, usługi związane z płaceniem
rachunków, faktoring.
497179
(220) 2019 03 14
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) BIELENDA JAPAN PEEL-OFF MASK
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki
i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonalne,
kosmetyki do stylizacji włosów, wszystkie towary dla kobiet.
497186
(220) 2019 03 14
GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIT STOP Sleep & Go!
(210)
(731)

(531) 25.07.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi w zakresie prowadzenia stacji paliw,
usługi stacji obsługi pojazdów, usługi naprawy i konserwacji
pojazdów, usługi myjni samochodowych, 39 usługi krajowej
i międzynarodowej spedycji towarów; pośrednictwo w krajowym i międzynarodowym transporcie towarów, transport
przedmiotów wartościowych, przewóz materiałów niebezpiecznych, wynajem środków transportu, usługi składowania, załadunku, wyładunku, przeładunku lub przepakowywania towarów; wynajmowanie magazynów; wypożyczanie
i wynajem pojazdów, wynajem kontenerów transportowych
i magazynowych; informacja o składowaniu i o transporcie
towarów, pomoc drogowa dla silnikowych pojazdów lądowych do użytku handlowego, usługi holowania pojazdów,
magazynowanie, przechowywanie, przeładunek i konfekcjonowanie ropy naftowej, paliw płynnych i gazowych, usługi
w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasu paliw, usługi
w zakresie dystrybucji i dostarczania paliw płynnych, gazowych, smarów i olejów transportem samochodowym, rurociągami i wagonami, 43 usługi hotelarskie, usługi pensjonatów, domów turystycznych, domów wczasowych i moteli,
usługi w zakresie rezerwacji noclegów, usługi zakwaterowania, udostępnianie obiektów noclegowych turystycznych
i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, usługi wynajmowania sal, obiektów i sprzętu na szkolenia, zjazdy, sympozja
i konferencje, usługi kawiarni, stołówek, usługi restauracyjne
i barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, usługi kateringowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

497201
(220) 2019 03 14
MAZURKIEWICZ KRZYSZTOF ENERCAD, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
ENERCAD PROJEKTY DORADZTWO REALIZACJE
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.15.09, 26.01.06, 24.17.02
(510), (511) 42 planowanie projektu, doradztwo projektowe, projektowanie techniczne, badania projektów inżynieryjnych, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, planowanie projektów technicznych w dziedzinie
inżynierii, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, projektowanie i opracowywanie sieci, opracowywanie
projektów technicznych do projektów budowlanych, usługi
zarządzania projektami inżynieryjnymi, usługi w zakresie
wspomaganego komputerem projektowania i rysunku
technicznego, analizy wykonalności projektu, projektowanie analiz wykonalności w zakresie projektów, sporządzanie
raportów projektowych, badania dotyczące projektowania,
usługi konsultacyjne w zakresie projektowania, usługi projektowania konstrukcji tymczasowych, usługi w zakresie przemysłowego projektowania technicznego, usługi w zakresie
projektowania technicznego, przygotowywanie raportów
związanych z opracowaniami projektów technicznych
do projektów budowlanych projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji energii, usługi projektowania w zakresie
tworzenia sieci, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania systemów
elektronicznych, usługi inżynieryjne dotyczące projektowania systemów łącznościowych, projektowanie systemów
elektrycznych, usługi projektowania technicznego związane
z elektrowniami, usługi projektowania i planowania dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego, prowadzenie badań
i opracowywanie projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania do sterowania, regulacji
i monitorowania systemów energii słonecznej, udzielanie informacji związanych z badaniami i opracowaniami projektów
technicznych dotyczących wykorzystywania naturalnych
źródeł energii, projektowanie układów automatyki zabezpieczeniowej, projektowanie układów zasilania i stacyjnych
potrzeb własnych, projektowanie rozdzielni, projektowanie
układów UPS, projektowanie układów pomiarowych, projektowanie układów telemechaniki i telekomunikacji stacji
elektroenergetycznych, projektowanie telemechaniki i telekomunikacji układów odnawialnych źródeł energii, projektowanie telemechanizacji sieci dystrybucyjnych, projektowanie systemów ochrony terenu.
(210) 497235
(220) 2019 03 15
(731) McDonald’s Corporation, Chicago, US
(540) (znak słowny)
(540) OkazYEAH
(510), (511) 43 usługi restauracyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

Nr ZT18/2019

usługi w zakresie rejsów na jachtach, organizowanie podróży i rejsów, 41 usługi klubów nocnych, organizacja imprez rozrywkowych, zapewnianie imprez rekreacyjnych,
organizowanie imprez tanecznych, organizowanie imprez
muzycznych, doradztwo w zakresie planowania imprez
specjalnych, udzielanie informacji na temat rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci on-line i Internetu, organizacja przyjęć, organizacja i przeprowadzanie
imprez rozrywkowych na żywo, dyskoteki, 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne,
udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur
oraz pomieszczeń na posiedzenia, usługi barowe, wypożyczanie wyposażenia barowego, serwowanie napojów alkoholowych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem.
497237
(220) 2019 03 15
NEXIO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NEXIO
(510), (511) 35 rekrutacja personelu, outsourcing [doradztwo biznesowe], biura pośrednictwa pracy, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, zarządzanie w działalności gospodarczej
dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, 42 usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, analizy
systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
danych, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform
komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii
telekomunikacyjnej.
(210)
(731)

497256
(220) 2019 03 16
SKANFORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piskórka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Skan Tool

(210)
(731)

497236
(220) 2019 03 15
SZAŁKIEWICZ ANNA HOLIDAY.SZCZECIN.PL, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
HOLIDAY SZCZECIN

(531) 29.01.02, 27.05.01, 06.06.03, 18.03.14, 01.15.24
(510), (511) 39 usługi związane z limuzynami, wypożyczanie samochodów, transport osób i towarów drogą lądową,
powietrzną i wodną, usługi czarterowania jachtów i łodzi,

(531) 24.13.01, 26.04.01, 26.04.16, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie użytkowe, aplikacje biurowe
i biznesowe, 42 hosting, oprogramowanie jako usługa oraz
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, rozwój,
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych.

Nr ZT18/2019
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497304
(220) 2019 03 18
MARTIN BRAUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Kujawski
(540) (znak słowny)
(540) KASTARDINIO
(510), (511) 30 imitacja kremu budyniowego, słodkie polewy i nadzienia.
(210)
(731)

497320
(220) 2019 03 18
STOWARZYSZENIE SPADOCHRONOWY KLUB
SPORTOWY SKY CAMP, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKY CAMP Baltic
(210)
(731)

(531) 02.01.08, 02.01.16, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 konserwacja i naprawa sprzętu sportowego, 41 szkolenie sportowe, szkolenie zaawansowane, sport
i fitness, organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, usługi sportowe i rekreacyjne, usługi
rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, organizacja
turniejów sportowych, organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, zajęcia sportowe, usługi sportowe,
edukacja sportowa, udostępnianie sprzętu sportowego, dostarczanie sprzętu sportowego, przeprowadzanie wydarzeń
sportowych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, usługi
szkoleniowe w zakresie sportu, usługi trenerskie w zakresie
sportu, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, wynajem
sprzętu sportowego i obiektów sportowych.
497330
(220) 2019 03 19
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) Tymbark Daj coś od siebie
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, napoje
przyrządzone z mleka lub zawierające mleko, marmolady
owocowe, dżemy owocowe, koktajle mleczne, 30 herbata mrożona (nie dla celów medycznych), napoje na bazie
herbaty, sosy do lodów, mrożony jogurt [lody spożywczej],
syropy owocowe, syropy smakowe, syropy do naleśników,
musy owocowe [sosy], musy (wyroby cukiernicze), musy czekoladowe, musy deserowe, musy (słodycze), sosy owocowe,
polewy do lodów, polewy do deserów, bazy do przyrządzania koktajli mlecznych, 32 piwo, wody mineralne i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów,
napoje owocowe niealkoholowe, napoje bezalkoholowa,
kwas chlebowy [napoją bezalkoholowe], napoje pół mrożone, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje
warzywne, gazowane napoje (proszki do napoje orzeźwiające, koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], napoje
bezalkoholowe, toniki [napoje nielecznicze], napoje od alkoholizowane, bezalkoholowe napoje gazowane, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, bezalkoholowe napoje na bazie
miodu, napoje z sokiem ananasowym, słodkie napoje bezal(210)
(731)
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koholowe na bazie soków owocowych, napoje bezalkoholowe z sarsaparillą, sorbety [napoje], napoje (syropy do soki
warzywne [napoje], napoje wzbogacone dodatkowymi
pierwiastkami śladowymi, napoje z dodatkiem witamin, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, woda mineralna [napoje], esencje do produkcji napojów, bezalkoholowe napoje
z soków owocowych, napoje z owoców bezalkoholowe,
napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], napoje z dodatkiem witamin [nie do celów medycznych], napoje izotoniczne, napoje owocowe, napoje dla sportowców, napoje
energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę,
sok pomidorowy [napoje], napoje aromatyzowane owocami, napoje serwatkowe, napoje z guaraną, napoje z sokiem
grejpfrutowym, napoje z soków owocowych [napoje bezalkoholowe], pastylki do sporządzania napojów gazowanych,
napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, mrożone napoje
owocowe, napoje wzbogacone minerałami [nie do celów
medycznych], napoje na bazie owoców lub warzyw: soki
gazowane, owoce (soki), soki owocowe, soki warzywne, soki
ze świeżych owoców, soki owocowe do użytku jako napoje,
owocowe nektary, bezalkoholowe, nektary owocowe, bezalkoholowe, syropy do produkcji lemoniady, syropy do napojów, syropy do lemoniady, warzywne napoje typu smoothie,
napoje typu smoothie, napoje typu smoothie zawierające
ziarna i owies, koktajle [bezalkoholowe napoje owocowej],
koktajle owocowe, bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe.
497331
(220) 2019 03 19
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin
(540) (znak słowny)
(540) kabergovet
(510), (511) 5 preparat weterynaryjny zawierający kabergolinę.
(210)
(731)

497332
(220) 2019 03 19
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin
(540) (znak słowny)
(540) metronidavet
(510), (511) 5 preparat weterynaryjny zawierający metronidazol.
(210)
(731)

497338
(220) 2019 03 19
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SALATO
(210)
(731)

(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 29 sałatki warzywne, sałatki owocowe, sałatki
owocowo-warzywne, sałatki na bazie ryb, sałatki na bazie
mięsa, sałatki gotowe, pasty z ryb, posiłki gotowe składające
się głównie z ryb.
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497339
(220) 2019 03 19
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMACZNEGO!
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 hummus, gotowe dania warzywne, gotowe
dania z mięsa, gotowe dania z ryb, sałatki warzywne, zupy,
sałatki owocowe, sałatki owocowo-warzywne, sałatki gotowe, gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, 30 dania gotowe zawierające głównie ryż, owsianka, kasza bulgur,
kanapki, przekąski z musli, batoniki z musli, zawijane kanapki
typu wrap, tortille, sałatki z makaronu, kuskus, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe gotowe do spożycia, gotowe desery, gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy
na bazie ryżu, pesto.
(210) 497340
(220) 2019 03 19
(731) FUNDACJA PRO VITAE, Dębowiec
(540) (znak słowny)
(540) Fundacja Pro Vitae
(510), (511) 41 organizowanie zawodów sportowych, organizowanie widowisk [impresariat], kultura fizyczna, usługi
rozrywkowe, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego,
usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne].
(210) 497341
(220) 2019 03 19
(731) FUNDACJA PRO VITAE, Dębowiec
(540) (znak słowny)
(540) Piekło Czantorii
(510), (511) 41 organizowanie zawodów sportowych, organizowanie widowisk [impresariat], kultura fizyczna, usługi
rozrywkowe, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego.
(210) 497342
(220) 2019 03 19
(731) FUNDACJA PRO VITAE, Dębowiec
(540) (znak słowny)
(540) Salamandra Ultra Trail
(510), (511) 41 organizowanie zawodów sportowych, organizowanie widowisk [impresariat], kultura fizyczna, usługi
rozrywkowe, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego.
497348
(220) 2019 03 19
EPP RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) PRONOVEL
(510), (511) 1 tworzywo sztuczne polipropylen.

(210)
(731)

497356
(220) 2019 03 19
INWE100 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) INWE100

(531) 24.15.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje mieszkaniowe, agencje nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, wycena nieruchomości,
wynajmowanie mieszkań.
(210)
(731)
(540)
(540)

497371
(220) 2019 03 19
DE AGOSTINI S.P.A., Novara, IT
(znak słowno-graficzny)
DEA CAPITAL

(531) 01.03.02, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, zarządzanie działalnością
gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą,
prace biurowe, 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe,
usługi bankowe, usługi związane z majątkiem nieruchomym.
497377
(220) 2019 03 19
FLORCZAK ANNA FIZYKOTERAPIA FUNKCJONALNA,
Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANNA FLORCZAK FIZJOTERAPIA FUNKCJONALNA
(210)
(731)

(531) 02.09.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 doradztwo w zakresie sprawności fizycznej,
doradztwo w zakresie treningu fizycznego, edukacja w zakresie świadomości ruchowej, gimnastyka (instrukcje -), instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, instruktaż w zakresie gimnastyki, nauczanie pływania, organizowanie zajęć
rekreacyjnych, organizowanie zajęć sportowych i zawodów
sportowych, prowadzenie zajęć fitness, prowadzenie zajęć poprawiających kondycję fizyczną, prowadzenie zajęć
w zakresie ćwiczeń fizycznych, treningi zdrowotne i treningi
fitness, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], zajęcia gimnastyczne, zajęcia sportowe, zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, 44 doradztwo w zakresie diety
i odżywiania, fizjoterapia, informacje dotyczące masażu, masaż, masaż tkanek głębokich, opieka zdrowotna dotycząca
gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacja fizyczna, udostępnianie
sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, usuwanie cellulitu z ciała.

Nr ZT18/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

497379
(220) 2019 03 19
PLANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowny)
(540) PLANTA VIT
(510), (511) 1 nawozy, nawozy do trawników, nawozy do trawy, nawozy naturalne, nawozy mineralne, nawozy chemiczne, nawozy płynne, nawozy posypowe, nawozy organiczne,
mieszanki nawozów, preparaty do nawożenia, podłoża hodowlane dla roślin, torf do uprawy nasion.
(210)
(731)

497385
(220) 2019 03 19
STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
IM. KSIĘDZA PIOTRA SKARGI, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Apostolat Fatimy
(210)
(731)

