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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 ZT21

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.
465423
(220) 2016 12 19
GRECOS HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOT DEALS
(210)
(731)

(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 39 organizacja podróży oraz wycieczek turystycznych, usługi świadczone przez przewodników turystycznych, zwiedzanie turystyczne, usługi biur podróży i biur
wycieczkowych, usługi planowania podróży, usługi rezerwacji biletów/miejsc na podróże i wycieczki, czarterowanie/
wynajem pojazdów lądowych, powietrznych i wodnych,
usługi w zakresie zapewniania informacji turystycznych oraz
dotyczących podróży, obsługa bagaży pasażerów, obsługa
naziemna pasażerów, usługi transportowe, pilotaż, pakiety
turystyczne, wynajem sprzętu do nurkowania rekreacyjnego,
doradztwo w dziedzinie podróży i pilotowanie/eskortowanie
podróżnych, 41 organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń,
warsztatów, treningów, seminariów, konferencji, kongresów,
sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych i imprez rozrywkowych, organizowanie wystaw związanych z kulturą, turystyką
lub edukacją, usługi w zakresie edukacji i nauczania, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych,
publikowanie książek i materiałów dydaktycznych w formie
elektronicznej, nagrywanie materiałów dydaktycznych, kursy
językowe, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi trenerskie
w zakresie pomocy i kierowania rozwojem umiejętności oraz
kompetencji, organizowanie i realizacja spektakli, produkcja
i organizowanie festiwali teatralnych, imprez rozrywkowych,
artystycznych, edukacyjnych, sportowych lub rekreacyjnych,
wystaw, występów, koncertów, imprez oraz pokazów związanych z kulturą lub edukacją, organizowanie i prowadzenie
konkursów, gier losowych i loterii, organizowanie pokazów
mody, konkursów piękności, organizowanie przyjęć, zabaw
i festynów, usługi oraz doradztwo w zakresie edukacji i nauczania, usługi artystów: teatralnych, muzycznych, filmowych, promocja twórców i różnych dziedzin twórczości artystycznej poprzez: organizowanie imprez z dziedziny kultury,
prowadzenie galerii artystycznych, działalność informacyjna
w zakresie twórczości artystycznej, usługi orkiestr, wypożyczanie dekoracji teatralnych, kompozycje muzyczne, usługi
galerii sztuki, usługi tłumaczeniowe, publikacje elektroniczne on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line,
nie do pobierania z sieci komputerowych. usługi salonów
fitness i siłowni, usługi salonów gier, usługi sal kinowych,
usługi administrowania, zarządzania i wynajmowania obiektów sportowych, rozrywkowych, kulturalnych, edukacyjnych
i rekreacyjnych, usługi studiów nagrań, usługi studiów filmo-

wych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań dźwiękowych
oraz video, ich dystrybucja, postsynchronizacja, sporządzanie
napisów, usługi dystrybucji biletów, usługi reporterskie, fotoreportaże, wynajmowanie modeli do pozowania artystom,
usługi publikowania fotoksiążek, zdjęć, usługi fotograficzne
ujęte w tej klasie, świadczone również za pośrednictwem
Internetu, obejmujące wykonywanie w zakładzie i poza zakładem fotografii, filmów i przeźroczy, wizualna rejestracja
zdarzeń, imprez i uroczystości, usługi biblioteki fotograficznej/filmowej, umożliwianie osobom trzecim uzyskania dostępu do obrazów fotograficznych/filmów, w tym dostępu
za pomocą środków elektronicznych, montaż programów
radiowych i telewizyjnych, 43 usługi agencji zakwaterowań
- hotele, pensjonaty, usługi domów turystycznych, usługi moteli, zakwaterowanie tymczasowe, rezerwacje zakwaterowania tymczasowego, usługi kawiarni, barów, kateringu, kafejek,
samoobsługowych restauracji oraz snack-barów, catering
żywności i napojów, wynajem sal konferencyjnych, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej.
465426
(220) 2016 12 19
GRECOS HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAJLEPSZA FORMA POD SŁOŃCEM

(210)
(731)

(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, artykuły i sprzęt sportowy,
dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, 41 organizacja imprez
sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, organizowanie
i prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów, seminariów,
konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych i imprez rozrywkowych, organizowanie wystaw
związanych z kulturą, turystyką lub edukacją, usługi w zakresie edukacji i nauczania, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie
książek i materiałów dydaktycznych, publikowanie książek
i materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, nagrywanie materiałów dydaktycznych, kursy językowe, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, doradztwo w zakresie
edukacji lub kształcenia, usługi trenerskie w zakresie pomocy
i kierowania rozwojem umiejętności oraz kompetencji, organizowanie i realizacja spektakli, produkcja i organizowanie
festiwali teatralnych, imprez rozrywkowych, artystycznych,
edukacyjnych, sportowych lub rekreacyjnych, wystaw, występów, koncertów, imprez oraz pokazów związanych z kulturą lub edukacją, organizowanie i prowadzenie konkursów,
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gier losowych i loterii, organizowanie pokazów mody, konkursów piękności, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów,
usługi oraz doradztwo w zakresie edukacji i nauczania, usługi artystów: teatralnych, muzycznych, filmowych, promocja
twórców i różnych dziedzin twórczości artystycznej poprzez:
organizowanie imprez z dziedziny kultury, prowadzenie galerii artystycznych, działalność informacyjna w zakresie twórczości artystycznej, usługi orkiestr, wypożyczanie dekoracji
teatralnych, kompozycje muzyczne, usługi galerii sztuki,
usługi tłumaczeniowe, publikacje elektroniczne on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, usługi salonów fitness i siłowni,
usługi salonów gier, usługi sal kinowych, usługi administrowania, zarządzania i wynajmowania obiektów sportowych,
rozrywkowych, kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych,
usługi studiów nagrań, usługi studiów filmowych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań dźwiękowych oraz video,
ich dystrybucja, postsynchronizacja, sporządzanie napisów,
usługi dystrybucji biletów, usługi reporterskie, fotoreportaże,
wynajmowanie modeli do pozowania artystom, usługi publikowania fotoksiążek, zdjęć, usługi fotograficzne ujęte w tej
klasie, świadczone również za pośrednictwem Internetu,
obejmujące wykonywanie w zakładzie i poza zakładem fotografii, filmów i przeźroczy, wizualna rejestracja zdarzeń, imprez i uroczystości, usługi biblioteki fotograficznej/filmowej,
umożliwianie osobom trzecim uzyskania dostępu do obrazów fotograficznych/filmów, w tym dostępu za pomocą
środków elektronicznych, montaż programów radiowych
i telewizyjnych.
479118
(220) 2017 11 17
INSTYTUT ZDROWIA CZŁOWIEKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UZDROWISKO UNIEJÓW PARK

(210)
(731)

(531)

01.15.21, 01.15.23, 01.15.24, 25.01.15, 26.04.02, 26.04.18,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, balsamy,
inne niż do celów medycznych, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, odżywki do włosów, płyny
do pielęgnacji włosów, płyny po goleniu, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących
[przybory toaletowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze,
preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, zestawy kosmetyków, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych.

5

484711
(220) 2018 04 11
MOBILE LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Mobile Labs
(510), (511) 42 umożliwianie tymczasowego użytkowania
programów komputerowych nie do pobrania do użytku
w zdalnej komunikacji, kontrolowaniu, zarządzaniu i interakcji z urządzeniami, czujnikami i innymi aplikacjami podłączonymi do Internetu i innych sieci komunikacyjnych,
do użytku w gromadzeniu, zarządzaniu, monitorowaniu,
przechowywaniu, raportowaniu i przetwarzaniu danych
z urządzeń, czujników i innych aplikacji podłączonych
do Internetu i innych sieci komunikacyjnych oraz do użytku w odkrywaniu, dostarczaniu, dystrybucji i zarządzaniu
urządzeniami, czujnikami i innymi aplikacjami podłączonymi do Internetu i innych sieci komunikacyjnych, usługi
komputerowe, mianowicie aktualizowanie, zarządzanie
i utrzymywanie aplikacji oprogramowania podłączonych
do Internetu i innych sieci komunikacyjnych.
(210)
(731)

487949
(220) 2018 07 07
NEADOO DIGITAL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neadoo don’t be invisible
(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 26.04.04, 26.04.09,
26.05.01, 26.05.11
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy, promocji i marketingu, wydawanie i dystrybucja materiałów reklamowych,
organizacja wystaw i pokazów reklamowych, reklama
w prasie, radiu, telewizji, w kinach, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, doręczanie prospektów i próbek reklamowych, wynajem przestrzeni na cele reklamowe, przygotowanie i druk prospektów reklamowych, edycja tekstów,
sondaże opinii, badanie rynku, organizacja produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji i filmu, uaktualnianie ulotek reklamowych, opracowywanie, organizacja
i realizacja kampanii reklamowych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, agencja
modeli do pozowania, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 42 usługi graficzne, projektowanie
graficzne, wzornictwo przemysłowe, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie serwisów internetowych, web design, projektowanie
stron korporacyjnych i wizerunkowych, doradztwo informatyczne w tym w zakresie integracji biznesowych za pomocą narzędzi informatycznych, projektowanie i tworzenie
platform integracji biznesowych, wdrażanie systemów zarządzania treścią działających w oparciu o autorskie oprogramowanie, projektowanie znaków towarowych oraz
identyfikacji wizualnej marek, opakowań, opracowywanie
kompleksowych systemów identyfikacji wizualnej i fonetycznej firm, testowanie materiałów na zlecenie.
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489231
(220) 2018 08 09
KOLEJ GONDOLOWA JAWORZYNA KRYNICKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Krynica Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAWORZYNA KRYNICKA HOTEL

(210)
(731)

(531) 01.01.04, 06.19.01, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 43 agencje zakwaterowania w hotelach i pensjonatach, organizowanie obozów wakacyjnych (usługi i zakwaterowanie), prowadzenie hoteli, kawiarni, kempingów
i restauracji, rezerwowanie i wynajmowanie noclegów, przygotowanie dań (żywność i napoje) na zamówienie i ich dostawa, rezerwacje hotelowe, usługi barowe, wynajmowanie
sal na posiedzenia, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny
stołowej i szklanej zastawy stołowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

491311
(220) 2018 10 05
CIECIERSKI TOMASZ SEBASTIAN, Łódź
(znak słowno-graficzny)
TriPLUS ALOE VERA

(531) 29.01.13, 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 1 nawozy do użyźniania gleby, nawozy organiczne, nawozy mineralne, nawozy mineralno-organiczne,
preparaty z mikroelementów dla roślin, stymulatory wzrostu roślin, 44 usługi dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
w zakresie agrotechniki i oprysków ręcznie i/lub za pomocą
naziemnych urządzeń samojezdnych oraz samolotów.
491362
(220) 2018 10 08
HTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B WHEY PROTEIN CONCENTRATE PROTEIN series
100 % WPC Suplement diety. Zawiera substancje
słodzące. BLADE SERIES 23 g PROTEIN PER SERVING
TASTY & CREAMY BEST QUALITY CUT YOUR LIMITS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 5 suplementy diety zawierające białko, suplementy diety proteinowe, 32 napoje bezalkoholowe, napoje serwatkowe, preparaty do produkcji napojów, preparaty
do produkcji napojów proteinowych, 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zapewnienie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.

(210)
(731)
(540)
(540)
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491762
(220) 2018 10 18
KACZOROWSKI ARTUR, Płock
(znak słowno-graficzny)
KAMELEO

(531) 27.05.01
(510), (511) 44 usługi kosmetyczne, usługi kosmetycznej
pielęgnacji ciała, usługi Spa, usługi masażu, usługi kosmetologii estetycznej, fizjoterapia.
(210) 491787
(220) 2018 10 19
(731) INWESTORZY.TV SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) BAL RYNKU KAPITAŁOWEGO
(510), (511) 35 organizowanie konferencji, gier, konkursów
i loterii, balów oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej,
telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, usługi reklamy, marketing, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, usługi zarządzania w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, prasowych, publikowanie tekstów reklamowych, profesjonalne zarządzanie działalnością
artystyczną, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami
zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, organizowanie wystaw, prezentacji w celach handlowych lub reklamowych, także online przy zastosowaniu sieci komputerowych, organizowanie targów handlowych i reklamowych,
przygotowywanie materiałów reklamowych, marketing,
badania rynku mediów i reklamy, badania opinii publicznej,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, plikami, obróbka danych komputerowych, usługi doradcze w zakresie
organizacji i zarządzania, z lub bez pomocy elektronicznych
baz danych, dystrybucja towarów i materiałów w celach
reklamowych: próbek, druków, prospektów, broszur, prenumerata prasy, usługi księgarni, w tym elektronicznej, która
dostarcza informacje elektroniczne (w tym informacje archiwalne) w formie tekstu, informacji audio i/lub wideo, usługi
przedstawicielskie i agencyjne: promocja młodych artystów
z kraju i zagranicy, rozpowszechnianie wyrobów producentów w celach reklamowych, prowadzenie wykazu informacji
handlowych w Internecie, udostępnianie informacji z baz danych osobom trzecim, oferowanie usług aukcyjnych w formie promocji, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi
sportowe i kulturalne, organizowanie, obsługa i prowadzenie
balów, seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów, organizowanie konkursów, plebiscytów, loterii, kursów
korespondencyjnych, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów,
pikników, wydarzeń tematycznych, festiwali, koncertów,
imprez artystycznych, estradowych, rekreacyjnych, kształcenie praktyczne, szkolenia, produkcja i świadczenie usług
medialnych w zakresie organizacji koncertów, festiwali muzycznych i filmowych, widowisk, spektakli, przeglądów, pokazów, konkursów, występów rozrywkowych i innych imprez
turystycznych, dokształcanie i doradztwo zawodowe, usługi
reporterskie, organizowanie, montaż programów radiowych,
telewizyjnych, udostępnianych przez Internet, produkcja
filmów i widowisk, usługi filmowania i nagrywania, usługi
doradcze w sprawie produkcji filmowej, usługi produkcji
oraz prowadzenie programów rozrywkowych, naukowych,
publicystycznych, kulturalnych, usługi w zakresie gier interaktywnych, interaktywna rozrywka i usługi współzawodnictwa oraz usługi quizów elektronicznych, także dostarczane
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globalną siecią komputerową lub przez Internet, usługi dostarczania informacji o edukacji, imprezach, rekreacji, także
przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi online, usługi agencji rezerwacji miejsc na wydarzenia
artystyczne, kulturalne, naukowe, publicystyczne, spektakle,
koncerty, filmy, usługi studia nagrań.
(210)
(731)
(540)
(540)

492256
(220) 2018 10 31
KRAMARZ JÓZEF, Krobica
(znak słowno-graficzny)
Absorber ciepła

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17, 27.05.21, 26.11.02
(510), (511) 6 boazeria metalowa, dachy i pokrycia metalowe, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, metalowe
pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, okładziny metalowe konstrukcyjne i budowlane, panele konstrukcyjne metalowe, płytki podłogowe metalowe,
podłogi metalowe, pokrycia dachów metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, pokrycia metalowe ścian w budownictwie, panele metalowe, metalowe panele dachowe,
panele konstrukcyjne metalowe, metalowe panele okładzinowe, metalowe panele sufitowe, panele ścienne z metalu,
panele metalowe obiciowe do budynków, metalowe panele
akustyczne do ścian, izolacyjne metalowe panele okładzinowe do ścian, okładzinowe panele metalowe do pokrywania
dachów, oszklone panele do użytku w budownictwie, aluminium profilowane wytłaczane, aluminium wzmacniane
materiałami ceramicznymi, półprodukty z aluminium lub
jego stopów, aluminiowe profile do użytku w urządzeniach
do wyświetlania lub informacyjnych, elementy wyciskanego aluminium, profile aluminiowe, folia aluminiowa, aluminium, 11 urządzenia do magazynowania energii cieplnej
do ogrzewania, termiczne kolektory słoneczne do ogrzewania, kolektory energii słonecznej do ogrzewania, panele
słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, kolektory słoneczne z rurowym systemem odprowadzania ciepła, kolektory
słoneczne do celów grzewczych, piece słoneczne, urządzenia wytwarzające ciepło, urządzenia odstojnikowe na ścieki,
grzejniki do centralnego ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje grzewcze, instalacje klimatyzacyjne,
urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do ogrzewania, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia
na gorące powietrze, wymienniki ciepła inne niż części maszyn, grzejniki płaskie do instalacji centralnego ogrzewania,
ekologiczne grzejniki płaskie z samoregulacją temperatury,
grzejniki do konstrukcji o dużej wytrzymałości na rozciąganie, grzejniki do systemów centralnego ogrzewania, ogrzewanie podłogowe, systemy HCA (ogrzewanie, chłodzenie,
absorpcja i akumulacja ciepła), 42 badania naukowe, badania
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, opracowanie
projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe nad
nowymi produktami dla osób trzecich, testowanie materiałów, technologiczne badania projektowe, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, wzornictwo przemysłowe, badania
technologiczne, badania laboratoryjne, badania środowiska,
badania chemiczne, badania dotyczące technologii, badania
w dziedzinie energii, badania w dziedzinie techniki, bada-

7

nia naukowe dotyczące ekologii, badania naukowe i przemysłowe, badania nad procesami przemysłowymi, badania
związane z fizyką, badania i analizy naukowe, projektowanie
konstrukcji, projektowanie form, projektowanie graficzne,
projektowanie znaków, projektowanie techniczne, projektowanie ogrzewania, projektowanie nowych produktów,
projektowanie wzorów, projektowanie produktów przemysłowych, projektowanie znaków towarowych, projektowanie
metod produkcji, projektowanie płytek wykładzinowych,
prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób
trzecich, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich,
45 licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, licencjonowanie własności przemysłowej, zarządzanie
prawami autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie technologii, licencjonowanie patentów,
licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, licencjonowanie
praw własności przemysłowej, licencjonowanie zastosowań
patentowych, licencjonowanie znaków towarowych, licencjonowanie praw autorskich, licencjonowanie w zakresie
badań i rozwoju, eksploatacja praw własności przemysłowej
i prawa autorskiego poprzez ich licencjonowanie, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw
autorskich poprzez ich licencjonowanie na rzecz osób i podmiotów trzecich.
(210)
(731)
(540)
(540)

492263
(220) 2018 10 31
ROSZKOWSKA JOANNA PAKOSFERA, Łomianki
(znak słowno-graficzny)
be be edu

(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.02.01
(510), (511) 16 materiały do rysowania, materiały drukowane, zeszyty i katalogi drukowane, drukowane materiały reklamowe, artykuły szkolne, zestawy rysunkowe, nalepki, naklejki, bloczki do pisania, bloki do pisania, bloki listowe czyli
papeteria, bloki rysunkowe afisze, notatniki, notesy, notesy
podręczne, obrazy, plakaty, albumy, plakaty z papieru lub
kartonu, grafika - akwaforty, podręczniki, książki, akwarele,
wzory do kalkowania, zakładki do książek, zeszyty drukowane, znaczki pocztowe, zszywacze, zszywki biurowe, obwoluty papierowe na dokumenty, okładki, obwoluty wykorzystywane w papiernictwie, ołówki, ołówki automatyczne, ołówki
węglowe, opakowania do butelek z tektury lub papieru,
oprawy do ołówków, broszury, chorągiewki papierowe, chusteczki do nosa papierowe, czasopisma, periodyki, przenośne artykuły biurowe, drukowane materiały reklamowe, druki, materiały dla artystów, gazety, artykuły biurowe, gumki
do ścierania, kalendarze, kalendarze z kartkami do zrywania,
kalka techniczna, kalkomanie, kartki z życzeniami, karton, karton z miazgi drzewnej, artykuły papiernicze, karty, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, kasetki na papeterie,
katalogi, klajstry, kleje mączne do papieru lub do użytku domowego, kleje do papieru lub do użytku domowego, kokardy papierowe, komiksy, urządzenia biurowe do stemplowania, koperty, artykuły piśmienne, koperty na butelki z kartonu
lub papieru, korektory w płynie, kreda do pisania, kreda
do znakowania, krzywiki, linijki, reglety dla drukarzy, linijki rysownicze kreślarskie, obrazy malarskie oprawione lub nie,
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maszynki do ostrzenia ołówków elektryczne lub nie, maszyny do pisania elektryczne i nieelektryczne, materiały do modelowania, materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów,
materiały klejące do celów papierniczych lub do użytku domowego, miseczki na farby dla artystów malarzy, naklejki
adresowe, obrazy, obrusy papierowe, obsadki, uchwyty
do piór, obsadki do piór, obwoluty na luźne kartki, osłony
na doniczki z papieru, palety dla malarzy, papeteria, papier,
papier do pakowania, papier do pisania, papier do zawijania,
papier higieniczny, papier mâché, papierowe maty na siedzenia, papierowe podstawki pod karafki, papier przebitkowy, mapy, materiały piśmienne, papier srebrny, papier świecący, papier toaletowy, papier w arkuszach, papier Xuan
do chińskiego malarstwa i kaligrafii, papier z miazgi drzewnej, pasma przylepne do celów papierniczych lub do użytku
domowego, pasta do modelowania, pastele, kredki, pędzle,
pieczęcie, pudełka na stemple, pinezki, pióra, pióra wieczne,
pióra ze stali, piórka do rysowania, grafiony, piórniki, wzorce
pisma do kopiowania, plansze, płytki grawerskie, płótno
do malarstwa, podkładki pod kufle, podpórki do utrzymywania wielu książek w pozycji pionowej, podstawki do długopisów i ołówków, poduszki do stempli i pieczęci, poduszki nasączone tuszem, pojemniki na śmietanę papierowe, portrety,
powielacze, taśmy i karty papierowe do zapisu, przezrocza,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, przybory do pisania,
zestawy przyborów do pisania, przybory szkolne, przyciski
do papieru, rysunkowe przykładnice kreślarskie, przyrządy
do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane,
pudełka kartonowe lub papierowe, pudełka na farby z kartonu, papieru lub tektury, pudła na kapelusze z tektury, ramki
do fotografii, rejestry, księgi główne, książki, reprodukcje graficzne, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe,
rolki do taśm barwiących, rury tekturowe, ryciny, rylce do kopiowania rysunków, rysiki, rysunki, komplety kreślarskie, segregatory, serwetki papierowe do demakijażu, serwetki stołowe papierowe, serwety na stół papierowe, skoroszyty
na dokumenty, klej skrobiowy do celów papierniczych lub
do użytku domowego, spinacze biurowe, spinacze do papieru, stemple, pieczątki, stemple do pieczętowania, stojaki
na stemple, szablony, szczotki i pędzle do pisania, szczotki
i pędzie malarskie, sztalugi malarskie, śliniaki papierowe,
śpiewniki, tablice ogłoszeniowe na afisze z kartonu lub papieru, tablice szkolne, taśma klejąca, materiały introligatorskie, taśmy introligatorskie, taśmy do maszyn do pisania, taśmy papierowe, taśmy przylepne do celów papierniczych
lub do użytku domowego, taśmy samoprzylepne do celów
papierniczych lub do użytku domowe, teczki papierowe,
teczki na dokumenty, skoroszyty, temperówki do ołówków,
elektryczne lub nieelektryczne, torby na śmieci z papieru lub
z tworzyw sztucznych, torebki do pakowania koperty, woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki papierowe
rożki w kształcie stożka, trójkąty kreślarskie, tusz kreślarski,
atrament, tworzywa sztuczne do modelowania, uchwyty
do kredy, uchwyty do stempli, pieczęci, ulotki, wkładki papierowe do szuflad, perfumowane lub nie, wkłady atramentowe
do piór, wosk do modelowania nie do celów stomatologicznych, wydruki graficzne, wykroje do szycia, wykroje do wykonywania odzieży, wyroby przeznaczone do wymazywania, wzory do haftowania, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe
i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, automaty do gier, automaty do gier hazardowych i wideo, balony do zabawy, bańki mydlane, rękawice baseballowe, baseny kąpielowe, bąki do zabawy, urządzenia
do zaznaczania punktów w bilardzie, kije bilardowe, końcówki do kijów bilardowych, kule bilardowe, stoły bilardowe, karty do bingo, bloki startowe, bobsleje, body board, przyrządy
do reperacji darni na boiska jako akcesoria golfowe, rękawice
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bokserskie, butelki do karmienia lalek, buty łyżwiarskie
z przymocowanymi łyżwami, łyżwy, ozdoby na choinki z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, stojaki
do choinki, choinki z materiałów syntetycznych, papierowe
czapeczki na przyjęcia, deski do pływania, deski snowbordowe, deski windsurfingowe, trapezy do desek windsurfingowych, deskorolki, dętki do piłek do gry, gra w domino, domki
dla lalek, dyski sportowe, dzwonki na choinkę, ekrany maskujące jako artykuły sportowe, elektroniczne tarcze, przyrządy
gimnastyczne, przyrządy mechaniczne do gimnastyki, kije
golfowe, rękawice golfowe, torby na kije golfowe na kółkach
i bez kółek, karty do gry, kule do gry, piłki do gry, żetony
do gry, gry automatyczne lub żetony, gry planszowe, gry
przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, grzechotki, gwizdki, wabiki myśliwskie, hantle, hokejowe kije, huśtawki, kalafonia używana przez sportowców,
kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów, kapiszony wybuchowe, kapoki do pływania, karty do bingo, karty do gry, karuzele, kije do gier, klocki jako zabawki, kołowrotki wędkarskie,
confetti, konie na biegunach, gry polegające na konstrukcji
jako zabawki, kontrolery do konsoli gier, kości do gry, kubki
na kości do gry, kotyliony, krawędzie nart, kreda do kijów bilardowych, kręgle, oprzyrządowanie i urządzenia do kręgli,
torby na sprzęt do krykieta, kukiełki, kulki do gry, lalki, butelki
do karmienia lalek, łóżka dla lalek, pokoiki dla lalek, ubranka
dla lalek, latawce, szpule do latawcy, żyłki wędkarskie, lotki,
lotnie, łóżka dla lalek, łuki do strzelania, przybory do ołówków do strzelania, łyżworolki, Mahjongs, marionetki, maski
zabawkowe, maski szermiercze, maski teatralne, maskujące
ekrany, maszty do desek windsurfingowych, misie pluszowe,
zestawy modeli, przeskalowane zabawki, modele pojazdów
przeskalowane, siatki na motyle, bańki mydlane, naciągi
do rakiet, naturalne naciągi do rakiet, nagolenniki do użytku
sportowego, nakolanniki do użytku sportowego, narty, krawędzie nart, pokrycie ślizgów nart, wiązania do nart, torby
na narty i deski surfingowe, narty surfingowe, narty wodne,
ochraniacze jako części strojów sportowych, ochraniacze
łokci jako części strojów sportowych, amunicja do broni
do paintball, broń do paintball, pałeczki sztafetowe, paralotnie, pasy do pływania, pasy do podnoszenia ciężarów, petardy w kształcie cukierków pierścienie do rzucania, stoły
do piłkarzyków, piłki do gier, piniaty, kapiszony do pistoletów
zabawkowych, pistolety zabawkowe, pistolety do paintballa,
plansze do gry w warcaby, pluszowe misie, pluszowe zabawki, płetwy do pływania, pływaki do kąpieli i pływania, płetwy
do pływania, pneumatyczne pistolety zabawkowe, podkowy do zabawy, pojazdy przeskalowane, pojazdy zabawkowe,
pokrycie ślizgów nart, przyrządy do ćwiczeń fizycznych,
przyrządy do reperacji darni, przyrządy do zjeżdżania z góry
po śniegu, puzzle, samochody sterowane radio, naciągi
do rakiet, naciągi naturalne do rakiet, rakiety do gry, rakiety
śnieżne, akcesoria do gier, rękawice baseballowe, rękawice
bokserskie, rękawice do gier rękawice do szermierki, rękawice golfowe, rękawki do pływania, ringo, rolki do stacjonarnych rowerów ćwiczeniowych, rowery treningowe stacjonarne, rolki do rowerów treningowych stacjonarnych, ruletka
koło do ruletki, strzałki, rzutki strzelnicze, przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, tarcze elektroniczne go gier,
samochody sterowane radiem, sanki, siatki na motyle, pokrycia na narty wykonane ze skóry foczej, spławiki, sprzęt wędkarski, stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetonami,
stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego, szachownice, szachy, atrapy jako śmieszne gadżety, śnieg sztuczny
na choinki, śnieżne kule, uchwyty do świeczek choinkowych,
tarcze elektroniczne, tarcze strzelnicze, aparaty do wyrzucania piłek tenisowych, siatki tenisowe, stoły do tenisa stołowego, trampoliny, gra trik-trak, tyczki do uprawiania skoku
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o tyczce, uprząż wspinaczkowa, urządzenia zaciskowe jako
sprzęt do wspinaczki górskiej, warcaby, worki treningowe,
wrotki, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki
ruchome, zabawki wypchane, urządzenia do zaznaczania
punktów w bilardzie, zdrapki do gier loteryjnych, żetony
do gier, żetony do gier hazardowych, 35 drukowane materiały reklamowe, książki, materiały do rysowania, materiały drukowane, zeszyty i katalogi drukowane, zestawy rysunkowe,
plakaty z papieru lub kartonu, bloczki do pisania, bloki do pisania, broszury, papier w arkuszach, publikacje, artykuły
szkolne, segregatory, torebki papierowe, wyroby z kartonu,
materiały do rysowania, materiały drukowane, zeszyty i katalogi drukowane, drukowane materiały reklamowe, zestawy
rysunkowe, nalepki, naklejki, bloczki do pisania, bloki do pisania, bloki listowe czyli papeteria, bloki rysunkowe afisze, notatniki, notesy, notesy podręczne, obrazy, plakaty, albumy,
plakaty z papieru lub kartonu, grafika – akwaforty, podręczniki, książki, akwarele, albumy, wzory do kalkowania, zakładki
do książek, znaczki pocztowe, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów obejmujących, świece, znicze
i lampiony, świece ozdobne, świece okolicznościowe i świąteczne, świece stołowe, wotywne i ogrodowe, lampki nocne
(świeczki), świece zapachowe i do aromaterapii, świece woskowe, świece na bazie wosku pszczelego, świeczki na choinkę, podgrzewacze, knoty do świec, wosk pszczeli, wosk,
parafina oraz mieszanki do oświetlania, wkłady olejowe i parafinowe do zniczy, kadzidełka zapachowe, reklamowe wyroby z metali nieszlachetnych, figurki z metali nieszlachetnych, materiały reklamowe na nośnikach, multimedialne
prezentacje reklamowe, podkładki pod myszy, sprzęt, oprogramowanie i akcesoria komputerowe, sprzęt fotograficzny,
sprzęt audio-video, stoiska wystawowe, stragany handlowe,
stojaki, wieszaki, zasłony dekoracyjne, namioty, namioty handlowe, namioty turystyczne, namioty rycerskie, namioty
bankietowe, hangary, hale namiotowe, baldachimy i zadaszenia, w tym zwłaszcza dla imprez piknikowych, targów,
wystaw, tarasów, ogrodów i zewnętrznych części lokali usługowo-handlowych, daszki, zadaszenia do przyczep kempingowych, markizy, brezenty, liny, sznury, taśmy, plandeki, torby do pakowania z wyrobów tekstylnych, tekstylia i wyroby
włókiennicze, pościel i ręczniki, serwetki stołowe tekstylne,
flagi tekstylne, taśmowe smycze reklamowe, smycze sublimacyjne, smycze krótkie na rękę, smycze suwakowe, smycze
silikonowe, opaski silikonowe na rękę, ozdoby do ubrań, obuwia i nakryć głowy nie z metali szlachetnych, ozdoby do włosów, siatki na włosy, szpilki do włosów, treski z włosów, włosy
sztuczne, włosy do przedłużania, sprzączki ozdobne
do ubrań i obuwia, szelki do prowadzenia dzieci, reklamowe
artykuły pasmanteryjne, dywany, chodniki (kilimy), maty
i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg,
draperie (nietekstylne), mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone, gotowane,
pieczone, duszone i smażone owoce, warzywa i grzyby, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje
i tłuszcze jadalne, chrupki owocowe i ziemniaczane, chipsy
ziemniaczane, dżemy, filety rybne, galaretki jadalne, galarety
mięsne, zupy jarzynowe, jogurt, kapusta kwaszona, kefir, krokiety, łosoś, produkty mleczne, napoje mleczne z przewagą
mleka, galaretki owocowe, sałatki owocowe, przekąski na bazie owoców, potrawy rybne, żywność przygotowywana
z ryb, potrawy mięsne, potrawy mięsno-warzywne, potrawy
warzywne, sałatki warzywne, śledzie, tuńczyk, zupy, anchois,
bita śmietana, bulion, daktyle, flaki, hummus, jaja, kiełbasy,
kiełbaski w cieście, koncentraty bulionu i rosołu, korniszony,
masło, miąższ owoców, opiekane wodorosty, orzechy, owoce kandyzowane, pasztet z wątróbki, przecier pomidorowy,
przecier jabłkowy, pulpa owocowa, bakalie, rodzynki, sery