(531) 29.01.11, 27.05.05
(510), (511) 16 gazety, afisze, albumy, broszury, czasopisma,
materiały drukowane, fotografie, książki, publikacje drukowane, rysunki, periodyki, 35 promowanie działalności na rzecz
rozwoju i propagowania kultury i cywilizacji chrześcijańskiej,
36 usługi organizowania zbiórki i zbiórka funduszy na cele
związane z propagowaniem kultury i cywilizacji chrześcijańskiej, 39 usługi pośredniczenia w zawieraniu umów dotyczących rezerwacji i organizacji podróży o charakterze religijnym,
usługi w zakresie organizacji wycieczek i zwiedzania miejsc
związanych z kulturą i cywilizacją chrześcijańską, usługi organizowania wyjazdów turystycznych o charakterze religijnym,
41 publikowanie tekstów innych niż reklamowe usługi wydawnictwa, publikacje elektroniczne książek, gazet i periodyków on-line i ich obsługa, usługi reporterskie i wydawnicze,
usługi organizowania projekcji, sympozjów, konferencji, zjazdów, seminariów, pokazów audiowizualnych, wystaw, spotkań
dyskusyjnych, zgromadzeń, marszów, manifestacji i pochodów poświęconych problemom społecznym, kulturze i cywilizacji chrześcijańskiej, usługi organizowania wymiany kulturalnej społeczności chrześcijańskiej w kraju i za granicą, usługi
organizowania spotkań, zlotów i obozów dla dorosłych, dzieci
i młodzieży poświęconych problemom społecznym, kulturze
i cywilizacji chrześcijańskiej, usługi organizowania koncertów,
balów i imprez o charakterze rozrywkowym celem propagowania kultury i cywilizacji chrześcijańskiej, usługi w zakresie
działalności oświatowej, dydaktycznej celem propagowania
kultury i cywilizacji chrześcijańskiej, 43 organizowanie pielgrzymek w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, organizowanie wyjazdów turystycznych o charakterze religijnym
w zakresie rezerwacji zakwaterowania, 45 organizowanie zgromadzeń religijnych, usługi w zakresie doradztwa duchowego,
organizowanie ceremonii religijnych.
497392
(220) 2019 03 19
SOLIPIWKO JOANNA PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE LIGHTING CENTER, Będzin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lighting Center
(210)
(731)
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(531) 29.01.12, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.22
(510), (511) 9 odtwarzacze płyt gramofonowych, talerze obrotowe do gramofonów, regulatory prędkości do gramofonów, urządzenia do wyrównywania igły gramofonu, głośniki
do gramofonów, ramiona gramofonowe, igły gramofonowe,
płyty gramofonowe, wkładki gramofonów, statywy dwunóżkowe, miksery dźwięku, miksery audio, miksery do mikrofonów, stoły mikserskie, cyfrowe pulpity mikserskie, miksery dźwięku z wbudowanymi wzmacniaczami, stoły mikserskie do mieszania dźwięków do użytku w studiach nagrań, odtwarzacze MP3, odtwarzacze stereo, odtwarzacze
płyt, odtwarzacze kaset, odtwarzacze taśm, odtwarzacze
audio, odtwarzacze dźwięku, odtwarzacze płyt fonograficznych, przenośne odtwarzacze multimedialne, odtwarzacze
płyt kompaktowych, cyfrowe odtwarzacze muzyki, futerały
na przenośne odtwarzacze muzyczne, etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, sprzęt do odtwarzania dźwięku, urządzenia do odtwarzania dźwięku, oprogramowanie do muzyki, oprogramowanie do komponowania muzyki, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania plików z muzyką
cyfrową, oprogramowanie komputerowe do tworzenia
i edycji muzyki i dźwięków, słuchawki, słuchawki stereofoniczne, słuchawki douszne, słuchawki muzyczne, słuchawki
bezprzewodowe, wzmacniacze słuchawkowe, nauszniki
do słuchawek, adaptery do słuchawek, futerały na słuchawki,
konsole ze słuchawkami, zestawy słuchawek z mikrofonem,
dwukierunkowe wtyczki do słuchawek, konsole do miksowania dźwięku, pulpity do miksowania dźwięków, części i akcesoria do urządzeń audio, kolumny typu soundbar, przedwzmacniacze, końcówki wtykowe do przewodów elektrycznych, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, mikrofony, stojaki do mikrofonów, wtyczki do mikrofonów, kable
do mikrofonów, procesory dźwięku, procesory dźwiękowe
wielokanałowe, cyfrowe procesory sygnałów, cyfrowe procesory dźwięku, procesory dźwięku przestrzennego, procesory sygnałów analogowych, procesory głosu, głośniki
do monitora studyjnego, głośniki, głośniki audio, przenośne
głośniki, głośniki wysokotonowe, głośniki bezprzewodowe,
systemy głośnikowe, stojaki na głośniki, tuby do głośników,
kable do głośników, uchwyty do głośników, głośniki z wbudowanymi wzmacniaczami, przetworniki sygnałów do głośników audio, elektroniczne procesory sygnałów audio
do kompensacji zniekształceń dźwięku w głośnikach, urządzenia i przyrządy radiowe, megafony, systemy nagłaśniające PA, regulatory elektroniczne, elektroniczne regulatory
mocy, oprogramowanie konferencyjne, sprzęt konferencyjny audio, transformatory, transformatory elektroniczne,
transformatory elektryczne, transformatory akustyczne,
wzmacniacze gitarowe, przetworniki do gitar, kable do gitar,
wzmacniacze gitarowe przenośne, procesory efektów gitarowych, elektroniczne przystawki do gitar i gitar basowych,
wzmacniacze do gitar basowych, nośniki do rejestracji
dźwięku, interfejsy audio, oprogramowanie interfejsów, cyfrowe urządzenia interfejsowe audio, oprogramowanie interfejsowe, interfejsy komunikacyjne, elektroniczne kontrolery
cyfrowe, konwertery elektroakustyczne, konwertery sygnałów, konwertery elektryczne, nagrywarki dźwięku, wzmacniacze dźwięku, karty dźwiękowe, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do miksowania dźwięku, urządzenia
do transmisji dźwięku, aparaty do wytwarzania dźwięków,
przenośne urządzenia do nagrywania dźwięku, oprogramowanie komputerowe do nagrywania dźwięku, membrany
akustyczne stosowane w urządzeniach rejestrujących lub
odtwarzających dźwięk, samplery, kable audio, kable elektroniczne, kable elektryczne, kable USB, kable koncentryczne, tunery kablowe, wiązki kablowe, złącza kablowe do kabli
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elektrycznych, złącza do kabli, złącza kabli audio, elektryczne
kable interfejsowe, przejściówki do kabli, testery kabli audio,
kable typu jack, kable do przekaźników radiowych, przedłużacze do kabli elektrycznych, przejściówki do kabli koncentrycznych, kable i przewody elektryczne, 11 oświetlenie i reflektory oświetleniowe, transformatory oświetleniowe, reflektory oświetleniowe, instalacje oświetleniowe, oprawy
oświetleniowe, lampy oświetleniowe, żarówki oświetleniowe, osprzęt oświetleniowy, szyny oświetleniowe, oświetlenie
elektryczne, oświetlenie nastrojowe, wyposażenie oświetleniowe, elementy oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe,
rury oświetleniowe, ozdobne oświetlenie stroboskopowe,
wiszące oświetlenie fluorescencyjne, oświetlenie nastrojowe
LED, osprzęt do oświetlenia, plazmowy system oświetlenia,
elektryczne oświetlenie światłowodowe, przenośne lampy
oświetleniowe, fluorescencyjne urządzenia oświetleniowe,
miniaturowe żarówki oświetleniowe, oświetleniowe lampy
wyładowcze, neonowe lampy oświetleniowe, urządzenia
oświetleniowe LED, halogenowe oprawy oświetleniowe, luminescencyjne lampy oświetleniowe, światłowodowe instalacje oświetleniowe, elektryczne instalacje oświetleniowe,
elektryczne oprawy oświetleniowe, lampy, mobilne wieże
oświetleniowe, oprawy oświetleniowe LED, panele oświetleniowe, ozdobne zestawy oświetleniowe, żarówki oświetleniowe LED, oprawy oświetleniowe sufitowe, urządzenia
do oświetlenia scenicznego, osprzęt do oświetlenia światłowodowego, ozdobne oświetlenie na gaz, halogenowe instalacje oświetlenia scenicznego, architektoniczne oprawy
do oświetlenia, filtry do oświetlenia scenicznego, elektryczne urządzenia oświetlenia dekoracyjnego, urządzenia oświetleniowe sterowane komputerowo, filtry do urządzeń oświetleniowych, elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej,
lampy do celów oświetleniowych, lampy elektryczne
do oświetlenia wnętrz, lampy fluorescencyjne do oświetlenia scenicznego, lampy elektryczne do oświetlenia zewnętrznego, elementy instalacji oświetleniowej na podczerwień, kule lustrzane będące elementami oświetleniowymi,
przewody świetlne do celów oświetleniowych, filtry kolorów
do urządzeń oświetleniowych, instalacje oświetlenia scenicznego o wysokim natężeniu wyładowania, urządzenia
oświetleniowe i z promieniowaniem ultrafioletowym w jednym, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie stroboskopowe
do tworzenia efektów świetlnych, lampy stroboskopowe
do tworzenia efektów świetlnych, rzutniki światła laserowego, żarówki i akcesoria do nich, 15 instrumenty muzyczne,
statywy do instrumentów muzycznych, gitary, gitary elektryczne, gitary akustyczne, gitary basowe, podstrunniki gitarowe, struny do gitar, kostki do gitar, elektryczne gitary basowe, końcówki do przełączników gitarowych, paski na ramię
do gitar, podpórki na ramiona do gitar, struny gitarowe wykonane ze stali, struny gitarowe zawierające stal, gitarowe
korby strojeniowe, instrumenty dęte, instrumenty dęte blaszane, instrumenty dęte drewniane, instrumenty muzyczne
dęte, stroiki do ustników instrumentów dętych drewnianych,
banjo, ksylofony, ksylofony żelazne, mandoliny, mandole,
skrzypce, podkładki pod brodę do skrzypiec, ukulele, akordeony, fortepiany, pianina, pianina elektroniczne, pianina elektryczne, elektryczne keyboardy, elektroniczne keyboardy, talerze perkusyjne, muzyczne instrumenty perkusyjne, perkusyjne pady ćwiczeniowe, cymbały, trąbki, puzony, syntezatory jako instrumenty muzyczne, kornety, instrumenty blaszane, instrumenty elektroniczne, rogi, instrumenty strunowe
uderzane, trójkąty, basy, piszczałki, bębny, organy, kotły, stroiki, grzechotki, klawisze instrumentów muzycznych, klawiatury instrumentów muzycznych, flety proste, dzwonki ręczne, instrumenty muzyczne sterowane komputerowo, futerały na instrumenty muzyczne, bałałajki, stroiki do instrumen-
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tów muzycznych, kołki do instrumentów muzycznych, ustniki do instrumentów muzycznych, miechy do instrumentów
muzycznych, pedały do instrumentów muzycznych, tłumiki
do instrumentów muzycznych, kostki do instrumentów strunowych, struny do instrumentów muzycznych, smyczki
do instrumentów muzycznych, trójnogi do instrumentów
muzycznych, mostki do instrumentów muzycznych, młoteczki do instrumentów muzycznych, dopasowane pokrowce na instrumenty muzyczne, pedały do bębnów, śruby
smyczkowe do instrumentów muzycznych, klapy, wentyle
do instrumentów muzycznych, urządzenia do strojenia instrumentów muzycznych, instrumenty muzyczne sterowane przy pomocy mikroprocesora, pedały efektów dźwiękowych do instrumentów muzycznych, włosie końskie
do smyczków do instrumentów muzycznych, automaty perkusyjne, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa oświetlenia i reflektorów oświetleniowych, transformatorów oświetleniowych, reflektorów oświetleniowych, instalacji oświetleniowych, opraw oświetleniowe, lamp oświetleniowych, żarówek oświetleniowych, osprzętu oświetleniowego, szyn
oświetleniowych, oświetlenia elektrycznego, oświetlenia
nastrojowego, wyposażenia oświetleniowego, elementów
oświetleniowych, urządzeń oświetleniowych, rur oświetleniowych, ozdobnego oświetlenia stroboskopowego, wiszącego oświetlenia fluorescencyjnego, oświetlenia nastrojowego LED, osprzętu do oświetlenia, plazmowego systemu
oświetlenia, elektrycznego oświetlenia światłowodowego,
przenośnych lamp oświetleniowych, fluorescencyjnych
urządzeń oświetleniowych, miniaturowych żarówek oświetleniowych, oświetleniowych lamp wyładowczych, neonowych lamp oświetleniowych, urządzeń oświetleniowych
LED, halogenowych opraw oświetleniowych, luminescencyjnych lamp oświetleniowych, światłowodowych instalacji
oświetleniowych, elektrycznych instalacji oświetleniowych,
elektrycznych opraw oświetleniowych, lamp, mobilnych
wież oświetleniowych, opraw oświetleniowych LED, paneli
oświetleniowych, ozdobnych zestawów oświetleniowych,
żarówek oświetleniowych LED, opraw oświetleniowych sufitowych, urządzeń do oświetlenia scenicznego, osprzętu
do oświetlenia światłowodowego, ozdobnego oświetlenia
na gaz, halogenowych instalacji oświetlenia scenicznego, architektonicznych opraw do oświetlenia, filtrów do oświetlenia scenicznego, elektrycznych urządzeń oświetlenia dekoracyjnego, urządzeń oświetleniowych sterowanych komputerowo, filtrów do urządzeń oświetleniowych, elementów
elektrycznej instalacji oświetleniowej, lamp do celów oświetleniowych, lamp elektrycznych do oświetlenia wnętrz, lamp
fluorescencyjnych do oświetlenia scenicznego, lamp elektrycznych do oświetlenia zewnętrznego, elementów instalacji oświetleniowej na podczerwień, kul lustrzanych będących elementami oświetleniowymi, przewodów świetlnych
do celów oświetleniowych, filtrów kolorów do urządzeń
oświetleniowych, instalacji oświetlenia scenicznego o wysokim natężeniu wyładowania, urządzeń oświetleniowych
i z promieniowaniem ultrafioletowym w jednym, oświetlenia
dekoracyjnego, oświetlenia stroboskopowego do tworzenia
efektów świetlnych, lamp stroboskopowych do tworzenia
efektów świetlnych, rzutników światła laserowego, żarówek
i akcesoriów do nich, odtwarzaczy płyt gramofonowych, talerzy obrotowych do gramofonów, regulatorów prędkości
do gramofonów, urządzeń do wyrównywania igieł gramofonów, głośników do gramofonów, ramion gramofonowych,
igieł gramofonowych, płyt gramofonowych, wkładek gramofonów, statywów dwunóżkowych, mikserów dźwięku,
mikserów audio, mikserów do mikrofonów, stołów mikserskich, cyfrowych pulpitów mikserskich, mikserów dźwięku
z wbudowanymi wzmacniaczami, stołów mikserskich
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do mieszania dźwięków do użytku w studiach nagrań, odtwarzaczy MP3, odtwarzaczy stereo, odtwarzaczy płyt, odtwarzaczy kaset, odtwarzaczy taśm, odtwarzaczy audio, odtwarzaczy dźwięku, odtwarzaczy płyt fonograficznych, przenośnych odtwarzaczy multimedialnych, odtwarzaczy płyt
kompaktowych, cyfrowych odtwarzaczy muzyki, futerałów
na przenośne odtwarzacze muzyczne, etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, sprzętu do odtwarzania dźwięku, urządzeń do odtwarzania dźwięku, oprogramowania do muzyki,
oprogramowania do komponowania muzyki, oprogramowania komputerowego do przetwarzania plików z muzyką
cyfrową, oprogramowania komputerowego do tworzenia
i edycji muzyki i dźwięków, słuchawek, słuchawek stereofonicznych, słuchawek dousznych, słuchawek muzycznych,
słuchawek bezprzewodowych, wzmacniaczy słuchawkowych, nauszników do słuchawek, adapterów do słuchawek,
futerałów na słuchawki, konsoli ze słuchawkami, zestawów
słuchawek z mikrofonem, dwukierunkowych wtyczek do słuchawek, konsoli do miksowania dźwięku, pulpitów do miksowania dźwięków, części i akcesoriów do urządzeń audio,
kolumn typu soundbar, przedwzmacniaczy, końcówek wtykowych do przewodów elektrycznych, urządzeń optycznych, wzmacniaczy i korektorów, mikrofonów, stojaków
do mikrofonów, wtyczek do mikrofonów, kabli do mikrofonów, procesorów dźwięku, procesorów dźwiękowych wielokanałowych, cyfrowych procesorów sygnałów, cyfrowych
procesorów dźwięku, procesorów dźwięku przestrzennego,
procesorów sygnałów analogowych, procesorów głosu, głośników do monitorów studyjnych, głośników, głośników audio, przenośnych głośników, głośników wysokotonowych,
głośników bezprzewodowych, systemów głośnikowych, stojaków na głośniki, tub do głośników, kabli do głośników,
uchwytów do głośników, głośników z wbudowanymi
wzmacniaczami, przetworników sygnałów do głośników audio, elektronicznych procesorów sygnałów audio do kompensacji zniekształceń dźwięku w głośnikach, urządzeń
i przyrządów radiowych, megafonów, systemów nagłaśniających PA, regulatorów elektronicznych, elektronicznych regulatorów mocy, oprogramowania konferencyjnego, sprzętu konferencyjnego audio, transformatorów, transformatorów elektronicznych, transformatorów elektrycznych, transformatorów akustycznych, wzmacniaczy gitarowych, przetworników do gitar, kabli do gitar, wzmacniaczy gitarowych
przenośnych, procesorów efektów gitarowych, elektronicznych przystawek do gitar i gitar basowych, wzmacniaczy
do gitar basowych, nośników do rejestracji dźwięku, interfejsów audio, oprogramowania interfejsów, cyfrowych urządzeń interfejsowych audio, oprogramowania interfejsowego, interfejsów komunikacyjnych, elektronicznych kontrolerów cyfrowych, konwerterów elektroakustycznych, konwerterów sygnałów, konwerterów elektrycznych, nagrywarek
dźwięku, wzmacniaczy dźwięku, kart dźwiękowych, urządzeń do rejestrowania dźwięku, urządzeń do miksowania
dźwięku, urządzeń do transmisji dźwięku, aparatów do wytwarzania dźwięków, przenośnych urządzeń do nagrywania
dźwięku, oprogramowania komputerowego do nagrywania
dźwięku, membran akustycznych stosowanych w urządzeniach rejestrujących lub odtwarzających dźwięk, samplerów,
kabli audio, kabli elektronicznych, kabli elektrycznych, kabli
USB, kabli koncentrycznych, tunerów kablowych, wiązek kablowych, złącz kablowych do kabli elektrycznych, złącz
do kabli, złącz kabli audio, elektrycznych kabli interfejsowych,
przejściówek do kabli, testerów kabli audio, kabli typu jack,
kabli do przekaźników radiowych, przedłużaczy do kabli
elektrycznych, przejściówek do kabli koncentrycznych, kabli
i przewodów elektrycznych, instrumentów muzycznych, statywów do instrumentów muzycznych, gitar, gitar elektrycz-
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nych, gitar akustycznych, gitar basowych, podstrunników
gitarowych, strun do gitar, kostek do gitar, elektrycznych gitar basowych, końcówek do przełączników gitarowych, pasków na ramię do gitar, podpórek na ramiona do gitar, strun
gitarowych wykonanych ze stali, strun gitarowych zawierających stal, gitarowych korb strojeniowych, instrumentów dętych, instrumentów dętych blaszanych, instrumentów dętych drewnianych, instrumentów muzycznych dętych, stroików do ustników instrumentów dętych drewnianych, banjo,
ksylofonów, ksylofonów żelaznych, mandolin, mandoli,
skrzypiec, podkładek pod brodę do skrzypiec, ukulele, akordeonów, fortepianów, pianin, pianin elektronicznych, pianin
elektrycznych, elektrycznych keyboardów, elektronicznych
keyboardów, talerzy perkusyjnych, muzycznych instrumentów perkusyjnych, perkusyjnych padów ćwiczeniowych,
cymbałów, trąbek, puzonów, syntezatorów, kornet, instrumentów blaszanych, instrumentów elektronicznych, rogów,
instrumentów strunowych uderzanych, trójkątów, basów,
piszczałek, bębnów, organów, kotłów, stroików, grzechotek,
klawiszy instrumentów muzycznych, klawiatur instrumentów muzycznych, fletów prostych, dzwonków ręcznych, instrumentów muzycznych sterowanych komputerowo, futerałów na instrumenty muzyczne, bałałajek, stroików do instrumentów muzycznych, kołków do instrumentów muzycznych, ustników do instrumentów muzycznych, miechów
do instrumentów muzycznych, pedałów do instrumentów
muzycznych, tłumików do instrumentów muzycznych, kostek do instrumentów strunowych, strun do instrumentów
muzycznych, smyczków do instrumentów muzycznych, trójnogów do instrumentów muzycznych, mostków do instrumentów muzycznych, młoteczków do instrumentów muzycznych, dopasowanych pokrowców na instrumenty muzyczne, pedałów do bębnów, śrub smyczkowych do instrumentów muzycznych, klap, wentylów do instrumentów
muzycznych, urządzeń do strojenia instrumentów muzycznych, instrumentów muzycznych sterowanych przy pomocy
mikroprocesora, pedałów efektów dźwiękowych do instrumentów muzycznych, włosia końskiego do smyczków do instrumentów muzycznych, automatów perkusyjnych.
497393
(220) 2019 03 19
DŁUGI TARG HOTEL MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) IBB HOTEL DŁUGI TARG
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji,
43 usługi hotelowe, usługi restauracyjne.
(210)
(731)

497394
(220) 2019 03 19
DŁUGI TARG HOTEL MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBB HOTEL DŁUGI TARG
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 26.04.09
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji,
43 usługi hotelowe, usługi restauracyjne.
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497395
(220) 2019 03 19
SOK BAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOK BAR

(210)
(731)

(531)

27.05.04, 27.05.05, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 11.03.06,
19.03.25
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, tarty, ciasta warzywne,
ciasta owocowe, mleczne wyroby cukiernicze, gotowane
wyroby cukiernicze, gotowe desery, wyroby cukiernicze
z mąki, wyroby piekarnicze, wyroby piekarnicze zawierające
owoce, kanapki, kanapki z owocami, kanapki z warzywami,
32 soki, soki warzywne, soki gazowane, soki aloesowe, soki
owocowe, napoje warzywne, napoje owocowe, organiczny
sok owocowy, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne,
koncentraty soków owocowych, gazowane soki owocowe,
skoncentrowane soki owocowe, mieszane soki owocowe,
napoje składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, napoje z soku warzywnego, warzywne napoje
typu smoothie, owocowe napoje typu smoothie, smoothie
warzywno-owocowe, 35 usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami spożywczymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami spożywczymi,
usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży kanapek, usługi
sprzedaży zdrowej żywności, usługi sprzedaży sałatek, usługi sprzedaży soków, 43 bary, bary przekąskowe, snack-bary,
bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi, usługi barów z sokami,
usługi restauracji, cukiernie, usługi świadczone przez bary
bistro, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie kanapek i sałatek, bary ze zdrową żywnością, usługi cateringu zewnętrznego, catering w kafeteriach
szybkiej obsługi, organizacja cateringu na imprezy, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi doradcze związane z technikami przyrządzania zdrowej żywności.
497396
(220) 2019 03 19
SERVO COOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IGLOBOX

(210)
(731)
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(531)

29.01.11, 27.05.05, 27.05.11, 26.15.09, 26.11.02, 26.11.05,
26.11.08
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, aparatura i instalacje chłodnicze, chłodnicze kontenery transportowe, chłodnie, pojemniki chłodnicze, skrzynki
na mięso [chłodzące], urządzenia chłodnicze, zamrażarki,
wentylowane szafki do przechowywania mięsa [chłodzące], 12 wózki ręczne chłodnicze, pojazdy i środki transportu,
części i akcesoria do pojazdów, pojazdy wyposażone w urządzenia do załadunku, pojazdy samozaładowcze, pojemniki
do przechowywania przystosowane do użytku w pojazdach,
pojemniki przystosowane do użytku we wnętrzach pojazdów, pojemniki na kółkach do transportu towarów, 39 pakowanie i składowanie towarów, transport, usługi wynajmu
związane z transportem i magazynowaniem, magazynowanie, magazynowanie w chłodniach, przechowywanie
towarów w chłodniach, pakowanie żywności, pakowanie towarów, usługi informacyjne związane z przechowywaniem
w chłodniach, usługi magazynowania żywności mrożonej,
udostępnianie pomieszczeń i sprzętu do przechowywania
w niskich temperaturach, udostępnianie obiektów i sprzętu
do przechowywania produktów mrożonych, usługi przechowywania żywności, usługi przechowywania w chłodniach,
dostawa żywności, usługi transportowe, wypożyczanie maszyn i urządzeń zamrażających, udostępnianie pojazdów
do wynajmu, wypożyczanie środków transportu, 40 konserwowanie żywności, mrożenie żywności, wypożyczanie urządzeń chłodniczych, zamrażanie.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

497399
(220) 2019 03 19
PERFLOW SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
perflow NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA BUDOWLANE

29.01.12, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.13.25
(510), (511) 19 niemetalowe modułowe elementy budowlane, niemetalowe panele do użytku w budownictwie,
wielowarstwowe panele z tworzyw sztucznych do użytku
w budownictwie, panele z tworzyw sztucznych do użytku
w budownictwie, odpływy niemetalowe, urządzenia z tworzyw sztucznych do odpływu deszczówki, kanały odpływowe, nie z metalu, panele wykonane z polipropylenu do użytku w budowie systemów podbudowy i drenażu gruntu,
niemetalowe kanały drenażowe, rury drenażowe niemetalowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami
budowlanymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami budowlanymi, sprzedaż detaliczna lub hurtowa
cementu, cementu budowlanego, materiałów cementujących, preparatów cementujących, cementu do wypełniania,
cementu zawierającego elementy metaliczne, związków
cementujących, mieszanek cementowych, cementowych
pokryć zapewniających wodoszczelność, zapraw cementowych do zastosowania w budownictwie, cementu gotowego do użycia do celów budowlanych, zaprawy murarskiej,
licowej zaprawy murarskiej, suchej zaprawy murarskiej, zaprawy murarskiej gipsowej, zaprawy murarskiej z wapna,
mieszanek zapraw murarskich, niemetalowych ogniotrwałych zapraw murarskich, zapraw murarskich odpornych
na wodę, gotowych mieszanek suchej zaprawy murarskiej,
piasku do użytku w przygotowywaniu zapraw murarskich,
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piasku, piasku budowlanego, worków z piaskiem, piaskowca dla budownictwa, piasku do użytku w budownictwie,
piasku do użytku w przygotowywaniu betonu, wapna, materiałów budowlanych na bazie wapna, wapna suchogaszonego do celów budowlanych, betonowych materiałów budowlanych, materiałów budowlanych przeciwogniowych,
materiałów budowlanych niemetalowych, materiałów budowlanych z materiałów z tworzyw sztucznych, materiałów
budowlanych ze sztucznego kamienia, bloczków budowlanych zawierających materiały izolacyjne, materiałów budowlanych z włókien mineralnych, materiałów niemetalowych
do celów budowlanych i konstrukcyjnych, modułowych
przenośnych konstrukcji budowlanych, niemetalowych modułowych elementów budowlanych, wielowarstwowych
paneli z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie,
paneli z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie,
odpływów niemetalowych, urządzeń z tworzyw sztucznych
do odpływu deszczówki, niemetalowych kanałów odpływowych, separatorów oleju, paneli wykonanych z polipropylenu do użytku w budowie systemów podbudowy i drenażu
gruntu, niemetalowych kanałów drenażowych, rur drenażowych niemetalowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

497401
(220) 2019 03 19
CHOJNOWSKI KAMIL P.P.H., Białystok
(znak słowno-graficzny)
NATURAL EXPERT

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.17, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 29 banany suszone, jagody przetworzone, maliny suszone, morwa biała suszona, gruszki suszone, suszony
ananas, chipsy bananowe, suszone borówki, przetworzone
brzoskwinie, kokos przetworzony, wiórki kokosowe, płatki
kokosowe, suszone daktyle, przetworzone daktyle, cytryny,
przetworzone, suszone figi, prażone orzechy ziemne, orzechy
ziemne przetworzone, suszone mango, mango, przetworzone, suszone owoce, mieszanki owoców suszonych, produkty
z suszonych owoców, przekąski na bazie suszonych owoców,
mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców
i orzechów przetworzonych, migdały przetworzone, migdały
spreparowane, przetworzone morele, orzechy laskowe, przetworzone, preparowane orzechy makadamia, orzechy pekan, przetworzone, preparowane orzeszki piniowe, orzeszki
piniowe, przetworzone, preparowane orzechy włoskie, jądra
orzechów włoskich, rodzynki, nasączone rodzynki, rodzynki korynckie, wiśnie koktajlowe, suszona żurawina, nasiona
jadalne, nasiona przetworzone, przetworzone nasiona chia
do jedzenia, pestki słonecznika przetworzone, pestki dyni
przetworzone, rozdrobnione ziarna sezamu, pyłki kwiatowe
jako żywność, ciecierzyca, przetworzona, fasola, suszona
fasola, groch łuskany, groch dzielony, soczewica, soczewica
suszona, suszona soja, soja, przetworzona, przetworzone cebule, liście gorczycy, przetworzone, pomidory, przetworzone, ekstrakty z pomidorów, żelatyna, suszona papaja, papaja,
przetworzona, agar-agar do celów kulinarnych, preparowane
orzechy nerkowca, 30 cukier, brązowy cukier, cukier owocowy, słodziki naturalne, naturalne słodziki niskokaloryczne, sło-
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dziki naturalne w postaci koncentratów owocowych, sól, sól
spożywcza, muesli, kasze, kasza kukurydziana, kasza perłowa,
kasza bulgur, kasza manna, kasze spożywcze, kasza gryczana, kuskus, kaszka ryżowa, przetworzona kasza manna, kaszka z mąki ryżowej, kaszka z fasoli mung, wzbogacana kasza
manna jako mąka spożywcza, kasza perłowa przetworzona,
przetworzone ziarna, jęczmień łuskany, przetworzona komosa ryżowa, kukurydza przetworzona, produkty spożywcze
z kukurydzy, mak do użytku jako przyprawa, przetworzone
nasiona do użytku jako przyprawa, preparaty zbożowe zawierające otręby z owsa, preparaty zbożowe składające się
z otrębów, preparaty z otrębów do spożycia przez ludzi, płatki zbożowe, płatki zbożowe gotowe do spożycia, prażone
i mielone ziarna sezamu do użytku jako przyprawy, siemię
lniane do celów kulinarnych jako przyprawa, ryż, ryż pełnoziarnisty, ryż łuskany, ryż prażony, wzbogacony ryż, gotowy
ryż, mieszanki ryżu, ryż błyskawiczny, dziki ryż gotowy, płatki z naturalnego ryżu, produkty żywnościowe z ryżu, kawa,
kawa niepalona, anyż, anyż gwiaździsty, anyż używany jako
przyprawa, cynamon, laski cynamonu, cynamon sproszkowany jako przyprawa, czosnek mielony, czosnek w proszku,
czosnek przetworzony do stosowania jako przyprawa, gałka
muszkatołowa, proszek gorczycowy jako przyprawa, goździki
jako przyprawa, goździki mielone jako przyprawa, imbir jako
przyprawa, imbir jako przyprawa w proszku, kmin rzymski
w proszku, nasiona kminku do użytku jako przyprawa, kurkuma, kurkuma do żywności, kurkuma do stosowania jako
przyprawa, kurkuma w proszku do stosowania jako przyprawa, lukrecja, mieszanki przypraw, ostra sproszkowana papryka jako przyprawa, słodka papryka stosowana jako przyprawa, papryka jako przyprawa, pieprz, pieprz mielony, pieprz
ziarnisty, pieprz w proszku jako przyprawa, pieprz syczuański
jako przyprawa, mieszanki przypraw suszonych do gulaszu,
mieszanki przypraw do gulaszu, ziele angielskie, zioła konserwowane jako przyprawy, mąka, mąka kukurydziana, herbaty ziołowe jako napary, herbaty ziołowe, inne niż do celów leczniczych, preparaty aromatyczne do sporządzania
herbat ziołowych nieleczniczych, 35 sprzedaż detaliczna lub
hurtowa bananów suszonych, jagód przetworzonych, malin
suszonych, morwy białej suszonej, gruszek suszonych, suszonych ananasów, chipsów bananowych, suszonych borówek,
przetworzonych brzoskwiń, kokosu przetworzonego, wiórków kokosowych, płatków kokosowych, suszonych daktyli,
przetworzonych daktyli, cytryn przetworzonych, suszonych
fig, prażonych orzechów ziemnych, orzechów ziemnych
przetworzonych, suszonego mango, mango przetworzonego, suszonych owoców, mieszanek owoców suszonych, produktów z suszonych owoców, przekąsek na bazie suszonych
owoców, mieszanek przekąsek składających się z suszonych
owoców i orzechów przetworzonych, migdałów przetworzonych, migdałów spreparowanych, przetworzonych moreli, orzechów laskowych przetworzonych, preparowanych
orzechów makadamia, orzechów pekan przetworzonych,
preparowanych orzeszków piniowych, orzeszków piniowych
przetworzonych, preparowanych orzechów włoskich, jąder
orzechów włoskich, rodzynków, nasączonych rodzynków,
rodzynków korynckich, wiśni koktajlowych, suszonej żurawiny, nasion jadalnych, nasion przetworzonych, przetworzonych nasion chia do jedzenia, pestek słonecznika przetworzonych, pestek dyni przetworzonych, rozdrobnionych
ziaren sezamu, pyłków kwiatowych jako żywność, ciecierzycy przetworzonej, fasoli, suszonej fasoli, grochu łuskanego,
grochu dzielonego, soczewicy, soczewicy suszonej, suszonej
soi, soi przetworzonej, przetworzonej cebuli, liści gorczycy
przetworzonych, pomidorów przetworzonych, ekstraktów
z pomidorów, żelatyny, suszonej papai, papai przetworzonej, agaru-agaru do celów kulinarnych, preparowanych