9

i twarogi, skórki owocowe, wędliny, ziemniaki zapiekane
w cieście, frytki, gotowe bądź mrożone wyroby garmażeryjne, świeże warzywa i owoce, sałatki owocowe i warzywne,
orzechy, otręby zbożowe, zioła świeże, napoje alkoholowe,
zapałki, wyroby dla palaczy, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność, napoje i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, mleko w proszku
i żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, balsamy do celów
farmaceutycznych, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, roztwory do szkieł kontaktowych, herbaty ziołowe do celów
medycznych, herbaty lecznicze, intymne preparaty nawilżające, sole do kąpieli do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, wkładki higieniczne, wkładki
laktacyjne, papier i preparaty przeciw molom, preparaty medyczne do odchudzania, odświeżacze do ubrań i tkanin, kadzidełka i środki do odstraszania owadów, pieluchy, pieluchomajtki, podpaski, tampony, płyny do płukania ust
do celów farmaceutycznych, środki farmaceutyczne przeciw
poceniu się ciała lub stóp, preparaty odświeżające powietrze,
preparaty witaminowe, pilniki do paznokci, gilotynki i polerki
do paznokci (elektryczne i nieelektryczne), przybory do manicure i pedicure, akcesoria kosmetyczne, sztućce, w sposób
umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie, na stoiskach handlowych,
podczas targów, pokazów i podobnych okoliczności oraz
drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych
towarów., 41 edukacja, informacje o edukacji, nauczanie, fotografowanie, obsługa gry w systemie on-line z sieci informatycznej, organizowanie konkursów, edukacyjna rozrywka,
publikowanie książek, pokazy z kształcenia praktycznego,
filmowanie, nagrywanie filmów na taśmach wideo, organizowanie konkursów w ramach edukacji lub rozrywki, pisanie
tekstów innych niż reklamowych, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, rozrywka, udostępnianie publikacji elektronicznych online nie do pobierania, publikowanie
książek, nagrywanie filmów na taśmach wideo.
492818
(220) 2018 11 19
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA WISŁA, Puławy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKOK WISŁA
(210)
(731)

(531) 01.17.17, 01.17.25, 26.13.25, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe, pożyczki
(finansowanie), pożyczki ratalne, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, transfer elektroniczny środków pieniężnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

492820
(220) 2018 11 19
FUNDACJA WIZJA ROZWOJU, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
Forum Wizja Rozwoju
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(531) 24.15.03, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 26.04.05, 26.04.16
(510), (511) 41 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, organizowanie zawodów sportowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie].
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

492855
(220) 2018 11 20
PAJĄK PRZEMYSŁAW, Sosnowiec
(znak słowno-graficzny)
SW/ROZRYWKA CYFROWY STYL ŻYCIA

29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
24.17.05, 24.17.07, 26.03.01, 26.03.07, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.10, 01.15.11
(510), (511) 9 zapisane nośniki obrazu i dźwięku, reprodukcje zapisanych nośników informacji, nagrania dźwiękowe
i audiowizualne, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz
odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, akcesoria komputerowe,
programy komputerowe udostępniane on-line via portal,
aplikacje komputerowe i internetowe, oprogramowanie
komputerowe użytkowe, komputerowe bazy danych, dyski
z nagraniami, dyski kompaktowe, dyski optyczne, publikacje
na nośnikach danych, moduły ładowalne zawierające publikacje elektroniczne, tekst, obrazy ruchome i nieruchome,
animację i dźwięk w formie cyfrowej, publikacje elektroniczne, programy komputerowe, publikacje i bazy danych zapisane na magnetycznych, optycznych, cyfrowych i elektronicznych nośnikach, płyty i dyski z nagraniami, nośniki do rejestracji dźwięku i obrazu, elektroniczne bazy danych aktów
prawnych, urządzenia i przyrządy do nagrywania i odtwarzania danych, urządzenia do przetwarzania tekstów, zarejestrowane programy i pliki komputerowe, oprogramowanie,
magnetyczne, cyfrowe, optyczne i elektroniczne nośniki danych, 16 druki akcydensowe, kalendarze, foldery, prospekty,
afisze, plakaty, publikacje drukowane, artykuły i materiały piśmienne, papeteria, torby do pakowania z papieru i tworzyw
sztucznych, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
broszury, dekoracyjny papier do pakowania, papier do korespondencji, papier firmowy, papierowe torby na prezenty,
publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe,
publikacje promocyjne, teczki papierowe, torby papierowe,
torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, ulotki, zakładki, wizytówki, katalogi, książki,
magazyny, podręczniki, biuletyny, nalepki, naklejki, druki
i materiały drukowane, instrukcje obsługi, podręczniki użytkownika, broszury i ulotki na temat komputerów, programów komputerowych, komputerowych urządzeń peryferyjnych, przemysłu komputerowego i Internetu, formularze
i arkusze z danymi do programów komputerowych i komputerów oraz podręczniki dla użytkownika i arkusze z danymi
dotyczące możliwości ich stosowania, materiały reklamowe
drukowane, materiały reklamowe z papieru i tektury, dzienniki, gazety, czasopisma i papierowe dodatki do nich, cenniki,
artykuły biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, papier, karton, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, rozpo-
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wszechnianie ogłoszeń reklamowych i handlowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych i poszczególnych elementów tych kampanii, usługi reklamowe, reklamy
internetowe, obróbka tekstów, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, reklamy i rozpowszechnianie ogłoszeń on-line w sieci
komputerowej, internetowej i korespondencyjnie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, badanie opinii, badanie rynku, sondaże opinii, usługi w zakresie public relations, zarządzanie, sortowanie, kompilacja informacji i udostępnianie komputerowych baz danych, systematyzacja
i przetwarzanie danych w komputerowych bazach danych,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, doradztwo w zakresie reklamy obejmujące: ocenę skuteczności dotychczasowej formy reklamy oraz kierunki zwiększenia skuteczności reklamy, optymalizację skuteczności w odniesieniu
do poniesionych nakładów na reklamę, projektowanie, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych, także katalogów oraz gadżetów reklamowych
takich jak koszulki, kubki, organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o charakterze reklamowym
z zastosowaniem reklamy internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, zgrupowanie na rzecz osób trzecich ofert
towarów i usług z branży sportowej, motoryzacyjnej, prawniczej i informatycznej, pozwalające potencjalnemu odbiorcy
zapoznać się z ofertą oraz kupować te usługi na stronie internetowej, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, tworzenie komputerowych baz danych, usługi promocyjne oraz usługi marketingowe, usługi
w dziedzinie badania mediów, internetowe usługi reklamowe, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu i sieci telekomunikacyjnych, reklama w formie stron internetowych lub serwisów internetowych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych i telekomunikacyjnych,
usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie reklamy i mediów,
usługi w zakresie komputerowego zarządzania plikami, badania marketingowe, publikowanie tekstów reklamowych,
usługi wykonywane przez agencje informacyjne takie jak:
opracowywanie informacji w zakresie wiadomości, zbieranie
i przekazywanie tych wiadomości i informacji, pozyskiwanie,
gromadzenie i rozpowszechnianie informacji gospodarczych i ekonomicznych, przygotowywanie tekstów reklamowych w celu umieszczania ich na stronach internetowych,
rozpowszechnianie informacji gospodarczych, informacja
marketingowa, marketing internetowy, optymalizacja stron
internetowych, rozpowszechnianie komputerowych programów multimedialnych na nośnikach pamięci, 38 emisja filmów za pośrednictwem Internetu, transmisja materiałów
wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, dostęp do treści, stron
internetowych i portali, zapewnianie wielu użytkownikom
dostępu do informacji komputerowych w sieciach komputerowych i do baz danych, usługi dla grup dyskusyjnych on-line, dostarczanie wiadomości przez przekaz elektroniczny,
a także za pomocą innych środków komunikacji, usługi strony internetowej zawierającej treści informacyjne dotyczące
wydarzeń w kraju i na świecie, przesyłanie informacji z zastosowaniem urządzeń mobilnych służących do nadawania i/
lub odbioru informacji, usługi poczty elektronicznej, dostarczanie informacji za pośrednictwem komputerowej sieci informacyjnej z wykorzystaniem indeksów w bazach danych,
tekstów publikacji, dokumentów w formie elektronicznej,
baz danych, materiałów graficznych, serwisu informacyjnego o sektorze audiowizualnym, agencje informacyjne w zakresie wiadomości i aktualności, usługi portalu internetowego w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji i da-
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nych, udostępnianie elektronicznych tablic ogłoszeniowych
i przekazywanie ogłoszeń elektronicznych, zbieranie, przesyłanie i rozpowszechnianie wiadomości, informacji, aktualności i innych treści tekstowych, graficznych, dźwiękowych lub
audiowizualnych za pośrednictwem terminali komputerowych, sieci internetowej i sieci telekomunikacyjnych,
w szczególności z zakresu wiadomości bieżących, hobby,
edukacji, zdrowia, nauki, techniki, kultury, rozrywki i sportu,
prowadzenie, organizowanie, udostępnianie, przesyłanie
i rozpowszechnianie serwisów internetowych i portali internetowych, usługi serwisu internetowego i portalu internetowego obejmujące usługi polegające na: przesyłaniu i rozpowszechnianiu informacji, danych i treści tekstowych, obrazowych i dźwiękowych z zakresu wiadomości bieżących, nauki,
techniki, edukacji, hobby, rozrywki, kultury i sportu, dostarczanie interfejsów dostępnych poprzez sieć komputerową
w celu tworzenia i dostosowywania usług elektronicznych
do indywidualnych potrzeb użytkowników usługi elektronicznej, udostępnianie internetowych forów dyskusyjnych,
udostępnianie komunikatorów internetowych, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem
sieci informatycznych, usługi informacyjne za pośrednictwem Internetu, 41 dostarczanie informacji edukacyjnych,
dostarczanie informacji dotyczących sportów motorowych,
usługi w zakresie edukacji, kształcenia, rozrywki, działalności
sportowej i kulturalnej, usługi publikowania elektronicznego
z wykorzystaniem globalnej sieci komputerowej, opracowanie i gromadzenie informacji o wydarzeniach politycznych,
edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, usługi strony internetowej zawierającej treści edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi w zakresie organizowania debat i dyskusji publicznych, publikowanie czasopism internetowych, usługi
reporterskie, wydawanie nagrań dźwiękowych, produkcja
i rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo, organizowanie
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie
imprez rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, usługi
związane z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, organizowanie, sponsorowanie i prowadzenie spotkań, konferencji,
wykładów, warsztatów, seminariów i sympozjów na temat
danych komputerowych oraz sprzętu komputerowego,
oprogramowania komputerowego i Internetu oraz prowadzenie szkoleń w zakresie projektowania, rozbudowywania,
instalacji, stosowania, konserwacji i napraw programów
komputerowych, baz danych oraz sprzętu do przetwarzania
tekstów i sprzętu komputerowego, dostarczanie rozrywki
za pośrednictwem Internetu, sieci komputerowych i sieci telekomunikacyjnych, w tym gier on-line, filmów, muzyki oraz
programów sportowych, edukacyjnych i kulturalnych, informacja o rozrywce, imprezach rozrywkowych, edukacji, imprezach edukacyjnych, rekreacji, wypoczynku, programach
radiowych i telewizyjnych, imprezach kulturalnych, sportowych i hobby, organizowanie, obsługa i prowadzenie: kongresów, konferencji, zjazdów, seminariów, sympozjów, szkoleń, wykładów i warsztatów, elektroniczne usługi wydawnicze, publikacje elektroniczne on-line, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek, druków, gazet, dzienników, magazynów, czasopism i dodatków do nich, broszur, materiałów reklamowych
i instruktażowych, dostarczanie wiadomości, danych i informacji z dziedziny sportu, nauki, techniki, rozrywki, kultury
i zagadnień dotyczących stylu życia, organizowanie, obsługa
i prezentacja konkursów, zawodów, gier i quizów dla celów
edukacyjnych i rozrywkowych, produkcja materiałów audialnych, wizualnych i audiowizualnych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, usługi dostępu do usług
rozrywkowych on-line, prowadzenie kursów internetowych,
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prowadzenie i udostępnianie serwisów internetowych
umożliwiających jego użytkownikom dzielenie się tekstami,
zdjęciami,
obrazami,
materiałami
dźwiękowymi
lub/i audiowizualnymi dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi dotyczące organizowania rozrywki internetowej, usługi związane z organizowaniem kursów, takich jak:
edukacyjnych, internetowych, korespondencyjnych, nauczanie korespondencyjne, usługi szkoleniowe, dostarczanie informacji edukacyjnych z bazy danych lub przez Internet jako
usługa on-line, dostarczanie informacji edukacyjnych i kulturalnych, także za pomocą baz danych, filmy udostępniane
za pomocą sieci Internet, opracowanie i gromadzenie informacji w dziedzinach powszechnego zainteresowania, tj. informacji dotyczących wydarzeń w kraju i na świecie, polityki,
edukacji, rozrywki, sportu, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pomocą sieci internetowych, przekazywanie know-how, 42 tworzenie programów komputerowych, aktualizowanie stron internetowych, hosting portali
internetowych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie informacji technologicznych, kompilacja informacji związanych z technologią informacyjną, dostarczanie informacji
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, usługi portalu internetowego,
usługi w zakresie projektowania, tworzenia i utrzymywania
stron i witryn internetowych dla osób trzecich, udostępnianie on-line komputerowych baz danych, usługi komputerowe, w tym przetwarzanie danych oraz programowanie komputerowe, usługi w zakresie tworzenia stron internetowych,
usługi komputerowe, programistyczne i informatyczne,
w tym usługi w zakresie instalacji, aktualizacji, rozbudowy,
konserwacji, powielania, projektowania, wdrażania, tworzenia i wypożyczania oprogramowania komputerowego i systemów komputerowych, projektowanie i programowanie
aplikacji komputerowych, internetowych i multimedialnych,
administrowanie serwerami komputerowymi, stronami internetowymi i portalami internetowymi, obsługa serwerów
komputerowych, stron internetowych i portali internetowych, usługi doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego,
oprogramowania komputerowego oraz systemów komputerowych, dostarczanie danych i informacji na podstawie indeksów informacji, stron internetowych i innych źródeł dostępnych w sieciach komputerowych i Internecie, zabezpieczanie systemów teleinformatycznych przed nieupoważnionym dostępem, udostępnianie oprogramowania komputerowego (w tym interfejsów) w sieci komputerowej, w Internecie i w sieci telekomunikacyjnej w celu tworzenia spersonalizowanych usług elektronicznych, czasowe udostępnianie
oprogramowania komputerowego za pośrednictwem sieci
komputerowej, w Internecie i w sieci telekomunikacyjnej, informacja on-line dotycząca komputerów, oprogramowania
komputerowego, telekomunikacji, informatyki, nauki i techniki, prowadzenie i udostępnianie serwisów internetowych
umożliwiających tworzenie społeczności i wymianę poglądów pomiędzy osobami trzecimi, dostarczanie i udostępnianie aplikacji komputerowych i internetowych, w tym umożliwiających lub usprawniających ładowanie, pobieranie, transmisję, wysyłanie i wyświetlanie danych elektronicznych i mediów elektronicznych, tworzenie i prowadzenie serwerów
i portali internetowych, zarządzanie techniczne projektami
komputerowymi, z wyłączeniem instalacji, utrzymywania
i naprawy, doradztwo techniczne oraz doradztwo w zakresie
wyboru sprzętu i oprogramowania komputerowego, udostępnianie programów komputerowych i plików komputerowych, w szczególności przez Internet oraz inne sieci komputerowe, usługi doradztwa informatycznego, dostarczanie
informacji w zakresie nauki także poprzez Internet lub inne
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sieci komputerowe, projektowanie i kompilacja stron internetowych, przygotowywanie tekstów do umieszczania w Internecie oraz projektowanie układu stron internetowych,
nie do celów reklamowych, dostarczanie informacji technicznej i naukowej, z wykorzystaniem lub bez wykorzystania
drogi elektronicznej jak Internet lub inne sieci komputerowe
oraz z pomocą lub bez pomocy baz danych, udostępnianie
stron internetowych w celu pozyskiwania i dostępu do informacji handlowej oraz danych z zakresu zarządzania personalnego, działalności gospodarczej, działalności przedsiębiorcy, udostępnianie stron internetowych w celu pozyskiwania i dostępu do informacji finansowej i danych w zakresie
podatków, rachunkowości, finansów, ubezpieczeń i spraw
bankowych, usługi wyszukiwarki internetowej, elektroniczne
przechowywanie danych, 45 zarządzanie prawami autorskimi, udzielanie licencji praw własności przemysłowej i praw
autorskich, zarządzanie własnością intelektualną i przemysłową, usługi polegające na udzielaniu licencji na używanie
znaków towarowych, kompilacja informacji prawnych, usługi
w zakresie ochrony własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, rejestrowanie nazw domen internetowych, usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej, usługi w zakresie licencjonowania własności intelektualnej, usługi w zakresie licencjonowania programów komputerowych, usługi w zakresie zarządzania prawami autorskimi, porady prawne, badania prawne, dostarczanie informacji
prawnych, z wykorzystaniem lub bez wykorzystania drogi
elektronicznej jak Internet lub inne sieci komputerowe oraz
z pomocą lub bez pomocy baz danych, udostępnianie informacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

492858
(220) 2018 11 20
PAJĄK PRZEMYSŁAW, Sosnowiec
(znak słowno-graficzny)
SPIDER’SWEB BLOG BLISKO TECHNOLOGII