58

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

orzechów nerkowca, cukru, brązowego cukru, cukru owocowego, słodzików naturalnych, naturalnych słodzików niskokalorycznych, słodzików naturalnych w postaci koncentratów owocowych, soli, soli spożywczej, muesli, kasz, kaszy
kukurydzianej, kaszy perłowej, kaszy bulgur, kaszy manny,
kaszy spożywczej, kaszy gryczanej, kuskusa, kaszki ryżowej,
przetworzonej kaszy manny, kaszki z mąki ryżowej, kaszki
z fasoli mung, wzbogacanej kaszy manny jako mąki spożywczej, kaszy perłowej przetworzonej, przetworzonych ziaren,
jęczmienia łuskanego, przetworzonej komosy ryżowej, kukurydzy przetworzonej, produktów spożywczych z kukurydzy,
maku do użytku jako przyprawa, przetworzonych nasion
do użytku jako przyprawa, preparatów zbożowych zawierających otręby z owsa, preparatów zbożowych składających
się z otrębów, preparatów z otrębów do spożycia przez ludzi,
płatków zbożowych, płatków zbożowych gotowych do spożycia, prażonych i mielonych ziaren sezamu do użytku jako
przyprawy, siemienia lnianego do celów kulinarnych jako
przyprawa, ryżu, ryżu pełnoziarnistego, ryżu łuskanego, ryżu
prażonego, wzbogaconego ryżu, gotowego ryżu, mieszanek ryżu, ryżu błyskawicznego, dzikiego ryżu gotowego,
płatków z naturalnego ryżu, produktów żywnościowych
z ryżu, kawy, kawy niepalonej, anyżu, anyżu gwiaździstego,
anyżu używanego jako przyprawa, cynamonu, lasek cynamonu, cynamonu sproszkowanego jako przyprawy, czosnku
mielonego, czosnku w proszku, czosnku przetworzonego
do stosowania jako przyprawa, gałki muszkatołowej, proszku
gorczycowego jako przyprawy, goździków jako przyprawy,
goździków mielonych jako przyprawy, imbiru jako przyprawy, imbiru jako przyprawy w proszku, kminu rzymskiego
w proszku, nasion kminku do użytku jako przyprawy, kurkumy, kurkumy do żywności, kurkumy do stosowania jako przyprawa, kurkumy w proszku do stosowania jako przyprawa,
lukrecji, mieszanek przypraw, ostrej sproszkowanej papryki
jako przyprawy, słodkiej papryki stosowanej jako przyprawa,
papryki jako przyprawy, pieprzu, pieprzu mielonego, pieprzu ziarnistego, pieprzu w proszku jako przyprawy, pieprzu
syczuańskiego jako przyprawy, mieszanek przypraw suszonych do gulaszu, mieszanek przypraw do gulaszu, ziela angielskiego, ziół konserwowanych jako przyprawy, mąki, mąki
kukurydzianej, herbat ziołowych jako naparów, herbat ziołowych innych niż do celów leczniczych, preparatów aromatycznych do sporządzania herbat ziołowych nieleczniczych.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

497402
(220) 2019 03 19
CHOJNOWSKI KAMIL P.P.H., Białystok
(znak słowno-graficzny)
GRYCZANKA

27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 05.07.01, 29.01.12, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa inuliny do użytku w przemyśle spożywczym, kultur bakterii
dodawanych do produktów spożywczych, bakterii pro
biotycznych do użytku w przemyśle spożywczym, barwników spożywczych, żeli do czyszczenia zębów, herbat
ziołowych do celów leczniczych, błonnika pokarmowego, żywności dla niemowląt, żywności dla diabetyków,
suplementów diety i preparatów dietetycznych, środków
oczyszczających, preparatów witaminowych i mineralnych, mieszanych preparatów witaminowych, dodatków
witaminowych i mineralnych, ziół leczniczych, suszonych
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jadalnych wodorostów, suszonych owoców, mieszanek
owoców suszonych, produktów z suszonych owoców,
przekąsek na bazie suszonych owoców, suszonych daktyli,
suszonych fig, suszonych jagód goji, suszonych jagód inkaskich, suszonych moreli, orzechów makadamia, orzechów
blanszowanych, migdałów mielonych, prażonych orzechów ziemnych, preparowanych orzechów pistacjowych,
rodzynków, rodzynków sułtanek, rodzynków korynckich,
śliwek suszonych, suszonych truskawek, wiórków kokosowych, suszonej żurawiny, substancji agar-agar do celów
kulinarnych, galaretek, pektyny do celów kulinarnych,
pektyny owocowej, żelatyny, bulionów, mięsa i wędlin,
chorizo, kiełbas wędzonych, mięsa wędzonego, filetów
z piersi kurczaka, świeżych indyków, świeżych kurczaków,
podrobów, mięsa mielonego, past mięsnych, salami, części indyka, mięsa z indyka, kawałków kurczaka, schabu
wieprzowego, steków z mięsa, szynki, wołowiny, suszonych grzybów jadalnych, grzybów konserwowanych, masła z orzechów, masła migdałowego, pyłków kwiatowych
jako żywność, warzyw mrożonych, mrożonych owoców,
mrożonych owoców morza, ryb mrożonych, jaj, jaj przepiórczych, deserów owocowych, deserów mlecznych, deserów jogurtowych, jogurtów, kefirów, serów dojrzewających, serów świeżych niedojrzewających, serów z mleka
koziego, mleka koziego, serów twarogowych, twarogu,
margaryny, masła, masła klarowanego, maślanki, mleka
kokosowego, mleka, kwaśnego mleka, mleka zsiadłego,
napojów na bazie jogurtu, napojów z jogurtu, napojów
na bazie mleka migdałowego, mleka ryżowego, napojów
na bazie mleka orzechowego, mleka owsianego, spożywczego oleju kokosowego, mleka owczego, sera owczego,
tofu, serów topionych, śmietany, tempehu, owoców przetworzonych, przecierów owocowych, mleka sojowego,
grochu łuskanego, jadalnych nasion słonecznika, soczewicy, oleju z orzechów, oleju z pestek winogron, olejów
spożywczych, oleju z siemienia lnianego do celów kulinarnych, jadalnego oleju rzepakowego, oleju sezamowego, oleju słonecznikowego do celów spożywczych, oliwy
z oliwek, oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, smalcu,
humusu, chipsów jabłkowych, przetworzonych buraków,
dżemów owocowe, falafeli, fasolki konserwowej, filetów
z wędzonego śledzia, groszku konserwowego, warzyw
konserwowanych, koncentratów pomidorowych, kukurydzy słodkiej konserwowanej, warzyw marynowanych,
przecieru pomidorowego, filetów anchois, ryb przetworzonych, ryb marynowanych, ryb konserwowanych, kałamarnicy przetworzonej, paluszków rybnych, chipsów
ziemniaczanych w postaci przekąsek, pomidorów konserwowanych, gotowych dań warzywnych, przetworzonej
spiruliny, budyniów w proszku, budyniów deserowych,
lodów spożywczych, aromatów do żywności, sorbetów,
lodów wodnych o smaku owocowym w postaci lizaków,
posypek z cukru, bułki tartej, cukru, brązowego cukru,
drożdży stosowanych jako składnik spożywczy, proszku
do pieczenia, skrobi kukurydzianej do celów spożywczych, sody oczyszczonej do celów spożywczych, ziół
suszonych, ziół przetworzonych, ziół do celów spożywczych, naparów ziołowych, herbat, mieszanek herbat, herbaty zielonej, herbaty imbirowej, białej herbaty, herbaty
czarnej, herbaty earl grey, herbaty z rumianku, herbaty
ziołowej, yerba mate, kakao, kakao w proszku, rozpuszczalnego kakao w proszku, kawy, cappuccino, espresso,
kawy mielonej, kawy w formie parzonej, kawy rozpuszczalnej, substytutów kawy na bazie zbóż lub cykorii, ziaren kawy, past spożywczych, past sojowych do użytku
jako przyprawa, makaronów, makaronów chińskich, makaronów gryczanych, makaronów ryżowych, produktów
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spożywczych z kukurydzy, makaronów sojowych, makaronów orkiszowych, makaronów jaglanych, makaronów
kukurydzianych, makaronów owsianych, makaronów semolinowych, płatków z naturalnego ryżu, przetworzonej
komosy ryżowej, nieprzetworzonej komosy ryżowej, pierożków ravioli, ryżu, kasz, kaszy gryczanej, kaszy jaglanej,
kaszy manny, kaszy kukurydzianej, kuskusa, kaszek, mąki,
mąki kokosowej, mąki kukurydzianej, mąki owsianej, mąki
ryżowej, mąki orkiszowej, skrobi ziemniaczanej do celów
spożywczych, mąki z tapioki, mąki żytniej, musli, płatków
zbożowych gotowych do spożycia, płatków kukurydzianych, płatków owsianych i pszenicznych, miodu, miodu
naturalnego, cukierków miodowych, miodu ziołowego,
deserów czekoladowych, musów deserowych, syropów
spożywczych, mrożonej kawy, syropu klonowego, syropu
z agawy do stosowania jako słodzik naturalny, kukurydzy
prażonej, ziaren sezamu, pasty curry, chleba, chleba żytniego, bułek, pączków, ciastek, ciast, serników, biszkoptów,
chrupek kukurydzianych, chrupek zbożowych, chrupek ryżowych, czekolady, czekolady mlecznej, żelek, batoników,
chałwy, krówek, pierników, musów, ketchupu, chrzanu,
majonezu wegańskiego, majonezu, musztardy, octu, octu
winnego, pesto, sosów pomidorowych, sosów sojowych,
przypraw, mieszanek przypraw, ekstraktów przypraw, soli
spożywczej, lasek wanilii, słodzików naturalnych, płatków
śniadaniowych, spodów do pizzy, tortille, alg do spożycia
przez ludzi, orzechów, migdałów, orzechów brazylijskich
świeżych, orzechów laskowych, świeżych orzeszków nerkowca, świeżych orzechów włoskich, świeżych orzeszków
piniowych, orzechów pistacjowych świeżych, grzybów
świeżych, ziaren kakaowych w stanie surowym, kaszy
jęczmiennej, świeżej ciecierzycy, grochu świeżego, siemienia lnianego, nasion, nasion roślin, sezamu jadalnego,
warzyw świeżych, świeżych owoców, mrożonych napojów owocowych, koncentratów soków owocowych, koncentratów do sporządzania napojów bezalkoholowych,
soków, soków warzywnych, soków owocowych, piwa
bezalkoholowego, wina bezalkoholowego, bezalkoholowych ekstraktów z owoców używanych do sporządzania
napojów, syropów do napojów bezalkoholowych, lemoniady, napojów energetyzujących, bezalkoholowych napojów gazowanych, soków aloesowych, wody kokosowej
jako napoju, wody mineralnej, wody źródlanej, napojów
sportowych wzbogacanych proteinami, ekologicznych
środków czystości, ekologicznych kosmetyków.
(210) 497403
(220) 2019 03 19
(731) ZONIUK MACIEJ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Well played me
(510), (511) 25 odzież; odzież męska; odzież damska,
odzież młodzieżowa i dziecięca, koszulki, podkoszulki,
bluzy, spodnie, koszule, bielizna, odzież nocna do spania,
odzież wieczorowa, sukienki, spódnice, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa odzieży, galanterii, odzieży damskiej,
odzieży męskiej, odzieży dziecięcej, odzieży dziewczęcej,
swetrów, topów, odzieży wierzchniej dla kobiet i mężczyzn, odzieży wierzchniej dla dziewcząt i chłopców,
odzieży wierzchniej dla dzieci, odzieży sportowej, odzieży
wieczorowej, odzieży treningowej, odzieży do spania, sukienek, sukni, t-shirtów, koszulek, bluzek, spódnic, koszul,
spodni, bielizny damskiej, bielizny męskiej, bielizny dziecięcej, obuwia.
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(731)
(540)
(540)

59

497404
(220) 2019 03 19
ZONIUK MACIEJ, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
WELL PLAYED ME WP ME

(531)

29.01.15, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.19,
26.04.06, 26.04.09, 26.03.04
(510), (511) 25 odzież; odzież męska; odzież damska, odzież
młodzieżowa i dziecięca, koszulki, podkoszulki, bluzy,
spodnie, koszule, bielizna, odzież nocna do spania, odzież
wieczorowa, sukienki, spódnice, 35 sprzedaż detaliczna
lub hurtowa odzieży, galanterii, odzieży damskiej, odzieży
męskiej, odzieży dziecięcej, odzieży dziewczęcej, swetrów,
topów, odzieży wierzchniej dla kobiet i mężczyzn, odzieży
wierzchniej dla dziewcząt i chłopców, odzieży wierzchniej
dla dzieci, odzieży sportowej, odzieży wieczorowej, odzieży
treningowej, odzieży do spania, sukienek, sukni, t-shirtów,
koszulek, bluzek, spódnic, koszul, spodni, bielizny damskiej,
bielizny męskiej, bielizny dziecięcej, obuwia.
497406
(220) 2019 03 19
SEMKOWICZ I BOGOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sulejówek
(540) (znak słowny)
(540) Nalewki Szlacheckie
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje], ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, anyżówka [likier],
alkoholowe ekstrakty owocowe, gorzkie nalewki, nalewki,
gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, 43 restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, hotele, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210)
(731)

497407
(220) 2019 03 19
JANECZEK IRENEUSZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA IKOTRANS, Przecław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKOWĘGIEL WWW.EKO - WEGIEL.PL
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 01.15.05
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa paliw kopalnych, paliw stałych, węgla, węgla kamiennego, węgla
brunatnego, węgla typu ekogroszek, węgla mineralnego,
brykietu węglowego, brykietu drzewnego, węgla drzewnego, grubego węgla drzewnego, pyłu węglowego, miału
węglowego, paliw na bazie węgla, brykietów z węgla drzewnego, węgla drzewnego do grillowania, węgla drzewnego
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pochodzenia roślinnego, węgla o niskiej zawartości siarki,
węgla o niskiej zawartości popiołu, sprzedaż detaliczna lub
hurtowa brykietów paliwowych do użytku domowego wykonanych z mieszanin węgla, koksu oraz domieszki kwarcu,
sprzedaż detaliczna lub hurtowa brykietów paliwowych
do użytku domowego wykonanych z węgla z domieszką
kwarcu, paliw wyrabianych z węgla antracytowego i koksu,
koksu, 39 magazynowanie, organizowanie magazynowania
paliw, magazynowanie towarów, magazynowanie ładunków, usługi konsultacyjne dotyczące magazynowania, magazynowanie ładunku przed transportem, usługi związane
z magazynowaniem towarów, magazynowanie towarów
w dużych ilościach, usługi doradcze w zakresie magazynowania towarów, udzielanie informacji związanych z usługami
magazynowania, składowanie, usługi składowania, transport
i składowanie towarów, składowanie towarów w magazynach, usługi dostawcze, transport i dostawy towarów, ładowanie węgla, paliw na bazie węgla oraz brykietu, magazynowanie węgla, paliw na bazie węgla oraz brykietu, dostawa
węgla, paliw na bazie węgla oraz brykietu.
497426
(220) 2019 03 20
OPTIMA NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gródki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLEJEK ZŁODZIEI

(210)
(731)

(531)

03.07.19, 09.07.17, 26.01.15, 25.01.05, 25.01.25, 26.11.08,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza, olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym, olejki eteryczne do użytku w procesach
produkcyjnych, olejki eteryczne jako zapachy do prania,
olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, esencje eteryczne, olejki eteryczne, olejki eteryczne cytrynowe, roślinne olejki eteryczne,
naturalne olejki eteryczne, aromatyczne olejki eteryczne,
aromaty [olejki eteryczne], zmieszane olejki eteryczne, esencje i olejki eteryczne, olejki eteryczne do użytku przemysłowego, olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym,
olejki eteryczne do użytku osobistego, kosmetyki w formie
olejków, kremy do ciała [kosmetyki], kosmetyki i preparaty
kosmetyczne, olejki do ciała [kosmetyki], kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, kosmetyki do użytku osobistego, płyny
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki do pielęgnacji skóry
[kosmetyki], kosmetyki do stosowania na skórę, olejki zapachowe, olejki do włosów, olejki mineralne [kosmetyki], aromaty [olejki aromatyczne], olejki do ciała, olejki do masażu,
olejki do kąpieli nielecznicze, olejki do masażu, nielecznicze,
olejki do celów kosmetycznych, naturalne olejki do celów
oczyszczających, olejki naturalne do celów kosmetycznych,
olejki i płyny do masażu, olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], olejki do ciała w sprayu, olejki do perfum i zapachów, olejki do kąpieli
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do celów kosmetycznych, olejki perfumowane do produkcji
preparatów kosmetycznych, olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], olejki zapachowe wydzielające aromaty
przy podgrzewaniu, aromatyczne olejki do kąpieli, preparaty
zapachowe, drewno zapachowe, pałeczki zapachowe, pokojowe spraye zapachowe, rozpylacze zapachowe do pomieszczeń, środki odświeżające powietrze [zapachowe],
środki zapachowe do pomieszczeń, preparaty zapachowe
do pomieszczeń, środki zapachowe do samochodów, sole
zapachowe do kąpieli, saszetki zapachowe do bielizny, środki
perfumeryjne i zapachowe, spraye zapachowe do odświeżania tkanin, środki zapachowe do celów domowych, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, mydła i żele, mydła
kosmetyczne, mydła antybakteryjne, perfumowane mydła,
mydła nielecznicze, mydła w płynie, mydła w kremie, mydła
w kostce, produkty z mydła, mydła do pielęgnacji ciała, mydła do celów leczniczych, mydła w płynie do kąpieli, mydło
migdałowe, mydło pielęgnacyjne, mydło do skóry, mydło
w płynie do kąpieli stóp, nielecznicze preparaty do masażu,
kremy do masażu, nie do celów leczniczych, żele do masażu,
inne nie do celów medycznych, woski do masażu, substancje zapachowe do użytku osobistego, zapachowe kremy
do ciała, olejek lawendowy, olejek lawendowy do użytku
kosmetycznego, olejek z drzewa herbacianego, 5 odżywcze
suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do użytku
dietetycznego, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych
wymaganiach dietetycznych, produkty farmaceutyczne
do leczenia chorób dróg oddechowych, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, przeciwbakteryjne preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne
do zapobiegania chorobom układu oddechowego, 44 aromaterapia, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

497429
(220) 2019 03 20
KAMIŃSKI MATEUSZ, Oświęcim
(znak słowno-graficzny)
METYOU

02.01.16, 02.01.23, 02.01.30, 09.07.17, 26.05.01, 26.05.18,
27.05.01
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje
reklamowe, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, marketing ukierunkowany, optymalizacja stron internetowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzeda-
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ży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi
komunikacji korporacyjnej, usługi marketingowe, usługi
public relations, usługi relacji z mediami, usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi
w zakresie wywiadu rynkowego, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie
materiałów reklamowych.
497435
(220) 2019 03 20
DRYGAS MARLENA, Warszawa; ŚLESZYŃSKA EWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EMOTEA
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, 32 napoje bezalkoholowe.
(551) wspólne prawo ochronne
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(540) HELLENA ORANŻADA oryginalny smak

(210)
(731)

497444
(220) 2019 03 20
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HELLENA ORANŻADA oryginalny smak

(210)
(731)

(531)

11.03.01, 08.01.18, 08.01.23, 25.01.01, 25.01.15, 26.01.01,
26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 30 lody, sorbety.
497447
(220) 2019 03 20
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Goplana 1912 Grześki
(210)
(731)

(531)