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.07
(510), (511) 9 zapisane nośniki obrazu i dźwięku, reprodukcje zapisanych nośników informacji, nagrania dźwiękowe
i audiowizualne, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz
odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, akcesoria komputerowe,
programy komputerowe udostępniane on-line via portal,
aplikacje komputerowe i internetowe, oprogramowanie
komputerowe użytkowe, komputerowe bazy danych, dyski
z nagraniami, dyski kompaktowe, dyski optyczne, publikacje
na nośnikach danych, moduły ładowalne zawierające publikacje elektroniczne, tekst, obrazy ruchome i nieruchome,
animację i dźwięk w formie cyfrowej, publikacje elektroniczne, programy komputerowe, publikacje i bazy danych zapisane na magnetycznych, optycznych, cyfrowych i elektronicznych nośnikach, płyty i dyski z nagraniami, nośniki do rejestracji dźwięku i obrazu, elektroniczne bazy danych aktów
prawnych, urządzenia i przyrządy do nagrywania i odtwarzania danych, urządzenia do przetwarzania tekstów, zarejestrowane programy i pliki komputerowe, oprogramowanie,
magnetyczne, cyfrowe, optyczne i elektroniczne nośniki danych, 16 druki akcydensowe, kalendarze, foldery, prospekty,
afisze, plakaty, publikacje drukowane, artykuły i materiały piśmienne, papeteria, torby do pakowania z papieru i tworzyw
sztucznych, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
broszury, dekoracyjny papier do pakowania, papier do korespondencji, papier firmowy, papierowe torby na prezenty,
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publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe,
publikacje promocyjne, teczki papierowe, torby papierowe,
torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, ulotki, zakładki, wizytówki, katalogi, książki,
magazyny, podręczniki, biuletyny, nalepki, naklejki, druki
i materiały drukowane, instrukcje obsługi, podręczniki użytkownika, broszury i ulotki na temat komputerów, programów komputerowych, komputerowych urządzeń peryferyjnych, przemysłu komputerowego i Internetu, formularze
i arkusze z danymi do programów komputerowych i komputerów oraz podręczniki dla użytkownika i arkusze z danymi
dotyczące możliwości ich stosowania, materiały reklamowe
drukowane, materiały reklamowe z papieru i tektury, dzienniki, gazety, czasopisma i papierowe dodatki do nich, cenniki,
artykuły biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, papier, karton, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych i handlowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych i poszczególnych elementów tych kampanii, usługi reklamowe, reklamy
internetowe, obróbka tekstów, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, reklamy i rozpowszechnianie ogłoszeń on-line w sieci
komputerowej, internetowej i korespondencyjnie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, badanie opinii, badanie rynku, sondaże opinii, usługi w zakresie public relations, zarządzanie, sortowanie, kompilacja informacji i udostępnianie komputerowych baz danych, systematyzacja
i przetwarzanie danych w komputerowych bazach danych,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, doradztwo w zakresie reklamy obejmujące: ocenę skuteczności dotychczasowej formy reklamy oraz kierunki zwiększenia skuteczności reklamy, optymalizację skuteczności w odniesieniu
do poniesionych nakładów na reklamę, projektowanie, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych, także katalogów oraz gadżetów reklamowych
takich jak koszulki, kubki, organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o charakterze reklamowym
z zastosowaniem reklamy internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, zgrupowanie na rzecz osób trzecich ofert
towarów i usług z branży sportowej, motoryzacyjnej, prawniczej i informatycznej, pozwalające potencjalnemu odbiorcy
zapoznać się z ofertą oraz kupować te usługi na stronie internetowej, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, tworzenie komputerowych baz danych, usługi promocyjne oraz usługi marketingowe, usługi
w dziedzinie badania mediów, internetowe usługi reklamowe, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu i sieci telekomunikacyjnych, reklama w formie stron internetowych lub serwisów internetowych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych i telekomunikacyjnych,
usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie reklamy i mediów,
usługi w zakresie komputerowego zarządzania plikami, badania marketingowe, publikowanie tekstów reklamowych,
usługi wykonywane przez agencje informacyjne takie jak:
opracowywanie informacji w zakresie wiadomości, zbieranie
i przekazywanie tych wiadomości i informacji, pozyskiwanie,
gromadzenie i rozpowszechnianie informacji gospodarczych i ekonomicznych, przygotowywanie tekstów reklamowych w celu umieszczania ich na stronach internetowych,
rozpowszechnianie informacji gospodarczych, informacja
marketingowa, marketing internetowy, optymalizacja stron
internetowych, rozpowszechnianie komputerowych programów multimedialnych na nośnikach pamięci, 38 emisja filmów za pośrednictwem Internetu, transmisja materiałów
wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, dostęp do treści, stron
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internetowych i portali, zapewnianie wielu użytkownikom
dostępu do informacji komputerowych w sieciach komputerowych i do baz danych, usługi dla grup dyskusyjnych on-line, dostarczanie wiadomości przez przekaz elektroniczny,
a także za pomocą innych środków komunikacji, usługi strony internetowej zawierającej treści informacyjne dotyczące
wydarzeń w kraju i na świecie, przesyłanie informacji z zastosowaniem urządzeń mobilnych służących do nadawania
i/lub odbioru informacji, usługi poczty elektronicznej, dostarczanie informacji za pośrednictwem komputerowej sieci
informacyjnej z wykorzystaniem indeksów w bazach danych, tekstów publikacji, dokumentów w formie elektronicznej, baz danych, materiałów graficznych, serwisu informacyjnego o sektorze audiowizualnym, agencje informacyjne
w zakresie wiadomości i aktualności, usługi portalu internetowego w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji
i danych, udostępnianie elektronicznych tablic ogłoszeniowych i przekazywanie ogłoszeń elektronicznych, zbieranie,
przesyłanie i rozpowszechnianie wiadomości, informacji, aktualności i innych treści tekstowych, graficznych, dźwiękowych lub audiowizualnych za pośrednictwem terminali
komputerowych, sieci internetowej i sieci telekomunikacyjnych, w szczególności z zakresu wiadomości bieżących, hobby, edukacji, zdrowia, nauki, techniki, kultury, rozrywki i sportu, prowadzenie, organizowanie, udostępnianie, przesyłanie
i rozpowszechnianie serwisów internetowych i portali internetowych, usługi serwisu internetowego i portalu internetowego obejmujące usługi polegające na: przesyłaniu i rozpowszechnianiu informacji, danych i treści tekstowych, obrazowych i dźwiękowych z zakresu wiadomości bieżących, nauki,
techniki, edukacji, hobby, rozrywki, kultury i sportu, dostarczanie interfejsów dostępnych poprzez sieć komputerową
w celu tworzenia i dostosowywania usług elektronicznych
do indywidualnych potrzeb użytkowników usługi elektronicznej, udostępnianie internetowych forów dyskusyjnych,
udostępnianie komunikatorów internetowych, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych,
usługi informacyjne za pośrednictwem Internetu, rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem
sieci informatycznych, 41 dostarczanie informacji edukacyjnych, dostarczanie informacji dotyczących sportów motorowych, usługi w zakresie edukacji, kształcenia, rozrywki, działalności sportowej i kulturalnej, usługi publikowania elektronicznego z wykorzystaniem globalnej sieci komputerowej,
opracowanie i gromadzenie informacji o wydarzeniach politycznych, edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, usługi
strony internetowej zawierającej treści edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi w zakresie organizowania debat
i dyskusji publicznych, publikowanie czasopism internetowych, usługi reporterskie, wydawanie nagrań dźwiękowych,
produkcja i rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie imprez rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, usługi związane z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, organizowanie, sponsorowanie i prowadzenie
spotkań, konferencji, wykładów, warsztatów, seminariów
i sympozjów na temat danych komputerowych oraz sprzętu
komputerowego, oprogramowania komputerowego i Internetu oraz prowadzenie szkoleń w zakresie projektowania,
rozbudowywania, instalacji, stosowania, konserwacji i napraw programów komputerowych, baz danych oraz sprzętu
do przetwarzania tekstów i sprzętu komputerowego, dostarczanie rozrywki za pośrednictwem Internetu, sieci komputerowych i sieci telekomunikacyjnych, w tym gier on-line, filmów, muzyki oraz programów sportowych, edukacyjnych
i kulturalnych, informacja o rozrywce, imprezach rozrywkowych, edukacji, imprezach edukacyjnych, rekreacji, wypo-
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czynku, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach
kulturalnych, sportowych i hobby, organizowanie, obsługa
i prowadzenie: kongresów, konferencji, zjazdów, seminariów,
sympozjów, szkoleń, wykładów i warsztatów, elektroniczne
usługi wydawnicze, publikacje elektroniczne on-line, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja
elektroniczna on-line książek, druków, gazet dzienników, magazynów, czasopism i dodatków do nich, broszur, materiałów reklamowych i instruktażowych, dostarczanie wiadomości, danych i informacji z dziedziny sportu, nauki, techniki,
rozrywki, kultury i zagadnień dotyczących stylu życia, organizowanie, obsługa i prezentacja konkursów, zawodów, gier
i quizów dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, produkcja
materiałów audialnych, wizualnych i audiowizualnych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, usługi
dostępu do usług rozrywkowych on-line, prowadzenie kursów internetowych, prowadzenie i udostępnianie serwisów
internetowych umożliwiających jego użytkownikom dzielenie się tekstami, zdjęciami, obrazami, materiałami dźwiękowymi lub/i audiowizualnymi dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi dotyczące organizowania rozrywki internetowej, usługi związane z organizowaniem kursów, takich
jak: edukacyjnych, internetowych, korespondencyjnych, nauczanie korespondencyjne, usługi szkoleniowe, dostarczanie
informacji edukacyjnych z bazy danych lub przez Internet
jako usługa on-line, dostarczanie informacji edukacyjnych
i kulturalnych, także za pomocą baz danych, filmy udostępniane za pomocą sieci Internet, opracowanie i gromadzenie
informacji w dziedzinach powszechnego zainteresowania tj.
informacji dotyczących wydarzeń w kraju i na świecie, polityki, edukacji, rozrywki, sportu, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pomocą sieci internetowych, przekazywanie know-how, 42 tworzenie programów komputerowych, aktualizowanie stron internetowych, hosting portali
internetowych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie informacji technologicznych, kompilacja informacji związanych z technologią informacyjną, dostarczanie informacji
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, usługi portalu internetowego,
usługi w zakresie projektowania, tworzenia i utrzymywania
stron i witryn internetowych dla osób trzecich, udostępnianie on-line komputerowych baz danych, usługi komputerowe, w tym przetwarzanie danych oraz programowanie komputerowe, usługi w zakresie tworzenia stron internetowych,
usługi komputerowe, programistyczne i informatyczne,
w tym usługi w zakresie instalacji, aktualizacji, rozbudowy,
konserwacji, powielania, projektowania, wdrażania, tworzenia i wypożyczania oprogramowania komputerowego i systemów komputerowych, projektowanie i programowanie
aplikacji komputerowych, internetowych i multimedialnych,
administrowanie serwerami komputerowymi, stronami internetowymi i portalami internetowymi, obsługa serwerów
komputerowych, stron internetowych i portali internetowych, usługi doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego,
oprogramowania komputerowego oraz systemów komputerowych, dostarczanie danych i informacji na podstawie indeksów informacji, stron internetowych i innych źródeł dostępnych w sieciach komputerowych i Internecie, zabezpieczanie systemów teleinformatycznych przed nieupoważnionym dostępem, udostępnianie oprogramowania komputerowego (w tym interfejsów) w sieci komputerowej, w Internecie i w sieci telekomunikacyjnej w celu tworzenia spersonalizowanych usług elektronicznych, czasowe udostępnianie
oprogramowania komputerowego za pośrednictwem sieci
komputerowej, w Internecie i w sieci telekomunikacyjnej, informacja on-line dotycząca komputerów, oprogramowania
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komputerowego, telekomunikacji, informatyki, nauki i techniki, prowadzenie i udostępnianie serwisów internetowych
umożliwiających tworzenie społeczności i wymianę poglądów pomiędzy osobami trzecimi, dostarczanie i udostępnianie aplikacji komputerowych i internetowych, w tym umożliwiających lub usprawniających ładowanie, pobieranie, transmisję, wysyłanie i wyświetlanie danych elektronicznych i mediów elektronicznych, tworzenie i prowadzenie serwerów
i portali internetowych, zarządzanie techniczne projektami
komputerowymi, z wyłączeniem instalacji, utrzymywania
i naprawy, doradztwo techniczne oraz doradztwo w zakresie
wyboru sprzętu i oprogramowania komputerowego, udostępnianie programów komputerowych i plików komputerowych, w szczególności przez Internet oraz inne sieci komputerowe, usługi doradztwa informatycznego, dostarczanie
informacji w zakresie nauki także poprzez Internet lub inne
sieci komputerowe, projektowanie i kompilacja stron internetowych, przygotowywanie tekstów do umieszczania w Internecie oraz projektowanie układu stron internetowych,
nie do celów reklamowych, dostarczanie informacji technicznej i naukowej, z wykorzystaniem lub bez wykorzystania
drogi elektronicznej jak Internet lub inne sieci komputerowe
oraz z pomocą lub bez pomocy baz danych, udostępnianie
stron internetowych w celu pozyskiwania i dostępu do informacji handlowej oraz danych z zakresu zarządzania personalnego, działalności gospodarczej, działalności przedsiębiorcy, udostępnianie stron internetowych w celu pozyskiwania i dostępu do informacji finansowej i danych w zakresie
podatków, rachunkowości, finansów, ubezpieczeń i spraw
bankowych, usługi wyszukiwarki internetowej, elektroniczne
przechowywanie danych, 45 zarządzanie prawami autorskimi, udzielanie licencji praw własności przemysłowej i praw
autorskich, zarządzanie własnością intelektualną i przemysłową, usługi polegające na udzielaniu licencji na używanie
znaków towarowych, kompilacja informacji prawnych, usługi
w zakresie ochrony własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, rejestrowanie nazw domen internetowych, usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej, usługi w zakresie licencjonowania własności intelektualnej, usługi w zakresie licencjonowania programów komputerowych, usługi w zakresie zarządzania prawami autorskimi, porady prawne, badania prawne, dostarczanie informacji
prawnych, z wykorzystaniem lub bez wykorzystania drogi
elektronicznej jak Internet lub inne sieci komputerowe oraz
z pomocą lub bez pomocy baz danych, udostępnianie informacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

492859
(220) 2018 11 20
PAJĄK PRZEMYSŁAW, Sosnowiec
(znak słowno-graficzny)
AUTOBLOG POWERED BY SPIDER’S WEB

(531) 27.05.01, 17.01.02
(510), (511) 9 zapisane nośniki obrazu i dźwięku, reprodukcje zapisanych nośników informacji, nagrania dźwiękowe
i audiowizualne, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz
odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, akcesoria komputerowe,
programy komputerowe udostępniane on-line via portal,
aplikacje komputerowe i internetowe, oprogramowanie
komputerowe użytkowe, komputerowe bazy danych, dyski
z nagraniami, dyski kompaktowe, dyski optyczne, publikacje
na nośnikach danych, moduły ładowalne zawierające publi-
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kacje elektroniczne, tekst, obrazy ruchome i nieruchome,
animację i dźwięk w formie cyfi-owej, publikacje elektroniczne, programy komputerowe, publikacje i bazy danych zapisane na magnetycznych, optycznych, cyfrowych i elektronicznych nośnikach, płyty i dyski z nagraniami, nośniki do rejestracji dźwięku i obrazu, elektroniczne bazy danych aktów
prawnych, urządzenia i przyrządy do nagrywania i odtwarzania danych, urządzenia do przetwarzania tekstów, zarejestrowane programy i pliki komputerowe, oprogramowanie,
magnetyczne, cyfrowe, optyczne i elektroniczne nośniki danych, 16 druki akcydensowe, kalendarze, foldery, prospekty,
afisze, plakaty, publikacje drukowane, artykuły i materiały piśmienne, papeteria, torby do pakowania z papieru i tworzyw
sztucznych, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
broszury, dekoracyjny papier do pakowania, papier do korespondencji, papier firmowy, papierowe torby na prezenty,
publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe,
publikacje promocyjne, teczki papierowe, torby papierowe,
torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, ulotki, zakładki, wizytówki, katalogi, książki,
magazyny, podręczniki, biuletyny, nalepki, naklejki, druki
i materiały drukowane, instrukcje obsługi, podręczniki użytkownika, broszury i ulotki na temat komputerów, programów komputerowych, komputerowych urządzeń peryferyjnych, przemysłu komputerowego i Internetu, formularze
i arkusze z danymi do programów komputerowych i komputerów oraz podręczniki dla użytkownika i arkusze z danymi
dotyczące możliwości ich stosowania, materiały reklamowe
drukowane, materiały reklamowe z papieru i tektury, dzienniki, gazety, czasopisma i papierowe dodatki do nich, cenniki,
artykuły biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, papier, karton, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych i handlowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych i poszczególnych elementów tych kampanii, usługi reklamowe, reklamy
internetowe, obróbka tekstów, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, reklamy i rozpowszechnianie ogłoszeń on-line w sieci
komputerowej, internetowej i korespondencyjnie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, badanie opinii, badanie rynku, sondaże opinii, usługi w zakresie public relations, zarządzanie, sortowanie, kompilacja informacji i udostępnianie komputerowych baz danych, systematyzacja
i przetwarzanie danych w komputerowych bazach danych,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, doradztwo w zakresie reklamy obejmujące: ocenę skuteczności dotychczasowej formy reklamy oraz kierunki zwiększenia skuteczności reklamy, optymalizację skuteczności w odniesieniu
do poniesionych nakładów na reklamę, projektowanie, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych, także katalogów oraz gadżetów reklamowych
takich jak koszulki, kubki, organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o charakterze reklamowym
z zastosowaniem reklamy internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, zgrupowanie na rzecz osób trzecich ofert
towarów i usług z branży sportowej, motoryzacyjnej, prawniczej i informatycznej, pozwalające potencjalnemu odbiorcy
zapoznać się z ofertą oraz kupować te usługi na stronie internetowej, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, tworzenie komputerowych baz danych, usługi promocyjne oraz usługi marketingowe, usługi
w dziedzinie badania mediów, internetowe usługi reklamowe, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu i sieci telekomunikacyjnych, reklama w formie stron internetowych lub serwisów internetowych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych i telekomunikacyjnych,
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usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie reklamy i mediów,
usługi w zakresie komputerowego zarządzania plikami, badania marketingowe, publikowanie tekstów reklamowych,
usługi wykonywane przez agencje informacyjne takie jak:
opracowywanie informacji w zakresie wiadomości, zbieranie
i przekazywanie tych wiadomości i informacji, pozyskiwanie,
gromadzenie i rozpowszechnianie informacji gospodarczych i ekonomicznych, przygotowywanie tekstów reklamowych w celu umieszczania ich na stronach internetowych,
rozpowszechnianie informacji gospodarczych, informacja
marketingowa, marketing internetowy, optymalizacja stron
internetowych, rozpowszechnianie komputerowych programów multimedialnych na nośnikach pamięci, 38 emisja filmów za pośrednictwem Internetu, transmisja materiałów
wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, dostęp do treści, stron
internetowych i portali, zapewnianie wielu użytkownikom
dostępu do informacji komputerowych w sieciach komputerowych i do baz danych, usługi dla grup dyskusyjnych on-line, dostarczanie wiadomości przez przekaz elektroniczny,
a także za pomocą innych środków komunikacji, usługi strony internetowej zawierającej treści informacyjne dotyczące
wydarzeń w kraju i na świecie, przesyłanie informacji z zastosowaniem urządzeń mobilnych służących do nadawania
i/lub odbioru informacji, usługi poczty elektronicznej, dostarczanie informacji za pośrednictwem komputerowej sieci
informacyjnej z wykorzystaniem indeksów w bazach danych, tekstów publikacji, dokumentów w formie elektronicznej, baz danych, materiałów graficznych, serwisu informacyjnego o sektorze audiowizualnym, agencje informacyjne
w zakresie wiadomości i aktualności, usługi portalu internetowego w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji
i danych, udostępnianie elektronicznych tablic ogłoszeniowych i przekazywanie ogłoszeń elektronicznych, zbieranie,
przesyłanie i rozpowszechnianie wiadomości, informacji, aktualności i innych treści tekstowych, graficznych, dźwiękowych lub audiowizualnych za pośrednictwem terminali
komputerowych, sieci internetowej i sieci telekomunikacyjnych, w szczególności z zakresu wiadomości bieżących, hobby, edukacji, zdrowia, nauki, techniki, kultury, rozrywki i sportu, prowadzenie, organizowanie, udostępnianie, przesyłanie
i rozpowszechnianie serwisów internetowych i portali internetowych, usługi serwisu internetowego i portalu internetowego obejmujące usługi polegające na: przesyłaniu i rozpowszechnianiu informacji, danych i treści tekstowych, obrazowych i dźwiękowych z zakresu wiadomości bieżących, nauki,
techniki, edukacji, hobby, rozrywki, kultury i sportu, dostarczanie interfejsów dostępnych poprzez sieć komputerową
w celu tworzenia i dostosowywania usług elektronicznych
do indywidualnych potrzeb użytkowników usługi elektronicznej, udostępnianie internetowych forów dyskusyjnych,
udostępnianie komunikatorów internetowych, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem
sieci informatycznych, usługi informacyjne za pośrednictwem Internetu, 41 dostarczanie informacji edukacyjnych,
dostarczanie informacji dotyczących sportów motorowych,
usługi w zakresie edukacji, kształcenia, rozrywki, działalności
sportowej i kulturalnej, usługi publikowania elektronicznego
z wykorzystaniem globalnej sieci komputerowej, opracowanie i gromadzenie informacji o wydarzeniach politycznych,
edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, usługi strony internetowej zawierającej treści edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi w zakresie organizowania debat i dyskusji publicznych, publikowanie czasopism internetowych, usługi
reporterskie, wydawanie nagrań dźwiękowych, produkcja
i rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo, organizowanie
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konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie
imprez rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, usługi
związane z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, organizowanie, sponsorowanie i prowadzenie spotkań, konferencji,
wykładów, warsztatów, seminariów i sympozjów na temat
danych komputerowych oraz sprzętu komputerowego,
oprogramowania komputerowego i Internetu oraz prowadzenie szkoleń w zakresie projektowania, rozbudowywania,
instalacji, stosowania, konserwacji i napraw programów
komputerowych, baz danych oraz sprzętu do przetwarzania
tekstów i sprzętu komputerowego, dostarczanie rozrywki
za pośrednictwem Internetu, sieci komputerowych i sieci telekomunikacyjnych, w tym gier on-line, filmów, muzyki oraz
programów sportowych, edukacyjnych i kulturalnych, informacja o rozrywce, imprezach rozrywkowych, edukacji, imprezach edukacyjnych, rekreacji, wypoczynku, programach
radiowych i telewizyjnych, imprezach kulturalnych, sportowych i hobby, organizowanie, obsługa i prowadzenie: kongresów, konferencji, zjazdów, seminariów, sympozjów, szkoleń, wykładów i warsztatów, elektroniczne usługi wydawnicze, publikacje elektroniczne on-line, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek, druków, gazet dzienników, magazynów, czasopism i dodatków do nich, broszur, materiałów reklamowych
i instruktażowych, dostarczanie wiadomości, danych i informacji z dziedziny sportu, nauki, techniki, rozrywki, kultury
i zagadnień dotyczących stylu życia, organizowanie, obsługa
i prezentacja konkursów, zawodów, gier i quizów dla celów
edukacyjnych i rozrywkowych, produkcja materiałów audialnych, wizualnych i audiowizualnych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, usługi dostępu do usług
rozrywkowych on-line, prowadzenie kursów internetowych,
prowadzenie i udostępnianie serwisów internetowych
umożliwiających jego użytkownikom dzielenie się tekstami,
zdjęciami, obrazami, materiałami dźwiękowymi lub/i audiowizualnymi dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi
dotyczące organizowania rozrywki internetowej, usługi
związane z organizowaniem kursów, takich jak: edukacyjnych, internetowych, korespondencyjnych, nauczanie korespondencyjne, usługi szkoleniowe, dostarczanie informacji
edukacyjnych z bazy danych lub przez Internet jako usługa
on-line, dostarczanie informacji edukacyjnych i kulturalnych,
także za pomocą baz danych, filmy udostępniane za pomocą sieci Internet, opracowanie i gromadzenie informacji
w dziedzinach powszechnego zainteresowania tj. informacji
dotyczących wydarzeń w kraju i na świecie, polityki, edukacji,
rozrywki, sportu, usługi w zakresie przekazu wydawnictw
prasowych za pomocą sieci internetowych, przekazywanie
know-how, 42 tworzenie programów komputerowych, aktualizowanie stron internetowych, hosting portali internetowych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie informacji technologicznych, kompilacja informacji związanych
z technologią informacyjną, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem
strony internetowej, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, usługi portalu internetowego, usługi
w zakresie projektowania, tworzenia i utrzymywania stron
i witryn internetowych dla osób trzecich, udostępnianie on-line komputerowych baz danych, usługi komputerowe,
w tym przetwarzanie danych oraz programowanie komputerowe, usługi w zakresie tworzenia stron internetowych,
usługi komputerowe, programistyczne i informatyczne,
w tym usługi w zakresie instalacji, aktualizacji, rozbudowy,
konserwacji, powielania, projektowania, wdrażania, tworzenia i wypożyczania oprogramowania komputerowego i systemów komputerowych, projektowanie i programowanie
aplikacji komputerowych, internetowych i multimedialnych,
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administrowanie serwerami komputerowymi, stronami internetowymi i portalami internetowymi, obsługa serwerów
komputerowych, stron internetowych i portali internetowych, usługi doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego,
oprogramowania komputerowego oraz systemów komputerowych, dostarczanie danych i informacji na podstawie indeksów informacji, stron internetowych i innych źródeł dostępnych w sieciach komputerowych i Internecie, zabezpieczanie systemów teleinformatycznych przed nieupoważnionym dostępem, udostępnianie oprogramowania komputerowego (w tym interfejsów) w sieci komputerowej, w Internecie i w sieci telekomunikacyjnej w celu tworzenia spersonalizowanych usług elektronicznych, czasowe udostępnianie
oprogramowania komputerowego za pośrednictwem sieci
komputerowej, w Internecie i w sieci telekomunikacyjnej, informacja on-line dotycząca komputerów, oprogramowania
komputerowego, telekomunikacji, informatyki, nauki i techniki, prowadzenie i udostępnianie serwisów internetowych
umożliwiających tworzenie społeczności i wymianę poglądów pomiędzy osobami trzecimi, dostarczanie i udostępnianie aplikacji komputerowych i internetowych, w tym umożliwiających lub usprawniających ładowanie, pobieranie, transmisję, wysyłanie i wyświetlanie danych elektronicznych i mediów elektronicznych, tworzenie i prowadzenie serwerów
i portali internetowych, zarządzanie techniczne projektami
komputerowymi, z wyłączeniem instalacji, utrzymywania
i naprawy, doradztwo techniczne oraz doradztwo w zakresie
wyboru sprzętu i oprogramowania komputerowego, udostępnianie programów komputerowych i plików komputerowych, w szczególności przez Internet oraz inne sieci komputerowe, usługi doradztwa informatycznego, dostarczanie
informacji w zakresie nauki także poprzez Internet lub inne
sieci komputerowe, projektowanie i kompilacja stron internetowych, przygotowywanie tekstów do umieszczania w Internecie oraz projektowanie układu stron internetowych,
nie do celów wykorzystania drogi elektronicznej jak Internet
lub inne sieci komputerowe oraz z pomocą lub bez pomocy
baz danych, udostępnianie stron internetowych w celu pozyskiwania i dostępu do informacji handlowej oraz danych
z zakresu zarządzania personalnego, działalności gospodarczej, działalności przedsiębiorcy, udostępnianie stron internetowych w celu pozyskiwania i dostępu do informacji finansowej i danych w zakresie podatków, rachunkowości, finansów, ubezpieczeń i spraw bankowych, usługi wyszukiwarki internetowej, elektroniczne przechowywanie danych,
45 zarządzanie prawami autorskimi, udzielanie licencji praw
własności przemysłowej i praw autorskich, zarządzanie własnością intelektualną i przemysłową, usługi polegające
na udzielaniu licencji na używanie znaków towarowych,
kompilacja informacji prawnych, usługi w zakresie ochrony
własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, rejestrowanie nazw domen internetowych, usługi
doradztwa w zakresie własności intelektualnej, usługi w zakresie licencjonowania własności intelektualnej: usługi w zakresie licencjonowania programów komputerowych, usługi
w zakresie zarządzania prawami autorskimi, porady prawne,
badania prawne, dostarczanie informacji prawnych, z wykorzystaniem lub bez wykorzystania drogi elektronicznej jak
Internet lub inne sieci komputerowe oraz z pomocą lub bez
pomocy baz danych, udostępnianie informacji dotyczących
usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej.
(210) 492887
(220) 2018 11 21
(731) KRAMARZ JÓZEF, Krobica
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Krosno malarskie ART-RAM