08.01.18, 25.01.01, 25.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01,
29.01.15
(510), (511) 30 lody.
497449
(220) 2019 03 20
BAJEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEXAS CLUB
(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.13.25, 08.01.18,
19.08.07
(510), (511) 30 lody, sorbety.
497445
(220) 2019 03 20
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich,
prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych,
sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: torebki, portmonetki i portfele, torebki męskie, torebki na biodra [nerki], apaszki, balerinki [obuwie], bandany
na szyję, berety, bezrękawniki, bermudy (szorty), bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy polarowe, blu-
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zy z kapturem, bojówki, botki, bryczesy, buty damskie, buty
sportowe, chustki [apaszki], chusty na głowę, chusty [odzież],
czapki [nakrycia głowy], czapki sportowe, damskie luźne
topy, dżinsy, getry, golfy [odzież], japonki, kamizelki, kombinezony, koszule, koszule sportowe, koszulki bez rękawów, koszulki bez rękawów do biegania, koszulki polo, koszulki polo
z dzianiny, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, krótkie bluzeczki do talii,
kurtki, kurtki bluzy, kurtki dresowe, kurtki dwustronne, kurtki
dżinsowe, kurtki jako odzież sportowa, kurtki [odzież], kurtki
pikowane [odzież], legginsy, letnie sukienki, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, minispódniczki,
mokasyny, nakrycia głowy, nieprzemakalna odzież wierzchnia, obuwie, odzież, ogrodniczki, opaski na głowę, paski,
płaszcze, podkoszulki, podkoszulki sportowe, polary, pulowery, prochowce, rękawiczki, rękawiczki [odzież], sandały,
skarpetki, spódnice, spodenki, spódnica-spodnie, spodnie,
spodnie dresowe, sukienki damskie, swetry, szale, szorty,
t-shirty z krótkim rękawem, tenisówki, topy do biegania, tuniki, ubrania codzienne, wiatrówki, marketing, reklama, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama
billboardowa, reklama na stronach internetowych oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych z promocją następujących towarów: torebki, portmonetki i portfele,
torebki męskie, torebki na biodra [nerki], apaszki, balerinki
[obuwie], bandany na szyję, berety, bezrękawniki, bermudy
(szorty), bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe,
bluzy polarowe, bluzy z kapturem, bojówki, botki, bryczesy, buty damskie, buty sportowe, chustki [apaszki], chusty
na głowę, chusty [odzież], czapki [nakrycia głowy], czapki
sportowe, damskie luźne topy, dżinsy, getry, golfy [odzież],
japonki, kamizelki, kombinezony, koszule, koszule sportowe,
koszulki bez rękawów, koszulki bez rękawów do biegania, koszulki polo, koszulki polo z dzianiny, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki sportowe z krótkimi
rękawami, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami,
krótkie bluzeczki do talii, kurtki, kurtki bluzy, kurtki dresowe,
kurtki dwustronne, kurtki dżinsowe, kurtki jako odzież sportowa, kurtki [odzież], kurtki pikowane [odzież], legginsy, letnie
sukienki, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, minispódniczki, mokasyny, nakrycia głowy, nieprzemakalna odzież wierzchnia, obuwie, odzież, ogrodniczki, opaski
na głowę, paski, płaszcze, podkoszulki, podkoszulki sportowe, polary, pulowery, prochowce, rękawiczki, rękawiczki
[odzież], sandały, skarpetki, spódnice, spodenki, spódnica-spodnie, spodnie, spodnie dresowe, sukienki damskie, swetry, szale, szorty, t-shirty z krótkim rękawem, tenisówki, topy
do biegania, tuniki, ubrania codzienne, wiatrówki, udzielanie
porad handlowych konsumentom, promocja sprzedaży.
497451
(220) 2019 03 20
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Goplana 1912 Jeżyki Classic najeżone bakaliami
w czekoladzie mlecznej
(210)
(731)

Nr ZT18/2019

(531)

08.01.18, 25.01.01, 25.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15,
05.07.06, 05.07.10, 26.01.03, 26.01.18, 27.07.01
(510), (511) 30 lody.
497454
(220) 2019 03 20
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgórsko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Artium LUXURY WALLCOVERING
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 27 tapety, tapety tekstylne.
497458
(220) 2019 03 20
FITKURIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Busko Zdrój
(540) (znak słowny)
(540) FITKURIER
(510), (511) 3 kosmetyki, 39 przesyłki kurierskie, 43 przygotowywanie dań (żywności i napoje) na zamówienie oraz
ich dostawa.
(210)
(731)

497459
(220) 2019 03 20
RENTOPHONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sparcetta

(210)
(731)

(531) 26.04.04, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.12
(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,
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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 telefonów 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
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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
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.
497461
(220) 2019 03 20
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowny)
(540) GRZEŚKI
(510), (511) 30 sorbety, lody, desery lodowe, desery
z sorbetów.
(210)
(731)

(210) 497466
(220) 2019 03 20
(731) GODYŃ JÓZEF SPEED BUS, Wola Filipowska
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Speed Bus

(531) 26.11.21, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 39 transport, transport samochodowy, transport autobusowy, transport pasażerów autobusami, transport autokarowy pasażerów, transport drogowy podróżnych, transport drogowy pasażerów, transport podróżnych
samochodem, transport lądowy podróżnych, pasażerski
transport samochodowy, transport pasażerów mikrobusem, transport lądowy osób, transport lądowy pasażerów,
usługi transportu autobusami, rezerwowanie transportu
autokarowego, organizowanie transportu pasażerskiego,
autobusowe usługi transportowe, usługi transportowe autokarowe, transport osób drogą lądową, usługi w zakresie
organizowania transportu podróżnych, usługi w zakresie
transportu drogowego dla osób, organizowanie samochodowego transportu pasażerskiego, usługi transportu drogowego dla pasażerów, usługi transportu zbiorowego dla
ludności, usługi transportu pasażerskiego drogą lądową.
497467
(220) 2019 03 20
SERVO COOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(540) (znak słowny)
(540) IGLOBOX
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, aparatura i instalacje chłodnicze, chłodnicze
kontenery transportowe, chłodnie, pojemniki chłodnicze,
skrzynki na mięso [chłodzące], urządzenia chłodnicze, zamrażarki, wentylowane szafki do przechowywania mięsa
[chłodzące], 12 wózki ręczne chłodnicze, pojazdy i środki
transportu, części i akcesoria do pojazdów, pojazdy wyposażone w urządzenia do załadunku, pojazdy samozaładowcze, pojemniki do przechowywania przystosowane do użytku w pojazdach, pojemniki przystosowane
do użytku we wnętrzach pojazdów, pojemniki na kółkach
do transportu towarów, 39 pakowanie i składowanie towarów, transport, usługi wynajmu związane z transportem
i magazynowaniem, magazynowanie, magazynowanie
w chłodniach, przechowywanie towarów w chłodniach,
pakowanie żywności, pakowanie towarów, usługi informacyjne związane z przechowywaniem w chłodniach,
usługi magazynowania żywności mrożonej, udostępnianie pomieszczeń i sprzętu do przechowywania w niskich temperaturach, udostępnianie obiektów i sprzętu
do przechowywania produktów mrożonych, usługi przechowywania żywności, usługi przechowywania w chłodniach, dostawa żywności, usługi transportowe, wypożyczanie maszyn i urządzeń zamrażających, udostępnianie
pojazdów do wynajmu, wypożyczanie środków transportu, 40 konserwowanie żywności, mrożenie żywności, wypożyczanie urządzeń chłodniczych, zamrażanie.
(210)
(731)

(210) 497480
(220) 2019 03 21
(731) WAŁASZEWSKI KACPER, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT18/2019

(540) 1. Ko 2. Ra 3. Bu 4. Ku

(531)

26.01.05, 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18, 26.02.16, 26.02.17,
26.02.18, 26.11.06, 26.11.07, 26.11.08, 26.04.03, 27.05.05,
29.01.15, 27.07.25
(510), (511) 16 druki, materiały drukowane, drukowane materiały edukacyjne, drukowane instrukcje dotyczące metod
nauczania, tabele drukowane, materiały edukacyjne i instruktażowe, papierowe materiały dydaktyczne, afisze, plakaty, materiały drukowane do celów instruktażowych, 41 usługi
edukacyjne, szkolenia edukacyjne, testy edukacyjne, pokazy
edukacyjne, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, edukacja, edukacja dorosłych, edukacja językowa, gimnastyka (instrukcje -), kształcenie głosu,
kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, lekcje
gimnastyki, nauczanie w zakresie zdrowia, opracowywanie
materiałów edukacyjnych, organizacja zajęć, organizowanie
i prowadzenie zajęć, prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń
fizycznych, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, trening osobisty [szkolenie], trenowanie, udostępnianie
informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności
fizycznej, udostępnianie obiektów i sprzętów gimnastycznych, udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego,
usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, edukacja sportowa,
doradztwo w zakresie treningu fizycznego, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, instruktaż w zakresie ćwiczeń
fizycznych, instruktaż w zakresie gimnastyki, nadzorowanie
ćwiczeń fizycznych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy,
nauka gimnastyki, usługi edukacyjne w zakresie sprawności
fizycznej, rozrywka, usługi rozrywkowe.
497481
(220) 2019 03 21
PLATINUM RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLATINUM hotel & residence
(210)
(731)

(531) 24.17.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.11
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości, usługi agencji
pośrednictwa w handlu i wynajmie nieruchomości, wynajem i dzierżawa majątku nieruchomego, wynajem apartamentów i mieszkań, wynajem powierzchni biurowych,
zarządzanie nieruchomościami, usługi dotyczące zarządzania domami z apartamentami, usługi zarządzania domami
czynszowymi, administrowanie nieruchomościami, usługi
administracyjne dotyczące domów, 43 usługi agencji zakwaterowania, rezerwowanie i wynajmowanie noclegów, rezer-

Nr ZT18/2019
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wacje hotelowe, rezerwacje kwater, usługi hotelowe, usługi
domów turystycznych, usługi związane z działalnością pensjonatów, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami, transportem.

(531) 06.01.04, 26.01.18, 26.01.22, 26.11.03, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów.

497487
(220) 2019 03 21
MISSLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIURO MISS POLSKI,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M

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

(210)
(731)

497500
(220) 2019 03 21
BERNAT MARIUSZ, Elbląg
(znak słowno-graficzny)
eat&fit

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 odżywcze suplementy diety, dodatki odżywcze, suplementy diety.

(531) 24.09.01, 24.09.05, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie konkursów piękności, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów jako edukacja lub rozrywka, rozrywka, widowiska jako rozrywka.
497494
(220) 2019 03 21
MISSLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIURO MISS POLSKI,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MISS POLSKI

497501
(220) 2019 03 21
PLATINUM RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLATINUM hotel & residence

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 24.09.01, 24.09.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie konkursów piękności, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów jako edukacja lub rozrywka, rozrywka, widowiska jako rozrywka.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

29.01.06, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.11, 24.17.25
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości, usługi agencji
pośrednictwa w handlu i wynajmie nieruchomości, wynajem i dzierżawa majątku nieruchomego, wynajem apartamentów i mieszkań, wynajem powierzchni biurowych,
zarządzanie nieruchomościami, usługi dotyczące zarządzania domami z apartamentami, usługi zarządzania domami
czynszowymi, administrowanie nieruchomościami, usługi
administracyjne dotyczące domów, 43 usługi agencji zakwaterowania, rezerwowanie i wynajmowanie noclegów, rezerwacje hotelowe, rezerwacje kwater, usługi hotelowe, usługi
domów turystycznych, usługi związane z działalnością pensjonatów, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami, transportem.
(210)
(731)
(540)
(540)

497503
(220) 2019 03 21
NOGALSKA IWONA BAR PROMENADA, Świnoujście
(znak słowno-graficzny)
Promenada

497497
(220) 2019 03 21
PIWNA GÓRA SPÓŁKA AKCYJNA, Zielona Góra
(znak słowno-graficzny)
ó PIWNA GóRA ZIELONOGÓRSKI BROWAR
RZEMIEŚLNICZY

(531) 26.01.05, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, doradztwo kulinarne, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, informacja o usługach restauracyjnych,
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organizacja przyjęć weselnych (żywność i napoje], organizowanie bankietów, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje dla turystów, rezerwacja stolików w restauracjach,
serwowanie jedzenia i napojów, stołówki, usługi barów i restauracji, usługi barów typu fast-food na wynos, usługi kateringowe, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos,
usługi w zakresie dostarczania napojów.
497505
(220) 2019 03 21
POPARDA SEBASTIAN PPHU ARTGRAF,
Jelcz-Laskowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WALFRÉ
(210)
(731)

(531) 01.15.05, 01.15.11, 24.17.01, 27.05.01
(510), (511) 27 tapeta, tapeta izolacyjna, tapeta tekstylna, tapeta z pokryciem tekstylnym, tapeta z efektami wizualnymi
3D, tapeta w postaci dekoracyjnych przylepnych obić ściennych wielkości pokoju.
497509
(220) 2019 03 21
MISSLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIURO MISS POLSKI,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 26.01.04, 26.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11,
26.11.03, 26.11.05, 26.11.10, 26.11.12, 26.11.13, 02.03.01,
02.03.22, 02.03.23, 02.03.25, 02.09.01, 23.01.01, 24.01.08
(510), (511) 30 pizza, świeża pizza, 35 organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, reklama zewnętrzna, udostępnianie powierzchni reklamowej, wynajem billboardów reklamowych, usługi
promocyjne i reklamowe, usługi reklamowe i marketingowe,
wyświetlanie reklam dla osób trzecich, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, usługi organizowania targów
i wystaw handlowych, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organizowanie imprez,
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, promowanie koncertów muzycznych,
prezentacje towarów i usług, 36 administrowanie nieruchomościami, 41 organizacja rozrywek muzycznych, organizacja
imprez rozrywkowych, organizacja i prowadzenie balów, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, usługi w zakresie
organizacji rozrywki, imprezy kulturalne, prowadzenie imprez
kulturalnych, usługi sportowe i kulturalne, warsztaty w celach
kulturalnych, organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, koncerty muzyczne, organizowanie koncertów, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie warsztatów, prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie
warsztatów szkoleniowych, prowadzenie kursów, seminariów
i warsztatów, prezentacja filmów, prezentacja koncertów,
prezentowanie pokazów magii, prezentacja dzieł teatralnych,
prezentacja przedstawień muzycznych, 43 oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, kafeterie [bufety],
catering w kafeteriach szybkiej obsługi, usługi kateringowe
w zakresie bufetów firmowych, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, wynajmowanie sal konferencyjnych,
udostępnianie obiektów i sprzętu na targi i wystawy, centra
opieki nad dziećmi, opieka nad dziećmi w klubach malucha.
497525
(220) 2019 03 21
ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Pizza Island
(510), (511) 30 bułki, chleb, ciastka, ciasta przekładane mięsem, mięso w cieście, lody, potrawy na bazie mąki, słodycze,
kanapki, spody do pizzy, gofry, naleśniki, paszteciki, pizze,
placki, sosy do mięsa, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, spaghetti, wyroby cukiernicze, herbata, herbata mrożona, napoje na bazie herbaty, lody spożywcze, kakao, wyroby z kakao,
39 usługi dostaw pizzy, usługi dostaw ciepłych i zimnych
posiłków, 41 organizowanie szkoleń w zakresie gastronomii,
akademia kulinarna, poradnictwo zawodowe, organizowanie, prowadzenie, obsługa konferencji, seminariów, konkursów edukacyjnych, kulinarnych, rozrywkowych, publikowanie książek, wydawanie poradników, przepisów kulinarnych,
43 restauracje, usługi kateringowe, zbiorowe żywienie, bary
szybkiej obsługi, usługi barowe, usługi gastronomiczne i hotelarskie świadczone przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty,
hotele i motele, przygotowywanie dań (żywność i napoje)
na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, usługi cateringowe, wynajmowanie
sal na posiedzenia, usługi restauracyjne dostawy jedzenia
i napojów, organizowanie, prowadzenie, obsługa spotkań
firmowych, bankietów.
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.21, 26.01.02, 26.01.03,
26.01.16, 26.01.18, 24.09.01, 24.09.03, 24.09.05
(510), (511) 41 organizowanie konkursów piękności, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów jako edukacja lub rozrywka, rozrywka, widowiska jako rozrywka.
497523
(220) 2019 03 21
ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bulwary wiślane

(210)
(731)

Nr ZT18/2019

Nr ZT18/2019
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497527
(220) 2019 03 21
FICEK-KOSIARSKA ANETA
MARIA MADURA-INVESTMEN, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) MADURA
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
37 budownictwo.
(210)
(731)

497532
(220) 2019 03 21
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Goplana 1912 Jeżyki Classic najeżone bakaliami
z czekoladą mleczną
(210)
(731)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11, 27.05.17, 05.07.06, 05.07.10, 05.07.22, 05.07.24,
08.01.18, 08.01.19, 08.01.22, 27.07.01, 27.07.11, 26.01.02,
26.01.04, 26.01.12, 26.01.18, 26.01.21, 26.01.22, 26.11.03,
26.11.05, 26.11.10, 26.11.12, 01.15.15, 19.03.01
(510), (511) 30 lody, desery lodowe.
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stawowe, ramy wystawowe [gablotki ścienne], ramy stoisk
wystawowych [niemetalowe], składane stoiska ekspozycyjne, ekrany [meble] do celów pokazowych, wystawowych,
panele do celów reklamowych [nieświecące i niemechaniczne], półki wystawowe, przenośne stelaże wystawowe na reklamy, ramy na szyldy, segmenty wystawiennicze do celów
ekspozycyjnych, standy wystawowe, stelaże wystawowe,
tablice reklamowe, wsporniki do materiałów wystawowych,
zestawy do montażu do celów wystawowych.
497536
(220) 2019 03 21
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Goplana 1912 Grześki Tyci wafelki z kremem
w czekoladzie
(210)
(731)

(531)

497535
(220) 2019 03 21
ELSTAR R. GLOGER, S. SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EZ FRAMES easy frames by ELSTAR
(210)
(731)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.01.25, 26.11.03,
26.11.11, 26.11.12
(510), (511) 6 modułowe konstrukcje metalowe, przenośne
budynki modułowe z metalu, stoiska wystawowe [stojaki]
z metalu, profile metalowe, modułowe, prefabrykowane,
stalowe szkielety konstrukcji, profile metalowe, metalowe,
strukturalne ramy budowlane, metalowe, modułowe elementy budowlane, metalowe ścianki działowe, metalowe
trybuny, platformy z metalu, półki metalowe [konstrukcje],
banery reklamowe metalowe [konstrukcje], metalowe tablice reklamowe [niepodświetlane], 19 niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe modułowe elementy
budowlane, stoiska targowe, profile panelowe z materiałów
niemetalowych, niemetalowe modułowe elementy budowlane, ramy budowlane niemetalowe, przestrzenne ramy,
nie z metalu, niemetalowe ramy do znaków, tablice ogłoszeń [parkany niemetalowe], 20 wielofunkcyjne stoiska wy-

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.11, 27.05.19, 27.07.01, 27.07.11, 01.15.15,
19.03.01, 08.01.11, 08.01.18, 08.01.19, 08.01.22, 26.11.03,
26.11.10, 26.11.12
(510), (511) 30 lody, desery lodowe.
497541
(220) 2019 03 21
COMPASS & PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) compass & partners

(210)
(731)

(531)

(531)

27.05.01, 27.05.09, 24.17.25, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.11,
26.11.12
(510), (511) 35 biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne,
doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, doradzanie przedsiębiorstwom przemysłowym w zakresie prowadzenia interesów, doradzanie
przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów, doradztwo biznesowe w dziedzinie
transportu i dostaw, doradztwo biznesowe, doradztwo
biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo
biznesowe w zakresie dostarczania systemów zarządzania jakością, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu
strategicznego, doradztwo dotyczące działalności go-
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spodarczej, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, doradztwo dotyczące organizowania
działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie,
doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie planowania działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, doradztwo
w zakresie wydajności przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością handlową, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, doradztwo w zarządzaniu biznesowym w dziedzinie
transportu i dostaw, doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, doradztwo związane z zarządzaniem, konsultacje dotyczące zarządzania korporacyjnego, konsultacje w zakresie badań biznesowych, konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej dla osób indywidualnych, konsultacje w zakresie organizacji i zarządzania działalnością
gospodarczą, w tym zarządzania personelem, konsultacje
w zakresie organizacji działalności gospodarczej i ekonomiki przedsiębiorstwa, konsultacje w zakresie sprawozdań rynkowych, konsultacje w zakresie technik sprzedaży
i programów sprzedaży, konsultacje w zakresie zarządzania firmą w dziedzinie rozwoju kadry kierowniczej i przywódców, opracowywanie pomysłów dla ekonomii biznesu, pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zarządzania biznesowego, pomoc,
usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem biznesowym, porady
i informacje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami,
porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, porady w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, profesjonalne doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, świadczenie usług
zarządzania działalnością gospodarczą na początku istnienia dla innych przedsiębiorstw, udzielanie porad w zakresie metod i technik sprzedaży, usługi doradcze dotyczące
zarządzania działalnością gospodarczą i operacji z zakresu działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie
działalności gospodarczej związane z osiągnięciami firm,
usługi doradcze w zakresie strategii w działalności gospodarczej, usługi doradztwa biznesowego, usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego, usługi konsultacji biznesowych dotyczące planowania i wychodzenia
z kryzysu, usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie
strategii biznesowej, usługi konsultacyjne w zakresie planowania biznesowego oraz ciągłości działania, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, wsparcie w dziedzinie
organizacji przedsiębiorstwa.
(210)
(731)

497542
(220) 2019 03 21
KRAWCZYK RAFAŁ, SKÓRA MIROSŁAW TAXI NOVA
PLUS SPÓŁKA CYWILNA, Tomaszów Lubelski

Nr ZT18/2019

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAXI NOVA

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09,
27.05.10, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.19,
26.01.22, 20.01.03
(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
lądowy, transport drogowy, transport pasażerski, transport
lądowy osób, transport osób drogą lądową, usługi w zakresie transportu drogowego dla osób, 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 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 on-line, czarterowanie transportu, organizowanie transportu,
logistyka transportu, rezerwowanie transportu, wynajmowanie transportu drogowego, organizowanie transportu pasażerskiego, wypożyczanie środków transportu, profesjonalne
doradztwo w zakresie transportu, organizowanie transportu
dla pasażerów biznesowych, 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
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.
(210) 497545
(220) 2019 03 22
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) VITAMISIE
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi
nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety
dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
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wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy
i preparaty witaminowe.

(540) Barbara Beauty

(210) 497551
(220) 2019 03 22
(731) HELLICH ROBERT, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PROELIOCOIN
(510), (511) 36 transakcje finansowe za pośrednictwem łańcucha blokowego, 42 przechowywanie danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], certyfikacja danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain].

(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 44 usługi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne,
zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, usługi kosmetycznej
pielęgnacji ciała, leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg,
kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, usługi
chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi kosmetyczne
w zakresie wykonywania makijażu, kosmetyczne usuwanie
żylaków za pomocą lasera, zabiegi kosmetyczne na ciało,
twarz i włosy.

497555
(220) 2019 03 22
BLACKWIRE VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Świętochłowice
(540) (znak słowny)
(540) ELAN
(510), (511) 3 dodatki do prania, farbki do prania, krochmal,
kulki do prania z detergentem, mydła do prania, odplamiacze, płyny do prania, preparaty do prania, preparaty chemiczne do prania, preparaty do czyszczenia i odświeżania,
preparaty do płukania tkanin, preparaty do wybielania tkanin, preparaty do wywabiania i usuwania plam, preparaty
do zmiękczania tkanin, preparaty do konserwowania tkanin, preparaty ułatwiające prasowanie, impregnaty do tkanin, proszki do prania, środki do namaczania prania, środki ochronne do prania, środki rozjaśniające i wybielające
do prania, środki wygładzające i nadające praniu połysk.
(210)
(731)

497557
(220) 2019 03 22
SADOWSKA-NOWAK DOMINIKA KRAMM
NIERUCHOMOŚCI, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAMM NIERUCHOMOŚCI
(210)
(731)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 14.05.21,
27.03.15
(510), (511) 36 dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], wynajem nieruchomości, wycena nieruchomości,
agencje nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, organizowanie wynajmu nieruchomości, ocena nieruchomości [wycena], wycena nieruchomości [finansowanie],
usługi kredytowania nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, zarządzanie portfelami nieruchomości, usługi
zarządzania nieruchomościami, usługi doradcze dotyczące
nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, doradztwo w zakresie
nieruchomości, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, wycena i zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami.

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

497559
(220) 2019 03 22
POPKOWSKI JAROSŁAW TROPIC, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
Jean Paul

(531) 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 9 łańcuszki i etui do okularów, szkła optyczne
korekcyjne, szkła kontaktowe, lornetki, lunety, lupy, mikroskopy, okulary optyczne, okulary przeciwsłoneczne, okulary
ochronne sportowe, oprawki do okularów, 16 artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, pióra wieczne, długopisy.
(210)
(731)
(540)
(540)

497563
(220) 2019 03 22
HELLICH ROBERT, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
P PROELIO COIN

(531)

497558
(220) 2019 03 22
GABINET KOSMETYKI ESTETYCZNEJ
BARBARABEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.21, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 36 transakcje finansowe za pośrednictwem łańcucha blokowego, 42 przechowywanie danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], certyfikacja danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain].
497571
(220) 2019 03 22
LEGAL UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TU PRAWNIK

(210)
(731)

70

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.24, 26.04.01,
26.04.04, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22, 16.01.08
(510), (511) 35 usługi administracyjne w zakresie kierowania
klientów na konsultacje z prawnikiem, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług.
(210)
(731)
(540)
(540)

497579
(220) 2019 03 22
Sailin Luo, Guangzhou, CN
(znak słowno-graficzny)
CANNI

(531) 27.05.01, 26.03.01
(510), (511) 3 kosmetyki, żel do paznokci, lakiery do paznokci, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji urody,
wosk do włosów, pomadki do ust, maski kosmetyczne, odżywki do włosów, środki czyszczące, preparaty do polerowania, papier ścierny, środki do czyszczenia zębów, kosmetyki
dla zwierząt.
497584
(220) 2019 03 22
KORCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KORCZYK
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 35 prowadzenie sprzedaży, zarówno w formie
tradycyjnej jak i za pośrednictwem sklepu internetowego,
pojazdów mechanicznych, części zamiennych, akcesoriów
oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów mechanicznych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych i handlowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich towarów i usług związanych ze sprzedażą pojazdów mechanicznych, 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe,
pośrednictwo w zawieraniu umów kredytowych i umów leasingu, wycena pojazdów mechanicznych, likwidacja szkód
z tytułu ubezpieczenia innego niż na życie, 37 konserwacja
i naprawy pojazdów mechanicznych, czyszczenie, mycie,
polerowanie i smarowanie pojazdów mechanicznych, lakierowanie oraz usługi napraw awarii pojazdów mechanicznych, naprawa, wulkanizacja i wyważanie opon, ładowanie
akumulatorów do pojazdów mechanicznych, instalowanie
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], montaż akcesoriów
i wyposażenia dodatkowego w pojazdach mechanicznych,
zabezpieczanie pojazdów mechanicznych przed korozją,
zabezpieczanie pojazdów mechanicznych przed kradzieżą,
39 holowanie pojazdów mechanicznych, usługi kierowców,

Nr ZT18/2019

usługi pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdów mechanicznych, wynajem pojazdów mechanicznych - w tym
samochodów i autokarów, wynajmowanie miejsc parkingowych, transport, 42 badania techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, kontrola jakości, testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności.
497586
(220) 2019 03 22
CICHOSZ LUCYNA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE LUCA,
Radostowo
(540) (znak słowny)
(540) heisberg
(510), (511) 20 materace piankowe, sprężynowe, lateksowe,
łóżka i stelaże pod materace, ochraniacze na materace, kołdry, poduszki, łóżka kontynentalne z materacem na ramie
z materacem i topem, ławy, meble biurowe, meble metalowe, meble ogrodowe, meble szkolne, meble, 24 ochraniacze
tekstylne, kapy na łóżka, narzuty na łóżka, osłony do łóżek
dziecięcych, prześcieradła na łóżka, pokrowce i narzuty
na meble.
(210)
(731)

497587
(220) 2019 03 22
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowny)
(540) HELLENA
(510), (511) 29 żelatyna spożywcza, galaretki w proszku, kisiel w proszku, 30 wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze,
słodycze, wafle, batony, czekolady, cukierki, lizaki, czekoladki,
żelki, żelki z nadzieniem, gumy do żucia, galaretki, galaretki
nadziewane, ciastka, lody, sorbety, desery lodowe, desery
z sorbetów, płatki śniadaniowe, muesli, płatki zbożowe, sosy,
przyprawy, aromaty lub przyprawy do jedzenia, esencje
do artykułów żywnościowych, polewa lub posypka czekoladowa, posypka (koraliki kolorowego cukru), pianki cukrowe,
wyroby cukiernicze w polewie cukrowej, słodkie sosy do deserów na bazie mleka i żółtek (custard), budyń w proszku.
(210)
(731)

(210) 497588
(220) 2019 03 22
(731) SZMYTKOWSKI KONRAD P.P.H.U ALPIGO, Sosnowiec
(540) (znak słowny)
(540) ALPIGO
(510), (511) 37 usługi kamieniarskie, usługi w zakresie wykonywania grobów i grobowców, usługi konserwacji, renowacji
i czyszczenia nagrobków i grobowców, liternictwo nagrobkowe, 45 usługi pogrzebowe.
497593
(220) 2019 03 22
JK TRADE&DEAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AL BADIA
(510), (511) 29 filety rybne, potrawy rybne, ryby, żywność
przygotowywana z ryb, krojone warzywa, przystawki na bazie warzyw, sałatki warzywne, cielęcina, drób, drób gotowany, mięso i wędliny, gotowe posiłki gotowane składające się
całkowicie lub głównie z mięsa, indyk, kurczak, wołowina,
frytki, warzywa grillowane, cielęcina, filety z piersi kurczaka,
gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa,
gotowe dania z mięsa, kiełbasy, mięso mielone [mięso siekane], produkty z jagnięciny, przekąski na bazie mięsa, pieczony kurczak, szaszłyki, szarpany kurczak, szarpana wołowina,
(210)
(731)
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smażone mięso, wątroba, szaszłyki jagnięce, krojone owoce,
owoce morza [nieżywe], ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, 30 sosy, gotowe sosy, sosy do gotowania, sosy do ryżu,
sosy w proszku, pasty warzywne [sosy], sosy zawierające
orzechy, przeciery warzywne [sosy], sosy do sałatek, sosy
sałatkowe, sosy ziołowe, słone sosy, sosy pikantne, sosy rybne, sosy pomidorowe, mięsne sosy, sosy zagęszczone, sosy
sałatkowe [dressingi], 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, przyprawy, przyprawy do żywności, dodatki
smakowe i przyprawy, mieszanki przypraw, sosy do mięsa
z grilla, makarony, ryż, gotowe dania z ryżu, przekąski wykonane z ryżu, potrawy składające się głównie z ryżu, chleb,
chleb chrupki, chleb pitta, chleb pita, chleb w kształcie placków, chleb i bułki, przekąski składające się głównie z chleba,
sos do kebabów, tortille, przekąski na bazie tortilli, dodatki
smakowe i przyprawy, papryka [przyprawy], pieprz, przyprawy do pieczenia, sól, zioła do celów spożywczych, herbata,
kawa, 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, bary, usługi
restauracji fast-food, usługi restauracji szybkiej obsługi, restauracje z grillem, usługi cateringu zewnętrznego, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), usługi herbaciarni, usługi barów z fajkami
wodnymi, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos,
usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi restauracji, w których mięso
przygotowuje się na oczach klientów.
497596
(220) 2019 03 22
INDUSTRIAL-INOX M. GRUBICH Z.REK
SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Circlic retaining rings
(210)
(731)

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 kołki metalowe, nity metalowe, pierścienie
metalowe, podkładki regulacyjne [dystansowe], sprężyny
[drobnica metalowa], śruby metalowe, zatrzaski metalowe,
zatyczki metalowe, zawleczki z metalu.
(210)
(731)
(540)
(540)

497599
(220) 2019 03 22
DESCZYK RAFAŁ, Dobrodzień
(znak słowno-graficzny)
LIVORI HOME
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(531) 27.05.01
(510), (511) 18 okładziny do mebli ze skóry, wykończenia
ze skóry do mebli, 20 meble, meble tapicerowane, meble
biurowe, wyroby stolarstwa meblowego, 35 usługi sprzedaży mebli tapicerowanych, mebli biurowych, wyrobów stolarstwa meblowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

497606
(220) 2019 03 22
WÓJCIK JUSTYNA BIBELOCIK, Chrzanów
(znak słowno-graficzny)
GymChill

(531) 21.03.13, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 spodnie, spodenki, legginsy, koszulki, bluzy,
skarpetki, bielizna, sukienki, spódniczki, biustonosze, stroje
kąpielowe, rękawiczki, czapki, swetry, kurtki.
(210)
(731)
(540)
(540)

497611
(220) 2019 03 22
KAMIŃSKA KAMILA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
S SOLIDUS Partners

(531) 24.03.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 45 doradztwo prawne, ochrona praw autorskich, licencjonowanie praw własności przemysłowej i praw
autorskich [usługi prawne], usługi prawne dotyczące praw
własności intelektualnej, usługi rejestracyjne (prawne), prawne administrowanie licencjami, mediacja [usługi prawne],
zarządzanie prawami autorskimi, usługi informacji prawnej,
sporządzanie ekspertyz prawnych, usługi monitorowania
prawnego, uwierzytelnianie dokumentów prawnych, usługi
radców prawnych, usługi asystentów prawnych, kompilacja informacji prawnych, dostarczanie informacji prawnych,
usługi wsparcia prawnego, usługi prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz
wykorzystywaniem tych praw, doradztwo prawne związane
z prawami własności intelektualnej, zarządzanie prawami
własności przemysłowej i prawami autorskimi, usługi prawne
związane z eksploatacją praw własności przemysłowej i praw
autorskich, licencjonowanie praw związanych z produkcjami
telewizyjnymi [usługi prawne], licencjonowanie praw związanych z produkcjami audio [usługi prawne], usługi prawne
związane z wykorzystywaniem praw do transmisji, licencjonowanie praw związanych z wykorzystywaniem zdjęć [usługi prawne], monitorowanie praw własności intelektualnej
do celów doradztwa prawnego, usługi prawne dotyczące testamentów, usługi komornicze (usługi prawne), usługi prawne pro bono, usługi doradcze związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne], zarządzanie prawami autorskimi
twórców, usługi prawnicze związane z prawami do własności wakacyjnej, pośrednictwo w procedurach prawnych, organizowanie świadczenia usług prawnych, egzekwowanie
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praw do znaków towarowych, egzekwowanie praw do własności intelektualnej, licencjonowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie znaków towarowych [usługi prawne],
licencjonowanie praw do filmów, produkcji telewizyjnych
i wideo [usługi prawne], usługi doradcze w zakresie prawa,
profesjonalne konsultacje prawne dotyczące franchisingu,
usługi prawne w zakresie testamentów, rejestrowanie nazw
domen [usługi prawne], porady prawne i zastępstwo procesowe, licencjonowanie materiałów drukowanych [usługi
prawne], licencjonowanie prac muzycznych [usługi prawne],
monitorowanie znaków towarowych [usługi prawne], pomoc prawna przy tworzeniu umów, porady prawne w zakresie franchisingu, licencjonowanie koncepcji franczyzowych
[usługi prawne], licencjonowanie zastosowań patentowych
[usługi prawne], licencjonowanie baz danych [usługi prawne], doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, programy komputerowe (licencjonowanie -) [usługi prawne],
usługi prawne w zakresie mediacji, licencjonowanie znaków
towarowych [usługi prawne], usługi prawne w zakresie procedur związanych z prawami własności przemysłowej, usługi w zakresie pomocy prawnej, udzielanie opinii prawnych
przez ekspertów, usługi w zakresie badań prawnych, usługi
w zakresie doradztwa prawnego, udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, zarządzanie prawami własności
przemysłowej i prawami autorskimi na rzecz osób trzecich,
profesjonalne usługi doradcze dotyczące praw autorskich,
usługi informacyjne w zakresie praw konsumenta, usługi
doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, doradztwo w kwestiach praw własności przemysłowej, doradztwo
związane z ochroną praw autorskich, usługi prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, licencjonowanie
własności intelektualnej i praw autorskich, usługi prawne
dotyczące rejestracji znaków towarowych, usługi doradcze
związane z prawami autorskimi, doradztwo w zakresie zarządzania prawami autorskimi, udzielanie informacji związanej
ze sprawami prawnymi, doradztwo związane z osobistymi
sprawami prawnymi, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, świadczenie usług w zakresie
badań prawnych, badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, udzielanie licencji osobom trzecim
na korzystanie z praw własności przemysłowej i praw autorskich, usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami własności intelektualnej,
fachowe usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, udzielanie informacji na temat praw własności przemysłowej, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi informacyjne w odniesieniu
do kwestii prawnych, usługi w zakresie badań i dochodzeń
prawniczych, usługi prawne związane z wykorzystywaniem
praw pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi,
telewizyjnymi, wideo i muzycznymi, profesjonalne usługi
doradcze związane z naruszeniem praw autorskich, profesjonalne usługi doradcze związane z licencjonowaniem praw
autorskich, usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania
sporów [usługi prawne], usługi związane z przeniesieniem
tytułu własności [usługi prawne], usługi prawne świadczone
w związku z procesami sądowymi, usługi prawne związane
z tworzeniem i rejestracją firm, usługi licencjonowania związane z produkcją towarów [usługi prawne], doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, usługi
monitorowania znaków towarowych do celów doradztwa
prawnego, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
dotyczące zagadnień prawnych, usługi prawne związane
z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, udzielanie informacji w zakresie kwestii związanych z prawami człowieka,
doradztwo związane z zarządzaniem własnością intelektual-
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ną i prawami autorskimi, usługi badań prawnych i sądowych
w dziedzinie własności intelektualnej, udostępnianie informacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej, sprawdzanie standardów i praktyk w celu
zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, rejestracja
nazw domen w celu identyfikacji użytkowników w globalnej
sieci komputerowej [usługi prawne].
497615
(220) 2019 03 23
DUNAJSKA AGATA RESTAURACJA MAZURIANA,
Szczytno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAZURIANA RESTAURACJA

(210)
(731)

(531) 02.01.12, 26.02.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210) 497617
(220) 2019 03 23
(731) KUDELA WOJCIECH KRZYSZTOF, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) FUNER
(510), (511) 20 trumny i urny pogrzebowe, urny pogrzebowe, trumny, 42 projektowanie, tworzenie i programowanie
stron internetowych, aktualizowanie stron internetowych
dla osób trzecich, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
internetowego, planowanie, projektowanie i rozwój stron
internetowych on-line na rzecz osób trzecich, tworzenie
i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe,
45 usługi pogrzebowe, usługi pogrzebowe towarzyszące
kremacji.
(210)
(731)
(540)
(540)

497631
(220) 2019 03 25
CJ Corporation, Seoul, KR
(znak słowno-graficzny)
CJ

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 spożywcze wzmacniacze smaku i aromatu,
przyprawy, kompozycje przypraw, przyprawy w formie sosów, przyprawy w formie kwasów nukleinowych, przyprawy
chemiczne, glutaminian sodu, cukier, aromaty do żywności
inne niż oleje esencyjne, przyprawy wonne, słodziki naturalne, sól kuchenna, ryż, mąka pszenna, mieszanki do wyrobów piekarniczych, suszony ryż gotowany, pierogi, pierożki
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typu koreańskiego (Mandu), przekąski zna bazie ziaren zbóż,
produkt spożywcze w postaci przetworzonych zbóż, kluski,
potrawy ryżowe z polewami, kanapki, makarony, chleb, krakersy, złoty syrop, ciastka ryżowe, przyprawiona pasta fasolowa, sos sojowy, pasta ze sfermentowanej ostrej papryki, ocet
winny, herbata, herbata z żeńszenia, dania gotowe na bazie
ryżu oraz dania gotowe na bazie makaronu, kakao, kawa,
wyroby cukiernicze i słodycze, puddingi, dresingi do sałat,
preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa
domowego.
(210) 497650
(220) 2019 03 25
(731) PIĄTEK PIOTR ELEVO, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) ELEVO
(510), (511) 20 biblioteczki [regały na książki], blaty [części
mebli], blaty stołowe, meble, meble biurowe, meble metalowe, meble ogrodowe, meble szkolne, nogi do mebli, osprzęt
niemetalowy do mebli, pulpity (meble), pulpity do pracy
w pozycji stojącej, ruchome biurka, ruchome podstawy
(meble), ruchome półki do przechowywania (meble), stojaki,
półki, stoliki, stoliki pod maszyny do pisania, stoliki ruchome
pod komputery, stoły, stoły metalowe, stoły z opuszczanym
blatem, stoły z regulacją wysokości, stopki do mebli, wózki
meblowe, wsporniki, niemetalowe, do mebli, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, wyroby
stolarskie.
(210)
(731)
(540)
(540)

497651
(220) 2019 03 25
TURZA TOMASZ, Piła Kościelecka
(znak słowno-graficzny)
OPIEKA I ZDROWIE TWOJA APTEKA

(531) 04.05.03, 26.01.06, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 kremy farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne, mieszaniny farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, przeciwbakteryjne preparaty farmaceutyczne, przeciwpadaczkowe preparaty farmaceutyczne, środki farmaceutyczne przeciwcukrzycowe, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, moczopędne preparaty farmaceutyczne, farmaceutyczne substancje dermatologiczne, środki farmaceutyczne homeopatyczne,
preparaty chemiczno-farmaceutyczne, eliksiry [preparaty
farmaceutyczne], farmaceutyczne płyny do skóry, preparaty farmaceutyczne do ran, preparaty ściągające [produkty
farmaceutyczne], środki farmaceutyczne do naskórka, preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne dla ludzi, implanty farmaceutyczne, farmaceutyczne słodycze, preparaty farmaceutyczne wywołujące erekcję, preparaty farmaceutyczne zawierające kofeinę, preparaty farmaceutyczne na kaszel, preparaty farmaceutyczne
na przeziębienie, kremy nawilżające [preparaty farmaceutyczne], preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, preparaty
farmaceutyczne do inhalatorów, produkty farmaceutyczne
do wstrzykiwania, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, farmaceutyczne balsamy do ust, musujące przeciwbólowe preparaty farmaceutyczne, glina do użytku farmaceutycznego, dekstryny do użytku farmaceutycznego,
syropy do użytku farmaceutycznego, preparaty farmaceutyczne do regeneracji tkanek, roztwory farmaceutyczne
stosowane w dializach, preparaty farmaceutyczne do le-
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czenia cukrzycy, preparaty farmaceutyczne do leczenia
nadciśnienia, produkty farmaceutyczne do użytku okulistycznego, środki farmaceutyczne działające na metabolizm, preparaty farmaceutyczne do leczenia alergii, preparaty farmaceutyczne do leczenia ostudy, preparaty farmaceutyczne regulujące układ odpornościowy, preparaty farmaceutyczne do regulacji odporności, puste kapsułki
na środki farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne
do leczenia osteoporozy, preparaty farmaceutyczne do leczenia astmy, preparaty farmaceutyczne do celów stomatologicznych, produkty farmaceutyczne do leczenia hiperlipidemii, produkty farmaceutyczne do leczenia hipercholesterolemii, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania
osteoporozie, farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, kapsułki żelatynowe na produkty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do leczenia podagry, preparaty farmaceutyczne do leczenia nowotworów, preparaty
farmaceutyczne w formie pasków, preparaty farmaceutyczne do leczenia epilepsji, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania alergiom, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania cukrzycy, preparaty farmaceutyczne do leczenia
hipoglikemii, preparaty farmaceutyczne do leczenia halitozy, przeciwpadaczkowe preparaty farmaceutyczne podawane pozajelitowe, preparaty farmaceutyczne do leczenia
artretyzmu, produkty farmaceutyczne do leczenia depresji,
preparaty farmaceutyczne do leczenia ran, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji włosów, przeciwtrądzikowe
środki myjące [preparaty farmaceutyczne], kremy do trądziku [preparaty farmaceutyczne], preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne do użytku
weterynaryjnego, sole magnezu do użytku farmaceutycznego, preparaty hormonalne do użytku farmaceutycznego, środki diagnostyczne do użytku farmaceutycznego,
preparaty aminokwasowe do użytku farmaceutycznego,
preparaty bakteriologiczne do użytku farmaceutycznego,
środki przeciwbólowe do użytku farmaceutycznego, ekstrakty słodowe do użytku farmaceutycznego, albumina
słodowa do użytku farmaceutycznego, preparaty farmaceutyczne do leczenia złamań kości, siarczan magnezu
do użytku farmaceutycznego, produkty i preparaty farmaceutyczne przeciw ostudzie, preparaty farmaceutyczne
do użytku w dermatologii, produkty i preparaty farmaceutyczne zapobiegające rozstępom, produkty farmaceutyczne do leczenia chorób kości, środki farmaceutyczne działające na organy trawienne, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób skóry, środki farmaceutyczne działające
na narządy zmysłów, preparaty farmaceutyczne do obwodowego układu nerwowego, preparaty farmaceutyczne
do leczenia guzów złośliwych, preparaty farmaceutyczne
do aktywowania funkcji komórkowych, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób autoimmunologicznych,
preparaty farmaceutyczne do zapobiegania powstawaniu
rozstępów, preparaty farmaceutyczne do leczenia choroby
Parkinsona, preparaty farmaceutyczne do leczenia stwardnienia rozsianego, preparaty farmaceutyczne do użytku
w onkologii, preparaty farmaceutyczne do leczenia kontuzji sportowych, preparaty i substancje farmaceutyczne zapobiegające nowotworom, preparaty farmaceutyczne
do użytku w urologii, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób zakaźnych, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń hormonalnych, preparaty farmaceutyczne
do leczenia chorób kostnych, preparaty farmaceutyczne
do użytku w chemioterapii, preparaty farmaceutyczne
do leczenia chorób wirusowych, preparaty farmaceutyczne
do leczenia zaburzeń wzwodu, preparaty farmaceutyczne
do leczenia chorób nerek, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń nerek, preparaty farmaceutyczne do zapo-
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biegania chorobom zapalnym, preparaty farmaceutyczne
do zapobiegania zaburzeniom autoimmunologicznych,
preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń autoimmunologicznych, preparaty farmaceutyczne do użytku
w okulistyce, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania
chorobom oczu, preparaty farmaceutyczne do leczenia
schorzeń naskórka, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom autoimmunologicznych, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób zapalnych, produkty farmaceutyczne do stosowania w hematologii, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania schorzeniom oczu, preparaty
farmaceutyczne do leczenia zaburzeń metabolicznych,
produkty farmaceutyczne do leczenia chorób reumatycznych, przeciwpadaczkowe preparaty farmaceutyczne
do zastosowania doustnego, preparaty farmaceutyczne
do leczenia zapalenia przełyku, produkty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry zwierząt, związki soli wapnia do użytku farmaceutycznego, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, kremy do ciała do użytku farmaceutycznego,
ekstrakty z kory do użytku farmaceutycznego, maść przeciw odmrożeniem do użytku farmaceutycznego, preparaty
farmaceutyczne do leczenia zaburzeń równowagi chemicznej, produkty farmaceutyczne do leczenia chorób
dróg oddechowych, produkty i preparaty farmaceutyczne
zapobiegające puchnięciu nóg, środki farmaceutyczne
działające na obwodowy układ nerwowy, preparaty farmaceutyczne działające na ośrodkowy układ nerwowy, preparaty farmaceutyczne na robaki u zwierząt domowych, preparaty farmaceutyczne do chirurgii okulistycznej i wewnątrzgałkowej, preparaty farmaceutyczne do nawilżania
skóry podczas ciąży, preparaty i substancje farmaceutyczne do leczenia nowotworów, preparaty, substancje farmaceutyczne z właściwościami przeciwgorączkowymi, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób sercowo-naczyniowych, preparaty i substancje farmaceutyczne z właściwościami przeciwbólowymi, preparaty farmaceutyczne
do uśmierzania skutków ukąszeń owadów, preparaty i substancje farmaceutyczne z właściwościami przeciwzapalnymi, preparaty farmaceutyczne do leczenia alergicznego
nieżytu nosa, wstrzykiwane preparaty farmaceutyczne
do leczenia reakcji anafilaktycznych, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń rytmu serca, produkty farmaceutyczne do użytku w rzucaniu palenia, preparaty farmaceutyczne stosowane do leczenia stanów zapalnych, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania zaburzeniom
układu odpornościowego, preparaty farmaceutyczne
do leczenia zaburzeń układu hormonalnego, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom układu odpornościowego, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób układu metabolicznego, preparaty farmaceutyczne
do leczenia chorób układu hormonalnego preparaty farmaceutyczne do zapobiegania zaburzeniom układu metabolicznego, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu metabolicznego, preparaty farmaceutyczne
do zapobiegania zaburzeniom układu hormonalnego, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom układu
metabolicznego, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom układu oddechowego, preparaty farmaceutyczne do użytku w transplantacji organów, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom układu hormonalnego, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń
układu trawiennego, preparaty farmaceutyczne stosowane
w zapobieganiu stanów zapalnych, preparaty farmaceutyczne do użytku w transplantacji tkanek, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób żołądkowo-jelitowych, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń narządów
czucia, preparaty farmaceutyczne do leczenia objawów
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choroby popromiennej, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób układu szkieletowego, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry u zwierząt, wyciąg z pryszczela
lekarskiego do użytku farmaceutycznego, preparaty farmaceutyczne do wdychania do leczenia nadciśnienia płucnego, środki farmaceutyczne do leczenia urazów spowodowanych działaniem fizycznym, preparaty farmaceutyczne
do leczenia chorób i dolegliwości oczu, preparaty farmaceutyczne do leczenia suchej skóry spowodowanej ciążą,
preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób związanych
z trawieniem, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób centralnego układu nerwowego, preparaty i substancje
farmaceutyczne do użytku w urologii, preparaty i substancje farmaceutyczne do użytku w ginekologii, preparaty
i substancje farmaceutyczne do użytku przy anestezji, preparaty i substancje farmaceutyczne do użytku w onkologii,
produkty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom wywoływanym przez bakterie, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób wywoływanych
przez bakterie, preparaty farmaceutyczne stosowane w zapobieganiu zaburzeń systemu oddechowego, preparaty
farmaceutyczne do leczenia schorzeń wywoływanych
przez bakterie, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania
schorzeniom wywoływanym przez bakterie, produkty
i preparaty farmaceutyczne na wypryski związane z ciążą,
preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób i zaburzeń
układu odpornościowego, produkty i preparaty farmaceutyczne przeciw wysuszeniu skóry spowodowanemu ciążą,
preparaty i substancje farmaceutyczne do leczenia chorób
żołądkowo-jelitowych, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom i zaburzeniom układu nerwowego,
preparaty farmaceutyczna stosowane w leczeniu zaburzeń
układu płciowo-moczowego, preparaty farmaceutyczne
stosowane w zapobieganiu zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego, preparaty farmaceutyczne stosowane
do zapobiegania zaburzeniom układu płciowo-moczowego, preparaty farmaceutyczne stosowane do zapobiegania
chorobom układu moczowo-płciowego, produkty farmaceutyczne do zapobiegania powstawaniu skaz na skórze
podczas ciąży, wziewne preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób i zaburzeń układu oddechowego, produkty
i preparaty farmaceutyczne zapobiegające wypryskom
skórnym w trakcie ciąży, produkty i preparaty farmaceutyczne do nawilżania skóry w trakcie ciąży, preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu chorób układu płciowo-moczowego, 44 usługi farmaceutyczne, usługi doradztwa
farmaceutycznego, usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnego przemysłu farmaceutycznego, usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