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 6 listwy metalowe, profile aluminiowe, aluminium profilowane wytłaczane, elementy wyciskanego
aluminium, 16 krosna malarskie, sztalugi malarskie, płótna malarskie, obrazy artystyczne, obrazy i zdjęcia, oprawki
na zdjęcia lub obrazy, 20 listwy wykonane z substytutów
drewna do ram do obrazów i zdjęć, ramy obrazów, obrazy,
listwy do obrazów, listwy do ram obrazów i zdjęć, listwy wykonane z drewna do ram do obrazów i zdjęć, listwy wykonane z tworzyw sztucznych do ram do obrazów i zdjęć, ramki
na obrazy i fotografie, 42 prace badawczo-rozwojowe nad
nowymi produktami, opracowanie projektów technicznych,
projektowanie form, projektowanie konstrukcji, badania naukowe, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami
dla osób trzecich, testowanie materiałów, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, wzornictwo przemysłowe, badania
technologiczne, badania laboratoryjne, badania środowiska,
badania chemiczne, badania dotyczące technologii, badania
naukowe i przemysłowe, badania nad procesami przemysłowymi, projektowanie graficzne, projektowanie znaków, projektowanie techniczne, projektowanie nowych produktów,
projektowanie wzorów, projektowanie produktów przemysłowych, projektowanie znaków towarowych, projektowanie
metod produkcji, prace badawczo-rozwojowe w zakresie
produktów, 45 zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie na rzecz osób i podmiotów trzecich, licencjonowanie
własności przemysłowej, zarządzanie prawami autorskimi,
licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie
technologii, licencjonowanie patentów, licencjonowanie
zarejestrowanych wzorów, licencjonowanie praw własności
przemysłowej, licencjonowanie zastosowań patentowych, licencjonowanie znaków towarowych, licencjonowanie praw
autorskich, licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju, eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa autorskiego
poprzez ich licencjonowanie.
(210) 493110
(220) 2018 11 26
(731) KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) EVERGOOD
(510), (511) 1 odczynniki chemiczne stosowane w testach
diagnostycznych inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, odczynniki chemiczne do użytku w testach
analitycznych, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, chemiczne środki dla przemysłu, chemiczne środki
chłodzące, gliceryna do celów przemysłowych, glikol, kleje
do obuwia, kwasy, preparaty do lutowania, rozpuszczalniki
do lakierów, woda destylowana, środki zapobiegające zamarzaniu, kleje [klejenie], kleje sitowe, kleje poliuretanowe, kleje
kontaktowe, kleje topliwe, kleje do szkła, kleje do plakatów,
kleje do afiszów, kleje do obuwia, kleje do skór, kleje do płytek, kleje do dywanów, kleje w sprayu, kleje do butów, preparaty do klejenia, żele do wytrawiania, środki do wytrawiania,
odczynniki do wytrawiania metali, kwasy do wytrawiania
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metali, zaprawy do wytrawiania [kwasy], substancje do wytrawiania prac kamieniarskich, odczynniki do wytrawiania
do użytku przemysłowego, odczynniki do wytrawiania
do użytku w produkcji płytek obwodów drukowanych, środki chemiczne w postaci płynów do użytku jako odczynniki
do wytrawiania, 3 soda krystaliczna do czyszczenia, woda
utleniona do celów kosmetycznych, rozpuszczalniki do usuwania lakierów, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do czyszczenia szkła, kleje do celów kosmetycznych, 5 woda
utleniona do celów medycznych, 16 papier, karton, bibuły,
kleje do papieru lub do użytku domowego, biały karton,
kolorowy karton, karton opakowaniowy, rolki kartonowe,
pojemniki kartonowe, opakowania kartonowe, pudła kartonowe, pudełka kartonowe, papier i karton, kartony do pakowania, składane pudełka kartonowe, nawijana na rolkę folia
z tworzywa sztucznego do pakowania żywności, nawijana
na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowania produktów farmaceutycznych, nawijana na rolkę folia z tworzywa
sztucznego do pakowania urządzeń elektronicznych, dozowniki do wytrawiania w kształcie długopisów.
493189
(220) 2018 11 28
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW EXCELLENT LINE Starannie
selekcjonowane, wysokiej jakości mięso, to recepta
na wspaniały boczek z Sokołowa. Jego cienkie
plastry są znakomitą propozycją kulinarną na każdą
okazję i porę dnia. Premium Pork Sokołów Quality
GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI WYJĄTKOWE
SMAKI PROPOZYCJA PODANIA Otwórz Zamknij
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(540) SOKOŁÓW EXCELLENT LINE BOCZEK SUROWY
WĘDZONY BEZ DODATKU GLUTAMINIANU
MONOSODOWEGO NIE ZAWIERA FOSFORANÓW
DODANYCH 98% BOCZKU WIEPRZOWEGO Starannie
selekcjonowane, wysokiej jakości mięso, to recepta
na wspaniałe wędliny z Sokołowa. Ich cienkie
plastry są znakomitą propozycją kulinarną na każdą
okazję i porę dnia. Premium Pork Sokołów Quality
GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI WYJĄTKOWE
SMAKI PROPOZYcJA PODANIA Otwórz Zamknij

(210)
(731)

(531)

03.04.18, 05.01.03, 05.01.05, 05.11.99, 06.07.25, 08.05.01,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kiełbasa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie
mięsa.
493195
(220) 2018 11 28
MARKA SOKOŁÓW SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW EXCELLENT LINE WĘDZONKA
KROTOSZYŃSKA 95% MIĘSA BEZ DODATKU
GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO Starannie
selekcjonowane, wysokiej jakości mięso, to recepta
na wspaniałe wędliny z Sokołowa. Ich cienkie
plastry są znakomitą propozycją kulinarną na każdą
okazję i porę dnia. Premium Pork Sokołów Quality
GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI WYJĄTKOWE
SMAKI PROPOZYCJA PODANIA Otwórz Zamknij

(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 05.01.03, 05.01.05,
08.05.01, 03.04.18, 06.07.25, 05.11.99
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kiełbasa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie
mięsa.
493194
(220) 2018 11 28
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(531)

03.04.18, 05.01.03, 05.01.05, 05.11.99, 06.07.25, 08.05.01,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki,
kiełbasa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne
na bazie mięsa.
493196
(220) 2018 11 28
MARKA SOKOŁÓW SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW EXCELLENT LINE BOCZEK SUROWY
WĘDZONY STARANNA SELEKCJA Starannie
selekcjonowane, wysokiej jakości mięso, to recepta
na wspaniały boczek z Sokołowa. Jego cienkie
plastry są znakomitą propozycją kulinarną na każdą
okazję i porę dnia. Premium Pork Sokołów Quality
GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI WYJĄTKOWE
SMAKI PROPOZYCJA PODANIA Otwórz Zamknij

(210)
(731)

(531)

03.04.18, 05.01.03, 05.01.05, 05.11.99, 06.07.25, 08.05.01,
27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kiełbasa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie
mięsa.
493305
(220) 2018 11 30
FLY PARK IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) FlyPark
(510), (511) 25 czapki i czapeczki sportowe, czapki sportowe, sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], biustonosze
sportowe pochłaniające wilgoć, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, komplety sportowe, koszule sportowe,
koszule sportowe pochłaniające wilgoć, koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, koszulki sportowe i bryczesy
do uprawiania sportów, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, kurtki sportowe, kurtki sportowe do rozgrzewki, podkoszulki sportowe, rajstopy sportowe, skarpetki sportowe, skarpety sportowe, spodnie sportowe, spodnie z ochraniaczami
do użytku sportowego, spodnie sportowe pochłaniające
wilgoć, stroje sportowe, szorty sportowe, staniki sportowe,
topy sportowe do rozgrzewki, buty sportowe, buty treningowe [obuwie sportowe], obuwie inne niż sportowe, obuwie
sportowe, odzież rekreacyjna, obuwie do celów rekreacji,
obuwie rekreacyjne, 41 zajęcia sportowe i rekreacyjne, usługi
świadczone przez parki sportowe, usługi w zakresie edukacji
sportowej, usługi w zakresie instruktażu sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie
obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, udostępnianie
obiektów i sprzętu do rekreacji sportowej, udostępnianie
obiektów i sprzętu do treningu sportowego, usługi sportowe, wynajem sprzętu sportowego, udostępnianie sprzętu
sportowego, wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu
do ćwiczeń fizycznych, zajęcia sportowe i kulturalne, usługi
sportowe i kulturalne, usługi w zakresie rozrywki sportowej,
usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, usługi
sportowe i w zakresie fitnessu, usługi w zakresie rekreacji,
świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, usługi w zakresie
szkoleń i rekreacji, organizowanie grupowych zajęć rekre(210)
(731)

(531)

03.04.18, 05.01.03, 05.11.99, 06.07.25, 08.05.01, 27.05.01,
27.05.17, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kiełbasa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie
mięsa.
493197
(220) 2018 11 28
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW EXCELLENT LINE POLĘDWICA
ŁOSOSIOWA 95% MIĘSA BEZ DODATKU
GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO Starannie
selekcjonowane, wysokiej jakości mięso, to recepta
na wspaniałe wędliny z Sokołowa. Ich cienkie
plastry są znakomitą propozycją kulinarną na każdą
okazję i porę dnia. Premium Pork Sokołów Quality
GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI WYJĄTKOWE
SMAKI PROPOZYCJA PODANIA Otwórz Zamknij
(210)
(731)
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acyjnych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych, organizowanie zajęć rekreacyjnych, świadczenie usług sportowych
i rekreacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów
rekreacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obszarów rekreacyjnych w postaci
placów zabaw dla dzieci, udzielanie informacji w dziedzinie
rekreacji, udostępnianie terenów rekreacyjnych, udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, prowadzenie parków rozrywki,
usługi parków rozrywki, usługi parków tematycznych i parków rozrywki, usługi w zakresie parków tematycznych, usługi
parków rekreacyjnych.
493353
(220) 2018 12 03
NOWAKOWSKI GRZEGORZ GEMI PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ, Karczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) farmasystem senior komfort

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 03.07.08, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych.
(210)
(731)
(540)
(540)

493567
(220) 2018 12 07
Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(znak słowno-graficzny)
VIFON SINCE 1963

(531) 08.07.01, 11.03.08, 11.03.11, 11.03.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty
pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy
miso, zupy w proszku, buliony, grzyby suszone, grzyby konserwowe, oleje jadalne, olej sezamowy, konserwy rybne, konserwy mięsne, owoce konserwowe, warzywa konserwowe,
mięso i ekstrakty mięsne, ryby, drób, dziczyzna, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki, dżemy,
mrożone owoce, mrożone warzywa, mrożone owoce morza,
bambus krojony, bambus konserwowy, prażynki krewetkowe, chrupki ziemniaczane, suszone owoce, bakalie, wiórki
kokosowe, jaja w proszku, przecier pomidorowy, warzywa
suszone, grzyby suszone, oleje jadalne, kostki bulionowe,
płaty suszonych alg nori (hoshi-nori), rozdrobnione ziarna
sezamu, dania orientalne mięsne, dania orientalne warzyw-
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ne, tempura, 30 przyprawy spożywcze, mieszanki przypraw,
przyprawowe uszlachetniacze smaku do potraw, przyprawy
w płynie, sosy, sosy dodatki smakowe, sosy do makaronów,
sosy do ryżu, ryż i potrawy na bazie ryżu, makaron i potrawy na bazie makaronu, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, potrawy ryżowe, cukier trzcinowy, mąka kukurydziana, mąka
ryżowa, mąka pszenna, preparaty zbożowe, chleb, ciastka,
wyroby cukiernicze i piekarnicze, makarony, słodycze, lody,
miód, drożdże, proszki do pieczenia, sól, musztarda, ocet,
sosy, majonezy, chrupki kukurydziane, chrupki ryżowe, sushi,
imbir suszony, imbir marynowany, prażone i mielone ziarna sezamu do użytku jako przyprawy, 31 nieprzetworzone
orzechy ziemne, orzechy laskowe, orzechy włoskie, migdały, ziarna sezamu, orzechy arachidowe, wodorosty jadalne,
imbir, sezam, naturalne dodatki uszlachetniające do potraw,
ciast, pieczywa i innych wypieków takie jak nieprzetworzone ziarna zbóż, ziarna słonecznika, maku, orzechy, migdały,
daktyle, grzyby świeże, 32 orientalne napoje bezalkoholowe, orientalne soki owocowe, orientalne syropy owocowe,
orientalne soki owocowe w puszkach, orientalne soki owocowe w kartonikach, orientalne napoje energetyczne, piwo,
napoje na bazie piwa, wody mineralne i gazowane, 33 napoje alkoholowe, wyroby winiarskie, wino, sake, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem
Internetu artykułów spożywczych, doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych
dotyczących artykułów spożywczych, informacja handlowa,
promocja sprzedaży artykułów spożywczych, usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów
reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych.
(210)
(731)
(540)
(540)