497652
(220) 2019 03 25
WIECZOREK MAREK VITALPOL PPH, Świniary
(znak słowno-graficzny)
Vitalpol

(531) 05.03.06, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 fasola świeża, groch świeży, soczewica świeża, [warzywa], rośliny.

Nr ZT18/2019
(210)
(731)
(540)
(540)
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497653
(220) 2019 03 25
KORCZ-ROZŁOWSKA AGATA HI 5, Zamość
(znak słowno-graficzny)
Hi 5

(531) 26.04.09, 26.01.17, 26.01.18, 25.07.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi artystyczne, kulturalne, rozrywkowe
i rekreacyjne, wystawianie przedstawień i spektakli artystycznych, kulturalnych, rozrywkowych, organizowanie przedstawień spektakli artystycznych, kulturalnych, rozrywkowych,
zarządzanie stroną artystyczną przedstawień i spektakli
artystycznych, kulturalnych rozrywkowych, wspomaganie
wystawiania przedstawień i spektakli artystycznych, kulturalnych, rozrywkowych, warsztaty kulturalne, artystyczne,
sportowe i rekreacyjne dla dzieci i dorosłych, zajęcia sportowe, kulturalne, rozrywkowe i artystyczne dla dzieci i dorosłych, usługi szkoleniowe i instruktażowe, edukacyjne usługi
doradcze, pozaszkolne form edukacji, edukacji artystycznej,
kulturalnej dla dorosłych i dzieci, pozaszkolne formy edukacji
sportowej i zajęć sportowych dla dorosłych i dzieci, udostępnianie sprzętu sportowego, udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, zamawianie artystów na imprezy (usługi organizatora),
organizowanie widowisk [impresariat].
(210)
(731)
(540)
(540)

497654
(220) 2019 03 25
XUAN HUNG DINH, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
SUNLANSE

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież damska, odzież męska, odzież młodzieżowa, odzież dziecięca, odzież z tkanin naturalnych
i sztucznych, odzież turystyczna i sportowa, odzież skórzana, odzież z futer naturalnych i sztucznych, odzież przeciwdeszczowa, odzież z dzianiny, odzież termoaktywna, bielizna
osobista, pidżamy, stroje kąpielowe, t-shirty, swetry, bluzy,
bluzki, spodnie, pulowery, spódnice, sukienki, apaszki, szaliki, szale, chusty i chusteczki na głowę, rękawiczki, rajstopy,
wyroby pończosznicze, skarpetki, obuwie damskie, obuwie
męskie, obuwie młodzieżowe, obuwie dziecięce, obuwie
przeciwdeszczowe, obuwie turystyczne i sportowe, obuwie
plażowe, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, obwoźnej, on line (internetowej) odzieży i obuwia.
497658
(220) 2019 03 25
FEST FESTIVAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

75

(540) FEST festival

(531) 04.05.03, 27.05.17
(510), (511) 16 afisze, plakaty, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), katalogi, fotografie
(wydrukowane), artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), materiały drukowane, publikacje drukowane, broszury, materiały piśmienne, podstawki na stół papierowe, afisze, plakaty
z papieru lub kartonu, 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie,
32 piwo, woda (napoje), napoje bezalkoholowe, woda gazowana, woda mineralna (napoje), 35 impresariat w działalności artystycznej, usługi marketingowe, 41 usługi rozrywkowe,
produkcja widowisk, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, planowanie przyjęć (rozrywka),
organizowanie i prowadzenie koncertów.
(210)
(731)
(540)
(540)

497659
(220) 2019 03 25
CJ Corporation, Seoul, KR
(znak słowno-graficzny)
CJ

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 31 pasza, dodatki odżywcze do karmy dla zwierząt nie do celów leczniczych, dodatki do pasz nie do celów
leczniczych, białko spożywcze dla zwierząt, aromaty do karmy dla zwierząt, pasze wzmacniające dla zwierząt, karmy dla
zwierząt, preparaty do tuczenia zwierząt, otręby zbożowe,
produkty na ściółkę dla zwierząt, karmy dla drobiu, karmy
dla trzody chlewnej, karmy dla ryb, karmy dla psów, karmy
dla kotów, napoje dla zwierząt domowych, zwierzęta żywe,
smakołyki dla zwierząt, trzcina cukrowa, kości do żucia dla
psów, produkty do hodowli zwierząt, ziarna (nasiona), zboża nieprzetworzone, produkty uboczne w procesie obróbki
ziarna zbóż na paszę dla zwierząt, chmiel, warzywa świeże,
owoce świeże, kwiaty i rośliny naturalne, wodorosty spożywcze dla ludzi, pasze dla zwierząt z produktów ubocznych
przy fermentacji aminokwasów.
497660
(220) 2019 03 25
DOVI DTT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)
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(531) 04.03.19, 29.01.12
(510), (511) 16 opakowania na żywność, materiały do opakowywania, 43 restauracje samoobsługowe, restauracje
oferujące dania na wynos, przygotowywanie posiłków i napojów, bary, usługi barów i restauracji, usługi kateringowe,
usługi restauracyjne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, serwowanie jedzenia i napojów, oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach.
(210)
(731)
(540)
(540)

497661
(220) 2019 03 25
XUAN HUNG DINH, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
SUNLANSE

(531) 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież damska, odzież męska, odzież młodzieżowa, odzież dziecięca, odzież z tkanin naturalnych
i sztucznych, odzież turystyczna i sportowa, odzież skórzana, odzież z futer naturalnych i sztucznych, odzież przeciwdeszczowa, odzież z dzianiny, odzież termoaktywna, bielizna
osobista, pidżamy, stroje kąpielowe, t-shirty, swetry, bluzy,
bluzki, spodnie, pulowery, spódnice, sukienki, apaszki, szaliki, szale, chusty i chusteczki na głowę, rękawiczki, rajstopy,
wyroby pończosznicze, skarpetki, obuwie damskie, obuwie
męskie, obuwie młodzieżowe, obuwie dziecięce, obuwie
przeciwdeszczowe, obuwie turystyczne i sportowe, obuwie
plażowe, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, obwoźnej, on line (internetowej) odzieży i obuwia.
497663
(220) 2019 03 25
LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BOOS
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego żywności lub
napojów, usługi handlu detalicznego lodów, usługi handlu
detalicznego pojemników na żywność lub napoje, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania
komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do aplikacji mobilnych, 43 kawiarnie, lodziarnie, usługi mobilnych kawiarni, usługi mobilnych lodziarni, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
obwoźne usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210)
(731)

497664
(220) 2019 03 25
LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) GOODLOODZIE
(510), (511) 29 batony na bazie orzechów i owoców, desery
mleczne, desery owocowe, jogurt, koktajle na bazie mleka
i jogurtu, masło orzechowe, napoje na bazie mleka i jogurtu, owoce mrożone, orzechy jadalne, orzechy przetworzone, pasty orzechowe, przekąski na bazie owoców, przekąski
na bazie orzechów, przetwory owocowe, 30 batoniki, batony
energetyczne, batony zbożowe, ciasta, ciasteczka, cukierki, czekolada, herbata, kakao, kawa, lody spożywcze, lody
spożywcze w proszku, lód naturalny lub sztuczny, mrożony
jogurt (lody spożywcze), musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe (sosy), napoje na bazie herbaty, napoje
na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na ba(210)
(731)

Nr ZT18/2019

zie kawy, słodycze, środki wiążące do lodów spożywczych,
sorbety, substytuty lodów, wyroby cukiernicze, 35 usługi
handlu detalicznego żywności lub napojów, usługi handlu
detalicznego lodów, usługi handlu detalicznego pojemników na żywność lub napoje, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do aplikacji mobilnych,
43 kawiarnie, lodziarnie, usługi mobilnych kawiarni, usługi
mobilnych lodziarni, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, obwoźne usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
497665
(220) 2019 03 25
LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) LOODÓW
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie
do gier komputerowych i elektronicznych, oprogramowanie
i aplikacje komputerowe do nawigacji, 29 batony na bazie
orzechów i owoców, desery mleczne, desery owocowe, jogurt, koktajle na bazie mleka i jogurtu, masło orzechowe,
napoje na bazie mleka i jogurtu, owoce mrożone, orzechy
jadalne, orzechy przetworzone, pasty orzechowe, przekąski
na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, przetwory
owocowe, 30 batoniki, batony energetyczne, batony zbożowe, ciasta, ciasteczka, cukierki, czekolada, herbata, kakao,
kawa, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, lód naturalny lub sztuczny, mrożony jogurt (lody spożywcze),
musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe (sosy),
napoje na bazie herbaty, napoje na bazie czekolady, napoje
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, słodycze, środki wiążące do lodów spożywczych, sorbety, substytuty lodów, wyroby cukiernicze, 35 usługi handlu detalicznego żywności lub
napojów, usługi handlu detalicznego lodów, usługi handlu
detalicznego pojemników na żywność lub napoje, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania
komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do aplikacji mobilnych, 43 kawiarnie, lodziarnie, usługi mobilnych kawiarni, usługi mobilnych lodziarni, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
obwoźne usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210)
(731)

497667
(220) 2019 03 25
LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) LOODTRUCK
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie
do gier komputerowych i elektronicznych, oprogramowanie
i aplikacje komputerowe do nawigacji, 29 batony na bazie
orzechów i owoców, desery mleczne, desery owocowe, jogurt, koktajle na bazie mleka i jogurtu, masło orzechowe,
napoje na bazie mleka i jogurtu, owoce mrożone, orzechy
jadalne, orzechy przetworzone, pasty orzechowe, przekąski
na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, przetwory
owocowe, 30 batoniki, batony energetyczne, batony zbożowe, ciasta, ciasteczka, cukierki, czekolada, herbata, kakao,
kawa, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, lód naturalny lub sztuczny, mrożony jogurt (lody spożywcze),
musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe (sosy),
napoje na bazie herbaty, napoje na bazie czekolady, napoje
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, słodycze, środki wiążą(210)
(731)

Nr ZT18/2019
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ce do lodów spożywczych, sorbety, substytuty lodów, wyroby cukiernicze, 35 usługi handlu detalicznego żywności lub
napojów, usługi handlu detalicznego lodów, usługi handlu
detalicznego pojemników na żywność lub napoje, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania
komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do aplikacji mobilnych, 43 kawiarnie, lodziarnie, usługi mobilnych kawiarni, usługi mobilnych lodziarni, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
obwoźne usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
497669
(220) 2019 03 25
LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) LOODBUS
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego żywności lub
napojów, usługi handlu detalicznego lodów, usługi handlu
detalicznego pojemników na żywność lub napoje, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania
komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do aplikacji mobilnych, 43 kawiarnie, lodziarnie, usługi mobilnych kawiarni, usługi mobilnych lodziarni, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
obwoźne usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210)
(731)

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

497671
(220) 2019 03 25
TWARDZIK SPÓŁKA JAWNA, Katowice
(znak słowno-graficzny)
TWARDZIK

(531) 26.04.03, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 29 ryby, drób, mrożone owoce i warzywa, mrożone mieszanki owocowe i warzywne, mrożone dania gotowe wegetariańskie i z dodatkiem mięsa, musy owocowe,
przeciery owocowe i warzywne, sałatki owocowe i warzywne, owoce morza, składniki do sporządzania zup, zupy, żywność dietetyczna, żywność o obniżonej, zawartości tłuszczu
i cholesterolu, koncentraty pomidorowe, mrożone frytki,
mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw,
flaki, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy
i nasiona roślin szczątkowych, krokiety, krokiety ziemniaczane, sałatki owocowe, sałatki warzywne, filety rybne, mrożonki mięsne, rybne, warzywne i owocowe, grzyby mrożone,
dania mrożone, 30 mrożone wyroby mączne, gotowe dania
na bazie produktów zbożowych i mąki, ravioli, pizza, lasagne,
makarony, produkty zbożowe, lód, lody, lody spożywcze,
mrożone jogurty i sorbety, kluski i pierogi, produkty żywnościowe z ciasta, pierogi z nadzieniem mięsnym, naleśniki,
knedle. kanapki, pizze mrożone, pizza, jogurt mrożony jako
lody spożywcze, ciasta mrożone, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, mrożone paszteciki z mięsem i warzywami, mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, pyzy mrożone, kopytka mrożone.
(210) 497674
(220) 2019 03 25
(731) XUAN HUNG DINH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SUNLANSE

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież damska, odzież męska, odzież młodzieżowa, odzież dziecięca, odzież z tkanin naturalnych
i sztucznych, odzież turystyczna i sportowa, odzież skórzana, odzież z futer naturalnych i sztucznych, odzież przeciwdeszczowa, odzież z dzianiny, odzież termoaktywna, bielizna
osobista, pidżamy, stroje kąpielowe, t-shirty, swetry, bluzy,
bluzki, spodnie, pulowery, spódnice, sukienki, apaszki, szaliki, szale, chusty i chusteczki na głowę, rękawiczki, rajstopy,
wyroby pończosznicze, skarpetki, obuwie damskie, obuwie
męskie, obuwie młodzieżowe, obuwie dziecięce, obuwie
przeciwdeszczowe, obuwie turystyczne i sportowe, obuwie
plażowe, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, obwoźnej, on-line (internetowej) odzieży i obuwia.
497678
(220) 2019 03 25
DOVI DTT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 022/design aparthotel

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.09, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 43 usługi hotelowe, zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, wynajem zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

497688
(220) 2019 03 25
TURZA TOMASZ, Piła Kościelecka
(znak słowno-graficzny)
APTEKA W GWIAZDACH TWOJA APTEKA

(531) 26.02.01, 26.01.06, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.14
(510), (511) 5 kremy farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne, mieszaniny farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, przeciwbakteryjne preparaty farmaceutyczne, przeciwpadaczkowe preparaty farmaceutyczne, środki farmaceutyczne przeciwcukrzycowe, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, moczopędne preparaty farmaceutyczne, farmaceutyczne substancje dermatologiczne, środki farmaceutyczne homeopatyczne,
preparaty chemiczno - farmaceutyczne, eliksiry [preparaty
farmaceutyczne], farmaceutyczne płyny do skóry, preparaty farmaceutyczne do ran, preparaty ściągające [produkty
farmaceutyczne], środki farmaceutyczne do naskórka, preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne dla ludzi, implanty farmaceutyczne, farmaceutyczne słodycze, preparaty farmaceutyczne wywołujące erek-
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cję, preparaty farmaceutyczne zawierające kofeinę, preparaty farmaceutyczne na kaszel, preparaty farmaceutyczne
na przeziębienie, kremy nawilżające [preparaty farmaceutyczne], preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, preparaty
farmaceutyczne do inhalatorów, produkty farmaceutyczne
do wstrzykiwania, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, farmaceutyczne balsamy do ust, musujące przeciwbólowe preparaty farmaceutyczne, glina do użytku farmaceutycznego, dekstryny do użytku farmaceutycznego,
syropy do użytku farmaceutycznego, preparaty farmaceutyczne do regeneracji tkanek, roztwory farmaceutyczne
stosowane w dializach, preparaty farmaceutyczne do leczenia cukrzycy, preparaty farmaceutyczne do leczenia
nadciśnienia, produkty farmaceutyczne do użytku okulistycznego, środki farmaceutyczne działające na metabolizm, preparaty farmaceutyczne do leczenia alergii, preparaty farmaceutyczne do leczenia ostudy, preparaty farmaceutyczne regulujące układ odpornościowy, preparaty farmaceutyczne do regulacji odporności, puste kapsułki
na środki farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne
do leczenia osteoporozy, preparaty farmaceutyczne do leczenia astmy, preparaty farmaceutyczne do celów stomatologicznych, produkty farmaceutyczne do leczenia hiperlipidemii, produkty farmaceutyczne do leczenia hipercholesterolemii, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania
osteoporozie, farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, kapsułki żelatynowe na produkty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do leczenia podagry, preparaty farmaceutyczne do leczenia nowotworów, preparaty
farmaceutyczne w formie pasków, preparaty farmaceutyczne do leczenia epilepsji, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania alergiom, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania cukrzycy, preparaty farmaceutyczne do leczenia
hipoglikemii, preparaty farmaceutyczne do leczenia halitozy, przeciwpadaczkowe preparaty farmaceutyczne podawane pozajelitowe, preparaty farmaceutyczne do leczenia
artretyzmu, produkty farmaceutyczne do leczenia depresji,
preparaty farmaceutyczne do leczenia ran, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji włosów, przeciwtrądzikowe
środki myjące [preparaty farmaceutyczne], kremy do trądziku [preparaty farmaceutyczne], preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne do użytku
weterynaryjnego, sole magnezu do użytku farmaceutycznego, preparaty hormonalne do użytku farmaceutycznego, środki diagnostyczne do użytku farmaceutycznego,
preparaty aminokwasowe do użytku farmaceutycznego,
preparaty bakteriologiczne do użytku farmaceutycznego,
środki przeciwbólowe do użytku farmaceutycznego, ekstrakty słodowe do użytku farmaceutycznego, albumina
słodowa do użytku farmaceutycznego, preparaty farmaceutyczne do leczenia złamań kości, siarczan magnezu
do użytku farmaceutycznego, produkty i preparaty farmaceutyczne przeciw ostudzie, preparaty farmaceutyczne
do użytku w dermatologii, produkty i preparaty farmaceutyczne zapobiegające rozstępom, produkty farmaceutyczne do leczenia chorób kości, środki farmaceutyczne działające na organy trawienne, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób skóry, środki farmaceutyczne działające
na narządy zmysłów, preparaty farmaceutyczne do obwodowego układu nerwowego, preparaty farmaceutyczne
do leczenia guzów złośliwych, preparaty farmaceutyczne
do aktywowania funkcji komórkowych, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób autoimmunologicznych,
preparaty farmaceutyczne do zapobiegania powstawaniu
rozstępów, preparaty farmaceutyczne do leczenia choroby
Parkinsona, preparaty farmaceutyczne do leczenia stwardnienia rozsianego, preparaty farmaceutyczne do użytku
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w onkologii, preparaty farmaceutyczne do leczenia kontuzji sportowych, preparaty i substancje farmaceutyczne zapobiegające nowotworom, preparaty farmaceutyczne
do użytku w urologii, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób zakaźnych, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń hormonalnych, preparaty farmaceutyczne
do leczenia chorób kostnych, preparaty farmaceutyczne
do użytku w chemioterapii, preparaty farmaceutyczne
do leczenia chorób wirusowych, preparaty farmaceutyczne
do leczenia zaburzeń wzwodu, preparaty farmaceutyczne
do leczenia chorób nerek, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń nerek, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom zapalnym, preparaty farmaceutyczne
do zapobiegania zaburzeniom autoimmunologicznych,
preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń autoimmunologicznych, preparaty farmaceutyczne do użytku
w okulistyce, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania
chorobom oczu, preparaty farmaceutyczne do leczenia
schorzeń naskórka, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom autoimmunologicznych, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób zapalnych, produkty farmaceutyczne do stosowania w hematologii, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania schorzeniom oczu, preparaty
farmaceutyczne do leczenia zaburzeń metabolicznych,
produkty farmaceutyczne do leczenia chorób reumatycznych, przeciwpadaczkowe preparaty farmaceutyczne
do zastosowania doustnego, preparaty farmaceutyczne
do leczenia zapalenia przełyku, produkty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry zwierząt, związki soli wapnia do użytku farmaceutycznego, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, kremy do ciała do użytku farmaceutycznego,
ekstrakty z kory do użytku farmaceutycznego, maść przeciw odmrożeniem do użytku farmaceutycznego, preparaty
farmaceutyczne do leczenia zaburzeń równowagi chemicznej, produkty farmaceutyczne do leczenia chorób
dróg oddechowych, produkty i preparaty farmaceutyczne
zapobiegające puchnięciu nóg, środki farmaceutyczne
działające na obwodowy układ nerwowy, preparaty farmaceutyczne działające na ośrodkowy układ nerwowy, preparaty farmaceutyczne na robaki u zwierząt domowych, preparaty farmaceutyczne do chirurgii okulistycznej i wewnątrzgałkowej, preparaty farmaceutyczne do nawilżania
skóry podczas ciąży, preparaty i substancje farmaceutyczne do leczenia nowotworów, preparaty, substancje farmaceutyczne z właściwościami przeciwgorączkowymi, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób sercowo - naczyniowych, preparaty i substancje farmaceutyczne z właściwościami przeciwbólowymi, preparaty farmaceutyczne
do uśmierzania skutków ukąszeń owadów, preparaty i substancje farmaceutyczne z właściwościami przeciwzapalnymi, preparaty farmaceutyczne do leczenia alergicznego
nieżytu nosa, wstrzykiwane preparaty farmaceutyczne
do leczenia reakcji anafilaktycznych, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń rytmu serca, produkty farmaceutyczne do użytku w rzucaniu palenia, preparaty farmaceutyczne stosowane do leczenia stanów zapalnych, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania zaburzeniom
układu odpornościowego, preparaty farmaceutyczne
do leczenia zaburzeń układu hormonalnego, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom układu odpornościowego, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób układu metabolicznego, preparaty farmaceutyczne
do leczenia chorób układu hormonalnego preparaty farmaceutyczne do zapobiegania zaburzeniom układu metabolicznego, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu metabolicznego, preparaty farmaceutyczne
do zapobiegania zaburzeniom układu hormonalnego, pre-
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paraty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom układu
metabolicznego, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom układu oddechowego, preparaty farmaceutyczne do użytku w transplantacji organów, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom układu hormonalnego, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń
układu trawiennego, preparaty farmaceutyczne stosowane
w zapobieganiu stanów zapalnych, preparaty farmaceutyczne do użytku w transplantacji tkanek, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób .żołądkowo - jelitowych, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń narządów
czucia, preparaty farmaceutyczne do leczenia objawów
choroby popromiennej, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób układu szkieletowego, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry u zwierząt, wyciąg z pryszczela
lekarskiego do użytku farmaceutycznego, preparaty farmaceutyczne do wdychania do leczenia nadciśnienia płucnego, środki farmaceutyczne do leczenia urazów spowodowanych działaniem fizycznym, preparaty farmaceutyczne
do leczenia chorób i dolegliwości oczu, preparaty farmaceutyczne do leczenia suchej skóry spowodowanej ciążą,
preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób związanych
z trawieniem, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób centralnego układu nerwowego, preparaty i substancje
farmaceutyczne do użytku w urologii, preparaty i substancje farmaceutyczne do użytku w ginekologii, preparaty
i substancje farmaceutyczne do użytku przy anestezji, preparaty i substancje farmaceutyczne do użytku w onkologii,
produkty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu
mięśniowo - szkieletowego, preparaty farmaceutyczne
do zapobiegania chorobom wywoływanym przez bakterie,
preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób wywoływanych przez bakterie, preparaty farmaceutyczne stosowane
w zapobieganiu zaburzeń systemu oddechowego, preparaty farmaceutyczne do leczenia schorzeń wywoływanych
przez bakterie, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania
schorzeniom wywoływanym przez bakterie, produkty
i preparaty farmaceutyczne na wypryski związane z ciążą,
preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób i zaburzeń
układu odpornościowego, produkty i preparaty farmaceutyczne przeciw wysuszeniu skóry spowodowanemu ciążą,
preparaty i substancje farmaceutyczne do leczenia chorób
żołądkowo - jelitowych, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom i zaburzeniom układu nerwowego,
preparaty farmaceutyczna stosowane w leczeniu zaburzeń
układu płciowo - moczowego, preparaty farmaceutyczne
stosowane w zapobieganiu zaburzeniom układu mięśniowo - szkieletowego, preparaty farmaceutyczne stosowane
do zapobiegania zaburzeniom układu płciowo - moczowego, preparaty farmaceutyczne stosowane do zapobiegania
chorobom układu moczowo - płciowego, produkty farmaceutyczne do zapobiegania powstawaniu skaz na skórze
podczas ciąży, wziewne preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób i zaburzeń układu oddechowego, produkty
i preparaty farmaceutyczne zapobiegające wypryskom
skórnym w trakcie ciąży, produkty i preparaty farmaceutyczne do nawilżania skóry w trakcie ciąży, preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu chorób układu płciowo moczowego, 44 usługi farmaceutyczne, usługi doradztwa
farmaceutycznego, usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnego przemysłu farmaceutycznego, usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych.
(210) 497690
(220) 2019 03 25
(731) TURZA TOMASZ, Piła Kościelecka
(540) (znak słowno-graficzny)

79

(540) POD ORŁEM

(531) 03.07.01, 03.07.19, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 kremy farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne, mieszaniny farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, przeciwbakteryjne preparaty farmaceutyczne, przeciwpadaczkowe preparaty farmaceutyczne,
środki farmaceutyczne przeciwcukrzycowe, farmaceutyczne
produkty dermatologiczne, moczopędne preparaty farmaceutyczne, farmaceutyczne substancje dermatologiczne,
środki farmaceutyczne homeopatyczne, preparaty chemiczno - farmaceutyczne, eliksiry [preparaty farmaceutyczne],
farmaceutyczne płyny do skóry, preparaty farmaceutyczne
do ran, preparaty ściągające [produkty farmaceutyczne],
środki farmaceutyczne do naskórka, preparaty i substancje
farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne dla ludzi, implanty farmaceutyczne, farmaceutyczne słodycze, preparaty
farmaceutyczne wywołujące erekcję, preparaty farmaceutyczne zawierające kofeinę, preparaty farmaceutyczne na kaszel, preparaty farmaceutyczne na przeziębienie, kremy nawilżające [preparaty farmaceutyczne], preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, preparaty farmaceutyczne do inhalatorów, produkty farmaceutyczne do wstrzykiwania, preparaty
farmaceutyczne przeciw łupieżowi, farmaceutyczne balsamy do ust, musujące przeciwbólowe preparaty farmaceutyczne, glina do użytku farmaceutycznego, dekstryny
do użytku farmaceutycznego, syropy do użytku farmaceutycznego, preparaty farmaceutyczne do regeneracji tkanek,
roztwory farmaceutyczne stosowane w dializach, preparaty
farmaceutyczne do leczenia cukrzycy, preparaty farmaceutyczne do leczenia nadciśnienia, produkty farmaceutyczne
do użytku okulistycznego, środki farmaceutyczne działające
na metabolizm, preparaty farmaceutyczne do leczenia alergii, preparaty farmaceutyczne do leczenia ostudy, preparaty
farmaceutyczne regulujące układ odpornościowy, preparaty
farmaceutyczne do regulacji odporności, puste kapsułki
na środki farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do leczenia osteoporozy, preparaty farmaceutyczne do leczenia
astmy, preparaty farmaceutyczne do celów stomatologicznych, produkty farmaceutyczne do leczenia hiperlipidemii,
produkty farmaceutyczne do leczenia hipercholesterolemii,
preparaty farmaceutyczne do zapobiegania osteoporozie,
farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, kapsułki żelatynowe na produkty farmaceutyczne, preparaty
farmaceutyczne do leczenia podagry, preparaty farmaceutyczne do leczenia nowotworów, preparaty farmaceutyczne
w formie pasków, preparaty farmaceutyczne do leczenia epilepsji, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania alergiom,
preparaty farmaceutyczne do zapobiegania cukrzycy, preparaty farmaceutyczne do leczenia hipoglikemii, preparaty farmaceutyczne do leczenia halitozy, przeciwpadaczkowe preparaty farmaceutyczne podawane pozajelitowe, preparaty
farmaceutyczne do leczenia artretyzmu, produkty farmaceutyczne do leczenia depresji, preparaty farmaceutyczne
do leczenia ran, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
włosów, przeciwtrądzikowe środki myjące [preparaty farmaceutyczne], kremy do trądziku [preparaty farmaceutyczne],
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego, sole magnezu
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do użytku farmaceutycznego, preparaty hormonalne
do użytku farmaceutycznego, środki diagnostyczne do użytku farmaceutycznego, preparaty aminokwasowe do użytku
farmaceutycznego, preparaty bakteriologiczne do użytku
farmaceutycznego, środki przeciwbólowe do użytku farmaceutycznego, ekstrakty słodowe do użytku farmaceutycznego, albumina słodowa do użytku farmaceutycznego, preparaty farmaceutyczne do leczenia złamań kości, siarczan magnezu do użytku farmaceutycznego, produkty i preparaty
farmaceutyczne przeciw ostudzie, preparaty farmaceutyczne do użytku w dermatologii, produkty i preparaty farmaceutyczne zapobiegające rozstępom, produkty farmaceutyczne do leczenia chorób kości, środki farmaceutyczne
działające na organy trawienne, preparaty farmaceutyczne
do leczenia chorób skóry, środki farmaceutyczne działające
na narządy zmysłów, preparaty farmaceutyczne do obwodowego układu nerwowego, preparaty farmaceutyczne
do leczenia guzów złośliwych, preparaty farmaceutyczne
do aktywowania funkcji komórkowych, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób autoimmunologicznych, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania powstawaniu rozstępów, preparaty farmaceutyczne do leczenia choroby Parkinsona, preparaty farmaceutyczne do leczenia stwardnienia
rozsianego, preparaty farmaceutyczne do użytku w onkologii, preparaty farmaceutyczne do leczenia kontuzji sportowych, preparaty i substancje farmaceutyczne zapobiegające
nowotworom, preparaty farmaceutyczne do użytku w urologii, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób zakaźnych, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń hormonalnych, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób
kostnych, preparaty farmaceutyczne do użytku w chemioterapii, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób wirusowych, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń
wzwodu, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób nerek, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń nerek,
preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom zapalnym, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania zaburzeniom autoimmunologicznych, preparaty farmaceutyczne
do leczenia zaburzeń autoimmunologicznych, preparaty
farmaceutyczne do użytku w okulistyce, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom oczu, preparaty farmaceutyczne do leczenia schorzeń naskórka, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom autoimmunologicznych, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób zapalnych, produkty farmaceutyczne do stosowania w hematologii, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania schorzeniom oczu, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń
metabolicznych, produkty farmaceutyczne do leczenia chorób reumatycznych, przeciwpadaczkowe preparaty farmaceutyczne do zastosowania doustnego, preparaty farmaceutyczne do leczenia zapalenia przełyku, produkty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry zwierząt, związki soli wapnia
do użytku farmaceutycznego, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, kremy do ciała do użytku farmaceutycznego,
ekstrakty z kory do użytku farmaceutycznego, maść przeciw
odmrożeniem do użytku farmaceutycznego, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń równowagi chemicznej,
produkty farmaceutyczne do leczenia chorób dróg oddechowych, produkty i preparaty farmaceutyczne zapobiegające puchnięciu nóg, środki farmaceutyczne działające
na obwodowy układ nerwowy, preparaty farmaceutyczne
działające na ośrodkowy układ nerwowy, preparaty farmaceutyczne na robaki u zwierząt domowych, preparaty farmaceutyczne do chirurgii okulistycznej i wewnątrzgałkowej,
preparaty farmaceutyczne do nawilżania skóry podczas ciąży, preparaty i substancje farmaceutyczne do leczenia nowotworów, preparaty, substancje farmaceutyczne z właściwo-

Nr ZT18/2019

ściami przeciwgorączkowymi, preparaty farmaceutyczne
do leczenia chorób sercowo - naczyniowych, preparaty
i substancje farmaceutyczne z właściwościami przeciwbólowymi, preparaty farmaceutyczne do uśmierzania skutków
ukąszeń owadów, preparaty i substancje farmaceutyczne
z właściwościami przeciwzapalnymi, preparaty farmaceutyczne do leczenia alergicznego nieżytu nosa, wstrzykiwane
preparaty farmaceutyczne do leczenia reakcji anafilaktycznych, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń rytmu
serca, produkty farmaceutyczne do użytku w rzucaniu palenia, preparaty farmaceutyczne stosowane do leczenia stanów zapalnych, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania
zaburzeniom układu odpornościowego, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu hormonalnego, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom układu
odpornościowego, preparaty farmaceutyczne do leczenia
chorób układu metabolicznego, preparaty farmaceutyczne
do leczenia chorób układu hormonalnego preparaty farmaceutyczne do zapobiegania zaburzeniom układu metabolicznego, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń
układu metabolicznego, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania zaburzeniom układu hormonalnego, preparaty
farmaceutyczne do zapobiegania chorobom układu metabolicznego, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania
chorobom układu oddechowego, preparaty farmaceutyczne do użytku w transplantacji organów, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom układu hormonalnego,
preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu trawiennego, preparaty farmaceutyczne stosowane w zapobieganiu stanów zapalnych, preparaty farmaceutyczne
do użytku w transplantacji tkanek, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób .żołądkowo - jelitowych, preparaty
farmaceutyczne do leczenia zaburzeń narządów czucia, preparaty farmaceutyczne do leczenia objawów choroby popromiennej, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób
układu szkieletowego, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry u zwierząt, wyciąg z pryszczela lekarskiego
do użytku farmaceutycznego, preparaty farmaceutyczne
do wdychania do leczenia nadciśnienia płucnego, środki farmaceutyczne do leczenia urazów spowodowanych działaniem fizycznym, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób i dolegliwości oczu, preparaty farmaceutyczne do leczenia suchej skóry spowodowanej ciążą, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób związanych z trawieniem, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób centralnego układu
nerwowego, preparaty i substancje farmaceutyczne
do użytku w urologii, preparaty i substancje farmaceutyczne
do użytku w ginekologii, preparaty i substancje farmaceutyczne do użytku przy anestezji, preparaty i substancje farmaceutyczne do użytku w onkologii, produkty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu mięśniowo - szkieletowego, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom wywoływanym przez bakterie, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób wywoływanych przez bakterie,
preparaty farmaceutyczne stosowane w zapobieganiu zaburzeń systemu oddechowego, preparaty farmaceutyczne
do leczenia schorzeń wywoływanych przez bakterie, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania schorzeniom wywoływanym przez bakterie, produkty i preparaty farmaceutyczne na wypryski związane z ciążą, preparaty farmaceutyczne
do leczenia chorób i zaburzeń układu odpornościowego,
produkty i preparaty farmaceutyczne przeciw wysuszeniu
skóry spowodowanemu ciążą, preparaty i substancje farmaceutyczne do leczenia chorób żołądkowo - jelitowych, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom i zaburzeniom układu nerwowego, preparaty farmaceutyczna stosowane w leczeniu zaburzeń układu płciowo - moczowego,
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preparaty farmaceutyczne stosowane w zapobieganiu zaburzeniom układu mięśniowo - szkieletowego, preparaty farmaceutyczne stosowane do zapobiegania zaburzeniom
układu płciowo - moczowego, preparaty farmaceutyczne
stosowane do zapobiegania chorobom układu moczowo płciowego, produkty farmaceutyczne do zapobiegania powstawaniu skaz na skórze podczas ciąży, wziewne preparaty
farmaceutyczne do leczenia chorób i zaburzeń układu oddechowego, produkty i preparaty farmaceutyczne zapobiegające wypryskom skórnym w trakcie ciąży, produkty i preparaty farmaceutyczne do nawilżania skóry w trakcie ciąży, preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu chorób układu płciowo - moczowego, 44 usługi farmaceutyczne, usługi
doradztwa farmaceutycznego, usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnego przemysłu farmaceutycznego, usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych.
497710
(220) 2019 03 25
ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Stary Staw
(540) (znak słowny)
(540) K2 DIAMO
(510), (511) 5 odświeżacze powietrza, zapachy samochodowe.

(210)
(731)

497711
(220) 2019 03 25
ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Stary Staw
(540) (znak słowny)
(540) K2 FLORIDA SCENT
(510), (511) 5 odświeżacze powietrza, zapachy samochodowe.
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(531) 02.09.15, 26.01.14, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 39 transport, pakowanie i składanie towarów,
organizowanie podróży, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, 45 prywatne i społeczne usługi świadczone w celu zaspokojenia
potrzeb poszczególnych osób.
497734
(220) 2019 03 26
JUN FENG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) (znak słowny)
(540) Câliner Kyanite
(510), (511) 25 odzież, bielizna, bielizna osobista, bielizna
nocna, bielizna jednorazowa, bielizna termoaktywna, nakrycia głowy, buty, akcesoria do odzieży, bielizny i butów zawarte w tej klasie.
(210)
(731)

497737
(220) 2019 03 26
KRAK TENIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPORT FACTORY PARK P.
(210)
(731)

(210)
(731)

497730
(220) 2019 03 26
KŁOSKOWSKI JAKUB OLD HOUSE APARTAMENTS
POZNAŃ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Old House Apartments
(510), (511) 36 wynajem mieszkań.

(210)
(731)

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

497733
(220) 2019 03 26
HINDUJA ASHISH, Lesznowola
(znak słowno-graficzny)
NO HATE HELPING PEOPLE. CHANGING LIVES.
NOHATE.PL

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.21
(510), (511) 35 prowadzenie sprzedaży w zakresie sprzętu
sportowego i rekreacyjnego, akcesoriów sportowych, odzieży sportowej i rekreacyjnej, obuwia sportowego i ubiorów
do uprawiania sportów, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe, 41 usługi w zakresie organizacji imprez rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych, prowadzenia zajęć
sportowo-rekreacyjnych i technik sportowo-rekreacyjnych,
usługi o charakterze sportowo-rekreacyjnym a szczególnie
rekreacja ruchowa, usługi szkółki sportowej, usługi instruktorów sportowych, wynajem pomieszczeń i obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego i rekreacyjnego,
43 usługi gastronomiczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

497741
(220) 2019 03 26
BEZLER PIOTR ALEKSANDER PARK HOME, Głogów
(znak słowno-graficzny)
Park Home

(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, agencje mieszkaniowe- nieruchomości, agencja wynajmu zakwaterowania,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, dzierżawa nieruchomości,
nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych
w nieruchomościach, udzielanie informacji dotyczących
rynku nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących
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nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących kwestii
nieruchomości za pośrednictwem Internetu, usługi agencji
pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi
kredytowania nieruchomości, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, wycena i zarządzanie
nieruchomościami, wynajem zakwaterowania, usługi kredytowe, ubezpieczenia.
(210)
(731)
(540)
(540)

497746
(220) 2019 03 26
CYNIAK PIOTR PROJECT, Łódź
(znak słowno-graficzny)
Seili Marini
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napoje bezalkoholowe na bazie owoców o smaku herbaty,
napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje owocowe i soki owocowe, napoje warzywne, napoje zawierające
witaminy, piwo I produkty piwowarskie, piwo, piwo bezalkoholowe, sok pomidorowy [napój], skoncentrowane soki
owocowe, soki owocowe do użytku jako napoje, soki warzywne [napoje], syropy do napojów, warzywne napoje typu
smoothie, woda mineralna [napoje], napoje energetyzujące,
napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw,
syropy owocowe [napoje bezalkoholowej, proszki i pastylki
do wytwarzania napojów musujących.
(210)
(731)
(540)
(540)

497761
(220) 2019 03 27
DMOCHEWICZ ŁUKASZ, Tomice
(znak słowno-graficzny)
T1 TAKE1

(531) 18.03.01, 18.03.23, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, odzież gotowa, odzież codzienna.
497754
(220) 2019 03 26
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowny)
(540) GOPLANA
(510), (511) 36 usługi administrowania i zarządzania nieruchomościami, usługi wynajmowania nieruchomości, mieszkań, lokali użytkowych, pośrednictwo i obrót nieruchomościami, wycena nieruchomości, pozyskiwanie terenów pod
inwestycje, usługi deweloperskie polegające na zakupie
gruntów budowlanych, zleceniu ich zabudowy, oferowaniu
i sprzedaży wybudowanych lokali i domów wraz z działkami
lub z udziałami w gruncie, usługi doradztwa i pośrednictwa
finansowo - kredytowego, 37 usługi budowlane, naprawy
dotyczące budynków oraz wyposażenia budynków, naprawa części i akcesoriów budynków, usługi instalacyjne
w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych
i budowlanych, usługi konserwacyjne, wynajem sprzętu
budowlanego, 39 wynajem miejsc parkingowych i postojowych, powierzchni biurowych, sklepowych, magazynów,
pakowanie i magazynowanie towarów, usługi transportu,
wynajem pojazdów, 43 usługi w zakresie prowadzenia pijalni czekolady, kawiarni, kafeterii, restauracji, usługi gastronomiczne, usługi kateringu.
(210)
(731)

497759
(220) 2019 03 27
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) BYO
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki, nektary, niegazowane napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane,
wody stołowe, mineralne i smakowe, esencje do produkcji
napojów, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane
do sporządzania napojów, cydr bezalkoholowy, koncentraty soków owocowych, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, lemoniada, mieszane soki owocowe,
(210)
(731)

(531) 27.01.02, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.21, 27.07.01, 27.07.21
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bandany
na szyję, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, bokserki, buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, czapki
[nakrycia głowy], dzianina [odzież!, kamizelki, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed
zimnem i wiatrem, majtki, maski na oczy do spania, nakrycia
głowy, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie gimnastyczne,
odzież, odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla
rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież
ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież], opaski na głowę, paski [odzież], pikowane kurtki [odzież], piżamy, podkoszulki
bez rękawów, podkoszulki sportowe, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot,
stroje przeciwdeszczowe, swetry, szale, szaliki, szlafroki, wyprawki dziecięce [odzież], 35 reklama na rzecz osób trzecich
w zakresie komunikacji ze społeczeństwem, zapowiedzi lub
ogłoszenia za pośrednictwem środków przekazu odnośnie
towarów i usług z branży odzieżowej, obuwniczej, rozrywkowej, reklamowej oraz prawnej, agencje reklamowe, badania
opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, marketing ukierunkowany, negocjowanie umów biznesowych dla
osób trzecich, obróbka tekstów, opracowywanie CV dla osób
trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pisanie
scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, poszukiwania w zakresie patronatu, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać
za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usłu-
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gi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki cyfrowej
do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie
muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi marketingowe, usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], usługi public relations, usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, dubbing, informacja o imprezach rozrywkowych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych,
organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, pisanie piosenek, planowanie
przyjęć [rozrywka], produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, produkcja widowisk, publikowanie książek,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie
miejsc na pokazy, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, usługi agencji
dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych,

83

usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi w zakresie komponowania
muzyki, wypożyczanie sprzętu audio, wystawianie spektakli
na żywo, wystawianie spektakli rewiowych, 45 usługi prawne, usługi świadczone przez prawników, pomoce prawne
i usługi prawne doradców osobistych na rzecz osób fizycznych, grup osób, organizacji i przedsiębiorstw, doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, prawne administrowanie licencjami, usługi
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich,
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych,
zarządzanie prawami autorskimi.
(210)
(731)
(540)
(540)

497763
(220) 2019 03 27
KELM JACEK SENSES CLINIC, Zgierz
(znak słowno-graficzny)
SENSES CLINIC

(531) 26.01.05, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, 44 usługi kosmetyczne, usługi
kosmetyczne pielęgnacji ciała, usługi chirurgii kosmetycznej
i plastycznej, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania
makijażu, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej,
usługi w zakresie opieki zdrowotnej ludzi, usługi medyczne,
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

491661, 495186, 495848, 496534, 496879, 497348, 497379

2

491661, 495186

3

473671, 478751, 479130, 491661, 493597, 495131, 495263, 495284, 495858, 496530, 496533, 496909, 496919,
496935, 496937, 496943, 496981, 497149, 497179, 497426, 497458, 497555, 497579

4

491661, 495286, 496919, 496933

5

473671, 493597, 494409, 494506, 495108, 495131, 495263, 495284, 495825, 495830, 495848, 495861, 496530,
496533, 496534, 496831, 496832, 496879, 496943, 496965, 497331, 497332, 497426, 497500, 497545, 497651,
497688, 497690, 497710, 497711

6

491661, 496919, 497535, 497596

7

493045, 495488, 497035, 497459

8

496919

9

486387, 490518, 493597, 493716, 495391, 495396, 495590, 495836, 496187, 496191, 496614, 496787, 496905,
496906, 496924, 497256, 497392, 497459, 497559, 497665, 497667

10

489996, 493597, 496753

11

491661, 495850, 496614, 496841, 496919, 496985, 497392, 497396, 497459, 497467

12

496460, 496793, 496876, 496991, 497396, 497459, 497467

13

491661, 496924, 496947, 496971

14

496227, 496232

15

497392

16

491661, 495861, 496787, 496906, 496919, 497385, 497459, 497480, 497559, 497658, 497660

17

495186, 496940, 496941

18

488560, 494087, 495861, 496793, 497599

19

491661, 495260, 495850, 496148, 496167, 496173, 496345, 496349, 496933, 497399, 497535

20

488560, 491661, 494087, 495077, 495850, 496228, 496668, 496669, 496933, 496945, 497010, 497535, 497586,
497599, 497617, 497650

21

491661, 495850

22

491661

23

491661

24

491661, 494087, 495850, 496668, 496669, 497586

25

495225, 495819, 495861, 496532, 496672, 496793, 496896, 496919, 496964, 497403, 497404, 497606, 497654,
497658, 497661, 497674, 497734, 497746, 497761

26

491661

27

491661, 495846, 496940, 496941, 497454, 497505

28

491661, 494087, 495077, 495861, 496514, 496535, 496536, 496895

29

494409, 494436, 495891, 496144, 496218, 496223, 496224, 496256, 496678, 496820, 496919, 497330, 497338,
497339, 497401, 497587, 497593, 497664, 497665, 497667, 497671

30

494409, 494436, 494559, 495875, 495891, 496144, 496856, 496919, 496934, 497304, 497330, 497339, 497395,
497401, 497435, 497444, 497445, 497447, 497451, 497461, 497523, 497525, 497532, 497536, 497587, 497593,
497631, 497664, 497665, 497667, 497671

31

491731, 494409, 495077, 496218, 496536, 496678, 496919, 496926, 497652, 497659

32

482378, 494409, 494436, 495187, 495190, 495329, 495723, 495727, 496220, 496484, 496678, 496919, 497330,
497395, 497435, 497497, 497658, 497759
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2

1

33

494436, 495329, 496692, 497406

34

495233, 495329

35

479130, 485896, 486387, 489996, 490171, 490175, 490518, 491661, 491755, 493045, 493597, 494083, 494109,
494436, 494506, 495077, 495145, 495293, 495329, 495417, 495831, 495836, 496144, 496148, 496167, 496173,
496227, 496232, 496254, 496256, 496526, 496656, 496668, 496669, 496820, 496841, 496856, 496877, 496896,
496905, 496906, 496940, 496941, 496943, 497010, 497147, 497237, 497371, 497385, 497392, 497395, 497399,
497401, 497402, 497403, 497404, 497407, 497429, 497449, 497523, 497541, 497571, 497584, 497599, 497654,
497658, 497661, 497663, 497664, 497665, 497667, 497669, 497674, 497737, 497761

36

486387, 491755, 494083, 494109, 494372, 495831, 495841, 496187, 496345, 496349, 496526, 496714, 496787,
497172, 497356, 497371, 497385, 497481, 497501, 497523, 497527, 497551, 497557, 497563, 497584, 497730,
497741, 497754

37

493716, 494372, 495260, 495488, 495590, 496345, 496349, 496702, 496714, 496940, 496941, 497186, 497320,
497527, 497584, 497588, 497754

38

495145, 496906, 497036

39

495822, 496222, 496233, 496236, 496906, 497186, 497236, 497385, 497396, 497407, 497458, 497466, 497467,
497525, 497542, 497584, 497733, 497754

40

494436, 495590, 496940, 496941, 497396, 497467

41

486387, 490171, 490175, 491957, 493597, 494109, 494436, 495193, 495225, 495280, 495836, 496141, 496191,
496230, 496345, 496349, 496395, 496506, 496526, 496531, 496787, 496906, 496940, 496941, 497049, 497056,
497236, 497320, 497340, 497341, 497342, 497377, 497385, 497393, 497394, 497480, 497487, 497494, 497509,
497523, 497525, 497653, 497658, 497733, 497737, 497761, 497763

42

486387, 489996, 490518, 493045, 493396, 493716, 493957, 494083, 495145, 495391, 495396, 495590, 495836,
496345, 496349, 496473, 496526, 496702, 496753, 496877, 496896, 496906, 496940, 496941, 497147, 497201,
497237, 497256, 497551, 497563, 497584, 497617

43

495247, 495278, 495822, 495831, 496144, 496150, 496222, 496233, 496236, 496877, 496992, 497186, 497235,
497236, 497385, 497393, 497394, 497395, 497406, 497458, 497481, 497501, 497503, 497523, 497525, 497593,
497615, 497660, 497663, 497664, 497665, 497667, 497669, 497678, 497733, 497737, 497754

44

489996, 493597, 495391, 495396, 495556, 495824, 496230, 496345, 496349, 496395, 496708, 496753, 496844,
496909, 497377, 497426, 497558, 497651, 497688, 497690, 497763

45

485896, 494109, 496526, 497385, 497588, 497611, 497617, 497733, 497761

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

022/design aparthotel
1. Ko 2. Ra 3. Bu 4. Ku
12 9 6 KIEDYKREDYT.PL
1916 energia
2 MONSTFUR
ACTIVPLAST
ADEKO STOLARNIA
AL BADIA
ALLFORDOGS.PL
ALPIGO
ANNA FLORCZAK
FIZJOTERAPIA FUNKCJONALNA
Apartament Melisa
Apetilac
Apostolat Fatimy
APTEKA W GWIAZDACH TWOJA APTEKA
Artium LUXURY WALLCOVERING
AUTO CENTRUM SPA BARANOWSKI
AVANTI FINANCE LEASING BROKER
B.V.BLUISA Victoria
Bactozyme
BALTCREDIT Nasz Klient - Nasz Partner!
baltica WELLNESS & SPA
Barbara Beauty
BIELENDA JAPAN PEEL-OFF MASK
BIG NATURE
Bioderm COSMETICS NATURAL ONE
BIT B
Biznesowa Skrzydłowa
BLINK
BLOOM
Bonjour MADAME by Paulina Kałużyńska
BOOS
BPS BRAKE PADS SYSTEM
BRACIA SADOWNICY
BRICO DEKOR
BudremLis
bulwary wiślane
BYO
Câliner Kyanite
CANNI
Chloe’s House
Circlic retaining rings
CJ
CJ

497678
497480
495841
495286
493957
496943
496945
497593
494087
497588
497377
495278
496820
497385
497688
497454
495488
491755
496672
495848
497172
496395
497558
497179
494409
495858
496991
496254
496148
496220
495556
497663
496876
496678
491661
495260
497523
497759
497734
497579
488560
497596
497631
497659

CLEANED WINE
CLEAREDWINE
CNC-CBKO
COMFORT STEP
compass & partners
Consilius CENTRUM MEDYCZNE
COOLERKI
CREOTOY
CSR HAX-AIRPORT
CULTt HOOKAH TOBACCO
CZAS NA GRILL
DEA CAPITAL
DEFRO HOME ELITE
Delecta PROSTO Z SERCA
CUKIER MOCNY AROMAT 100% NATURY
DIPPER-HCT
DIPPER-MONO
DOM POGRZEBOWY SŁUŻEW
domodom.pl
dr Eryk
dr Eryk
DS GOLD
E ekosystem
eat&fit
EKOWĘGIEL WWW.EKO - WEGIEL.PL
ELAN
ELEVO
EMOTEA
endermo
ENERCAD PROJEKTY DORADZTWO
REALIZACJE
epi LASER MEDICINE & BEAUTY
escapebus.pl
EWIGOL
Exabid
Executive Solutions
EZ FRAMES easy frames by ELSTAR
FEST festival
FITKURIER
Freedom - WOLF EDITION Freedom
Fundacja Pro Vitae
FUNER
GEFION.HOUSE
GOODLOODZIE

496832
496831
493045
496964
497541
496844
494559
496895
496460
495233
496919
497371
496985
495875
495825
495830
485896
494372
495391
495396
496926
490518
497500
497407
497555
497650
497435
493597
497201
496708
496141
494109
495293
495590
497535
497658
497458
496227
496232
497340
497617
496714
497664

Nr ZT18/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

Goplana 1912 Grześki Tyci
wafelki z kremem w czekoladzie
Goplana 1912 Grześki
Goplana 1912 Jeżyki Classic
najeżone bakaliami w czekoladzie mlecznej
Goplana 1912 Jeżyki Classic
najeżone bakaliami z czekoladą mleczną
GOPLANA
GRANITAN
Gravity
Grupa Amora
GRYCZANKA
GRZEŚKI
GymChill
heisberg
HELLENA ORANŻADA oryginalny smak
HELLENA ORANŻADA oryginalny smak
HELLENA
Hi 5
HOLIDAY SZCZECIN
HOME IN STYLE DESIGNER STORE
I AM
I SUN SPORT
IBB HOTEL DŁUGI TARG
IBB HOTEL DŁUGI TARG
ICP-1
ICP-R
IGLOBOX
IGLOBOX
IMPERIAL apartments
IndustriaStone
INOVIS
INTERNET XXL
INTRAC
INWE100
ISOKOR Descaling Czysta Fuga
w Kilka Sekund!
ITALIAN EXPRESS Pizza Delivery
JANE CAT
JAZZ CAMPING KALATÓWKI
Jean Paul
K KORCZYK
K2 DIAMO
K2 FLORIDA SCENT
kabergovet
KAI ZEN w marketingu
KASTARDINIO
KICIA KOCIA
KLUB SPORTOWY SPARTA
Kosmiczne lampy
KRAMM NIERUCHOMOŚCI
Krzysztof Kobuszewski SCREAM

2

497536
497447
497451
497532
497754
496841
496535
496191
497402
497461
497606
497586
497444
497445
497587
497653
497236
495850
490171
496233
497393
497394
496947
496971
497396
497467
495831
495846
496879
495145
496345
497356
478751
496150
495077
497056
497559
497584
497710
497711
497331
490175
497304
495861
495225
495417
497557
496793

87
1

2

KT7 CNC
lab4Baby alpanten
Lawenna Polska
Láwenna POLSKA
Lighting Center
LIVORI HOME
LOGIM
LOJA by Margaret
LOODBUS
LOODÓW
LOODTRUCK
lovehippiebali
M MAGNETIC PRZYCIĄGA SMAKIEM
M MISS POLSKI
m TWOJE MEBLE
M
M
MADURA
MAZURIANA RESTAURACJA
metronidavet
METYOU
MICHASIÓWKA
MISTER RUBBER POLAND
Mleczny kubek Delecta prosto z serca
MOLLY LAC
MONSTFUR
muchobit
Nalewki Szlacheckie
NANO-RAD
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Natur Day
NATURAL EXPERT
NATURE SCIENCE
NEXIO
NO HATE HELPING PEOPLE.
CHANGING LIVES. NOHATE.PL
nocti
NW NOVeLLe
O
Obokmnie
ODJECHANE JEDNOROŻCE
Odstresowani.pl
OkazYEAH
oklejsie.pl
Old House Apartments
OLEJEK ZŁODZIEI
OPIEKA I ZDROWIE TWOJA APTEKA
orient Nature
ó PIWNA GóRA
ZIELONOGÓRSKI BROWAR RZEMIEŚLNICZY
P PROELIO COIN

497035
496530
496935
496981
497392
497599
495329
496532
497669
497665
497667
496896
496934
497494
497010
497487
497509
497527
497615
497332
497429
496222
491957
495891
497149
493396
495108
497406
496753
496787
473671
497401
494506
497237
497733
496531
496228
496941
496905
496514
489996
497235
496940
497730
497426
497651
496909
497497
497563

88

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

2

Pan Golibroda
Pan Golibroda
Park Home
perflow NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA
BUDOWLANE
PERFORMANCE ACADEMY
Perła Natury
Piekło Czantorii
PILLATON
PIÓRO ARCHITEKCI
PIT STOP Sleep & Go!
Pizza Island
PLANTA VIT
PLATINUM hotel & residence
PLATINUM hotel & residence
PLKA z natury piękna
POD ORŁEM
Polska Bezgotówkowa
POLSKARTA
POLSKI PRODUCENT
Pozerki
PPP PUREST PINE PELLETS
PROCHOWNIA ŻOLIBORZ
PROELIOCOIN
PROGRAM ZDROWEGO ODŻYWIANIA
PROINEL profesjonalne instalacje elektryczne
Promenada
PRONOVEL
psiekąski
Q17 APARTMENTS
QFG QUALITY FOOD GROUP
RAFIL
RESTO & PIZZA Valentino
Rodi
RODZINA ZDROWIA Halitabs
Romantica
S skillsy
S SOLIDUS Partners
Salamandra Ultra Trail
SALATO
Sant’Antioco Ristorante di Cucina Italiana
Contemporanea Anima Sarda e Passione
Mediterranea
Seili Marini
SELVO
seni24.pl
SENSES CLINIC
SEZAMKOWA PEREŁKA
SIEDMIOKROTNA DESTYLACJA
FILTRACJA ADAM MICKIEWICZ
Skan Tool
Skino Get Rest

495263
495284
497741
497399
495836
496484
497341
496167
496473
497186
497525
497379
497481
497501
495131
497690
486387
496187
496218
495819
496933
496506
497551
496230
496702
497503
497348
491731
496877
496144
495186
496992
496256
496965
496906
497036
497611
497342
497338

494436
497746
496173
496656
497763
496856
496692
497256
496937

Nr ZT18/2019
1

2

SKY CAMP Baltic

497320

SMACZNEGO!

497339

Smart club

495193

SOK BAR

497395

Sparcetta

497459

Speed Bus

497466

SPORT FACTORY PARK P.

497737

SQ

479130

StayPoland.com

495822

STRAWBERRY SPIRIT

496536

STREFA orzeźwienia

495723

Strefa Orzeźwienia

495727

SUN SPORT

496236

SUNLANSE

497654

SUNLANSE

497661

SUNLANSE

497674

suplement diety D3 baby kap

496534

T komp PRODUCENT OPROGRAMOWANIA

493716

T1 TAKE1

497761

TANGO SALON FESTIVAL ŁÓDŹ

495280

TAXI NOVA

497542

termet

496614

TETOS

496526

TEXAS CLUB

497449

TU PRAWNIK

497571

TWARDZIK

497671

TWOJA DZIUPLA

497147

Tymbark Daj coś od siebie

497330

Usługi Finansowe Partner Banku Pekao S.A.

494083

VAST

496668

VAST

496669

Vitalpol

497652

VITAMISIE

497545

W GEORYT WITKOWSKI KRZYSZTOF

496349

WALFRÉ

497505

WARKOT

482378

Wax control higiena uszu

496533

WELL PLAYED ME WP ME

497404

Well played me

497403

WINNERBAR

495247

WOJSKOWE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE S.A.

496924

Z miłości do Oliwy

496223

Z MIŁOŚCI DO OLIWY

496224

Z NATURALNYCH SKŁADNIKÓW PIWO
BIAŁCAŃSKIE PSZENICZNE

495187

Z NATURALNYCH SKŁADNIKÓW PIWO
BIAŁCAŃSKIE

495190

Zawody na Starym Sprzęcie Narciarskim
„O Wielkanocne Jajo” im. Krystyny Behounek

497049

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.
400283A METZ (2019 01 04)
9
822621
nak (2019 03 07)
18, 25
991649
Dermacol DC (2019 03 21)
CFE: 26.01.18, 27.05.22
3
1000607 TRI-STAND (2019 03 14)
6
1001418 limango (2019 01 23)
35
1301308 DOR (2019 03 07)
33
1368026 Opera Omnia (2019 03 11)
CFE: 07.05.05, 27.05.10, 29.01.12
41
1377857 AGLANDIN (2019 03 21)
5
1429675 BREYANZI (2019 03 26)
5
1441478 ABECMA (2019 03 26, 2018 11 21)
5
1442007 BECMYA (2019 03 26, 2018 11 21)
5
1460091 Intermax Uluslararasi Taşımacılık ve Diş Tic.
Ltd. Şti. (2019 02 06)
CFE: 24.17.02, 26.13.25, 26.15.01,
39
27.05.09, 29.01.14
1460118 XYWERON (2018 12 19, 2018 10 26)
5
1460139 (2019 02 22)
CFE: 26.04.05, 28.03.00
30
1460142 ZHOUYI (2019 02 18)
CFE: 05.13.01, 26.13.25, 28.03.00
29
1460143 DROVELIS (2019 01 18, 2019 01 15)
5
1460225 LiLO (2018 11 13)
CFE: 27.05.01
3
1460273 LUXIAOJUN (2019 02 21, 2018 11 14)
CFE: 26.01.16, 27.05.01, 28.03.00
25, 28
1460333 EARTH SALON (2018 12 19,
3, 5, 35, 41, 44
2018 12 06)
1460341 PROCHAIN (2019 01 09)
CFE: 27.05.01
3
1460363 BeeMat (2019 02 25, 2018 08 29)
10
1460416 MILKY 45% (2018 12 04)
CFE: 03.04.02, 06.19.11, 08.03.08, 18.05.01,
29
21.03.11, 24.07.01, 27.05.24, 29.01.15
1460422 P PILOT ENERGY DRINK CLASSIC WITH VITAMINS B12 B2 B3 B5 B6 (2018 12 05,
2018 11 06)
CFE: 03.07.17, 26.01.03, 26.04.09, 26.11.08,
32
27.05.02, 27.07.11, 29.01.14
1460430 STIHL TIMBERSPORTS KISS MY AXE
(2019 02 14, 2018 11 13)
CFE: 01.01.03, 14.07.02, 25.01.06,
25, 41
26.05.02, 27.05.09, 29.01.13

1460432
1460508
1460533
1460548
1460593
1460656
1460663
1460671
1460688
1460712
1460716
1460720
1460721
1460733
1460751
1460805
1460868
1460872
1460937
1460943
1460957

TONG BANG (2018 11 23)
CFE: 28.03.00
7
HEALTH OF JOINTS IS IN RELIABLE HANDS
(2019 02 08)
CFE: 02.09.14, 26.01.03, 29.01.04
5, 35
(2019 01 21)
CFE: 28.03.00
42
SALMODERM (2018 08 30)
5, 31, 44
QURET (2019 03 11)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
3
(2018 10 31)
CFE: 03.02.13
20, 25
MI A2 (2019 01 11, 2018 08 17)
9, 42
Regina skin (2018 11 28, 2018 05 29)
CFE: 25.01.06, 25.03.01, 27.05.10
3, 16
M (2019 01 18)
CFE: 26.01.18, 26.11.12, 27.05.21
16
STROMO (2019 01 10)
CFE: 26.11.21, 27.05.01, 29.01.12
35, 37
Chengyunxiang (2018 11 23)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
30
lady elite ITALY (2018 11 28)
CFE: 01.01.01, 27.05.10
18, 25, 35
GLOCAB (2018 12 14)
CFE: 27.05.17
9
AUTHOR (2019 01 24)
CFE: 03.07.01, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12 9, 12
CS CHI SIAMO (2019 01 28)
CFE: 25.01.25, 27.05.08, 29.01.07
25
ebelieve (2019 02 20, 2019 02 01)
25
Ziplex (2018 12 20)
11, 20, 35
GND (2018 10 24)
CFE: 27.05.01
7, 8, 9, 11
1845 BORDONI (2019 01 17)
CFE: 24.01.18, 27.05.24,
5, 29, 30, 31, 32, 33
27.07.01
E ZI (2018 12 11, 2018 09 21)
12
Yango (2018 12 18, 2018 10 02)
CFE: 27.05.01, 29.01.12
9, 35, 39

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

3

991649,

1460225,

1460333,

1460341,

1460593,

1460671

5

1377857,
1460508,

1429675,
1460548,

1441478,
1460937

1442007,

1460118,

1460143,

1460721,

1460733,

1460872,

1460957

1460656,

1460720,

1460751,

1460805

1460712,

1460720,

1460868,

1460957

6

1000607

7

1460432,

8

1460872

9

400283A,

10

1460363

1460333,

1460872
1460663,

11

1460868,

1460872

12

1460733,

1460943

16

1460671,

1460688

18

822621,

1460720

20

1460656,

1460868
1460273,

1460430,

25

822621,

28

1460273

29

1460142,

1460416,

1460937

30

1460139,

1460716,

1460937

31

1460548,

1460937

32

1460422,

1460937

33

1301308,

1460937

35

1001418,

1460333,

37

1460712

39

1460091,

1460957

41

1368026,

1460333,

42

1460533,

1460663

44

1460333,

1460548

1460508,

1460430

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.
485075
485076
485077
485086
490089
491073
492268

PLIVA HRVATSKA d.o.o.
2018 09 18
5
PLIVA HRVATSKA d.o.o
2018 09 18
5
PLIVA HRVATSKA d.o.o
2018 09 18
5
COTRIL S.P.A.
2018 10 09
3, 5, 10
EXACTUS SPÓŁKA JAWNA
EWA MASTALERZ, MAREK WIKTOROWSKI
2019 02 12
35
Instagram LLC
2019 03 04
3, 25, 35, 41
JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA
2019 03 08
39, 43

491245

492982
496172
492283
493605
494672

SBU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019 03 16
36, 37, 42
Apple Inc.
2019 03 27
18, 25, 35
Fira Jarosław
2019 04 08
35
SPÓŁDZIELNIA POKÓJ
2019 04 08
30
FA Trademarks Zarębska Spółka jawna
2019 04 09
41
Makłowicz Patryk
2019 04 10
30, 43

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

4

Wykaz klasowy znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r. ........................ 84
Wykaz alfabetyczny znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r. .............. 86

INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R. MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH ............................. 89
Wykaz klasowy wyznaczonych po dniu 14 kwietnia 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
międzynarodowych znaków towarowych ................................................................................................................................................. 90

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO
na podstawie art. 15217 ustawy – Prawo własności przemysłowej ................................................................................... 91

SPROSTOWANIA
Nr BUP

Strona

Nr zgłoszenia

Jest

Powinno być

(210) Z.487687 (220) 2018-05-14
(731) FUNDACJA SILESIA PRO
EUROPA, Gliwice
(540) Stare Opactwo w Rudach

17/2019

10, 122, 126

Znak
nie powinien
zostać
opublikowany

487687

(531) 02.01.03, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14,
27.05.01, 29.01.12
(511) 43 usługi rekolekcyjne: usługi noclegowe, usługi gastronomiczne,
produkcja i sprzedaż produktów
regionalnych, oznakowanych logiem Starego
Opactwa w Rudach
30/2017

64

1353167

RU

IRU