493574
(220) 2018 12 07
Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(znak słowno-graficzny)
TaoTao harmonia smaków

(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy
i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe,
koncentraty pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w proszku, buliony, grzyby suszone,
grzyby konserwowe, oleje jadalne, olej sezamowy, konserwy rybne, konserwy mięsne, owoce konserwowe, warzywa
konserwowe, mięso i ekstrakty mięsne, ryby, drób, dziczyzna, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane,
galaretki, dżemy, mrożone owoce, mrożone warzywa, mrożone owoce morza, bambus krojony, bambus konserwowy,
prażynki krewetkowe, chrupki ziemniaczane, suszone owoce, bakalie, wiórki kokosowe, jaja w proszku, przecier pomidorowy, warzywa suszone, grzyby suszone, oleje jadalne,
kostki bulionowe, płaty suszonych alg nori (hoshi-nori),
rozdrobnione ziarna sezamu, dania orientalne mięsne, dania orientalne warzywne, tempura, 30 przyprawy spożywcze, mieszanki przypraw, przyprawowe uszlachetniacze
smaku do potraw, przyprawy w płynie, sosy, sosy dodatki
smakowe, sosy do makaronów, sosy do ryżu, ryż i potrawy
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na bazie ryżu, makaron i potrawy na bazie makaronu, kawa,
herbata, kakao, cukier, ryż, potrawy ryżowe, cukier trzcinowy, mąka kukurydziana, mąka ryżowa, mąka pszenna, preparaty zbożowe, chleb, ciastka, wyroby cukiernicze i piekarnicze, makarony, słodycze, lody, miód, drożdże, proszki
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, majonezy, chrupki
kukurydziane, chrupki ryżowe, sushi, imbir suszony, imbir
marynowany, prażone i mielone ziarna sezamu do użytku jako przyprawy, 31 nieprzetworzone orzechy ziemne,
orzechy laskowe, orzechy włoskie, migdały, ziarna sezamu,
orzechy arachidowe, wodorosty jadalne, imbir, sezam, naturalne dodatki uszlachetniające do potraw, ciast, pieczywa
i innych wypieków takie jak nieprzetworzone ziarna zbóż,
ziarna słonecznika, maku, orzechy, migdały, daktyle, grzyby świeże, 32 orientalne napoje bezalkoholowe, orientalne
soki owocowe, orientalne syropy owocowe, orientalne soki
owocowe w puszkach, orientalne soki owocowe w kartonikach, orientalne napoje energetyczne, piwo, napoje na bazie piwa, wody mineralne i gazowane, 33 napoje alkoholowe, wyroby winiarskie, wino, sake, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu
artykułów spożywczych, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, informacja handlowa,
promocja sprzedaży artykułów spożywczych, usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie
tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych.
(210) 493691
(220) 2018 12 11
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) NORDENA
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi
nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety
dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy
i preparaty witaminowe.
(210) 493692
(220) 2018 12 11
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) FEMIFLOR
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi
nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety
dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy
i preparaty witaminowe.
(210) 493694
(220) 2018 12 11
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
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(540) SYNBIOX
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi
nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety
dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy
i preparaty witaminowe.
(210) 493695
(220) 2018 12 11
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) ULTRACOLL
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi
nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety
dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy
i preparaty witaminowe.
(210) 493696
(220) 2018 12 11
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) RELAXUM
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi
nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety
dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy
i preparaty witaminowe.
(210) 493697
(220) 2018 12 11
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) CALMINEX
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi
nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety
dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy
i preparaty witaminowe.
(210) 493699
(220) 2018 12 11
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) CLIMAFEM
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suple-
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menty dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi
nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety
dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy
i preparaty witaminowe.
(210) 493891
(220) 2018 12 14
(731) Tiffany and Company, Nowy Jork, US
(540) (znak słowny)
(540) TIFFANY & CO.
(510), (511) 8 narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, broń biała, brzytwy, paski skórzane do ostrzenia, etui na maszynki do golenia, żyletki, łyżki, widelce i noże
stołowe dla dzieci, maszynki do strzyżenia brody, punktaki
[narzędzia ręczne] przecinaki [narzędzia ręczne], krajalnice do sera, nieelektryczne, zestawy do manicure, zestawy
do pedicure, deski i pilniki szmerglowe, pincety, krajalnice
do jaj, nieelektryczne, zalotki do rzęs, polerki do paznokci,
elektryczne lub nieelektryczne, pilniki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, prostownice do włosów, narzędzia
ogrodnicze o napędzie ręcznym, maszynki do strzyżenia
włosów do użytku osobistego, elektryczne i nieelektryczne, urządzenia do strzyżenia zwierząt [ręczne przyrządy],
młotki [narzędzia ręczne], motyki [narzędzia ręczne], szpikulce do lodu, żelazka [narzędzia ręczne nieelektryczne],
scyzoryki, szczypce płaskie, noże do pizzy, nieelektryczne,
obcęgi, noże, nożyczki i nożyce do przycinania, nożyczki,
skrobaki [narzędzia ręczne], śrubokręty, nieelektryczne, przyrządy do ostrzenia, zestawy do golenia, nożyce, broń biała
[boczna], szpachle [narzędzia ręczne], otwieracze do puszek,
nieelektryczne, narzędzia do ogrodnictwa o napędzie ręcznym, krajalnice do warzyw o napędzie ręcznym, 24 tekstylia
i substytuty tekstyliów, bielizna stosowana w gospodarstwie
domowym, zasłony z tkaniny lub z tworzyw sztucznych, bielizna kąpielowa z wyjątkiem odzieży, narzuty na łóżka, kołdry,
bielizna pościelowa, koce wełniane, jedwabne, bawełniane,
koce z mieszanek materiałów tekstylnych, koce dla zwierząt
domowych, podkładki pod szklanki z materiałów tekstylnych, zasłony, chusteczki do nosa z materiałów tekstylnych,
poszewki i poszwy na poduszki, podkładki z materiałów tekstylnych, prześcieradła [tekstylne], bielizna stołowa, nie z papieru, serwetki stołowe, podkładki na stół z materiałów tekstylnych, ręczniki z materiałów tekstylnych, kilimy ścienne
z materiałów tekstylnych, gobeliny ścienne z materiałów
tekstylnych, tekstylne obrusy stołowe.
494011
(220) 2018 12 18
COMBAT SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COMBAT SECURITY
(210)
(731)

(531) 03.07.16, 26.04.15, 26.04.03, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 45 usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi detektywistyczne.
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494039
(220) 2018 12 19
FALTYN ANGELIKA, ZARACHOWICZ KONRAD
SEBASTIAN NES SPÓŁKA CYWILNA, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) MOYLO
(510), (511) 18 aktówki, bagaż, kosmetyczki, pudła, sznurówki ze skóry i imitacji skóry, pasy skórzane, kufry, walizki, torby
podróżne, torby plażowe, torby podręczne, torby na zakupy,
torebki damskie, plecaki, teczki, dyplomatki, portfele, portmonetki, etui do kluczy, parasole i parasolki, etui i pokrowce
ochronne ze skóry lub z imitacji skóry na sprzęt elektroniczny, fotograficzny, telefony komórkowe i na akcesoria do tych
sprzętów, etui na okulary, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
bielizna damska, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot,
biustonosze, gorsety, halki, majtki, slipy, kąpielówki, kostiumy
kąpielowe, stroje plażowe, płaszcze kąpielowe, bluzki, bluzy,
bezrękawniki, garnitury, kamizelki, koszule, koszulki gimnastyczne, podkoszulki, pulowery, spodnie, spódnice, sukienki,
swetry, t-shirty, żakiety, kombinezony, odzież ze skóry i imitacji
skóry, futra, etole, kurtki, peleryny, płaszcze, prochowce, bielizna nocna, piżamy, koszule nocne, szlafroki, rękawiczki, szale,
szaliki, chustki, getry, legginsy, skarpetki, rajstopy, pończochy,
pasy do pończoch, paski, krawaty, odzież sportowa, czapki, kapelusze, turbany, woalki, kaptury, nauszniki, obuwie sportowe,
pantofle, sandały, kalosze, kamasze, buty sznurowane.
(210)
(731)

494277
(220) 2018 12 27
VIDIUM MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) VOIGT
(510), (511) 9 aparatura do kontroli wzroku, aparatura do badania wzroku, urządzenia i przyrządy optyczne, soczewki, okulary, oprawki do okularów, 10 aparatura diagnostyczna do celów medycznych, lasery do celów medycznych, 35 reklama,
usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem
Internetu, w zakresie towarów: aparatura do kontroli wzroku,
aparatura do badania wzroku, urządzenia i przyrządy optyczne, soczewki, okulary, oprawki do okularów, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, lasery do celów medycznych,
prowadzenie wyspecjalizowanych salonów umożliwiających
badanie wzroku, dobór okularów i ich zakup, 44 usługi klinik
okulistycznych, usługi optyczne, porady w zakresie doboru
okularów, wykonywanie analiz medycznych związanych z leczeniem chorób wzroku.
(210)
(731)

494286
(220) 2018 12 27
VIDIUM MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) VIDIUM
(510), (511) 9 aparatura do kontroli wzroku, aparatura do badania wzroku, urządzenia i przyrządy optyczne, soczewki, okulary, oprawki do okularów, 10 aparatura diagnostyczna do celów medycznych, lasery do celów medycznych, 35 reklama,
usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem
Internetu, w zakresie towarów: aparatura do kontroli wzroku,
aparatura do badania wzroku, urządzenia i przyrządy optyczne, soczewki, okulary, oprawki do okularów, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, lasery do celów medycznych,
prowadzenie wyspecjalizowanych salonów umożliwiających
badanie wzroku, dobór okularów i ich zakup, 44 usługi klinik
okulistycznych, usługi optyczne, porady w zakresie doboru
okularów, wykonywanie analiz medycznych związanych z leczeniem chorób wzroku.
(210)
(731)
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494345
(220) 2018 12 31
KOZIEŁ MAŁGORZATA ANTARESA.PL, Kielce
(znak słowno-graficzny)
Antaresa

(531) 03.09.16, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, 35 usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usługi
w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów:
odzież, nakrycia głowy, obuwie.
(210) 494353
(220) 2018 12 31
(731) KOZIEŁ MAŁGORZATA ANTARESA.PL, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) Antaresa Scorpi
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, 35 usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi
w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów:
odzież, nakrycia głowy, obuwie.
494892
(220) 2019 01 17
PIXEL LEGEND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) PIXEL LEGEND
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, aplikacje
komputerowe, oprogramowanie komputerowe do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, akcesoria do wirtualnej
i rozszerzonej rzeczywistości, symulatory ruchu wirtualnej
i rozszerzonej rzeczywistości, oprogramowanie wirtualnej
i rozszerzonej rzeczywistości do symulacji procesów, oprogramowanie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości dla
celów edukacyjnych, oprogramowanie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości dla branży architektonicznej, oprogramowanie wirtualnej rzeczywistości na urządzenia mobilne
integrujące informację, oprogramowanie do rzeczywistości
rozszerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych w celu
integracji danych elektronicznych ze środowiskiem świata zewnętrznego, 41 usługi edukacyjne, 42 projektowanie
i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, projektowanie i rozwój oprogramowania związanego z wirtualną
rzeczywistością, projektowanie i rozwój oprogramowania
związanego z rozszerzoną rzeczywistością, usługi informatyczne związane z wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością,
usługi informatyczne związane z integrowaniem danych
elektronicznych ze środowiskiem świata zewnętrznego
za pomocą oprogramowania i aplikacji do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, prowadzenie serwisów o wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości za pośrednictwem sieci
komputerowej.
(210)
(731)

494973
(220) 2019 01 18
BARMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT21/2019

(540) barmix

(531) 26.04.04, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13, 11.03.02
(510), (511) 7 urządzenie do automatycznego i zaprogramowanego mieszania różnego rodzaju napojów w celu otrzymania zadanego drinka, zwłaszcza zawierającego alkohol, urządzenia dozujące napoje, przenośne, automatyczne dystrybutory
napojów, automatyczny dystrybutor napojów alkoholowych
mieszanych w odpowiednich proporcjach w celu otrzymania
wybranego drinka, 43 wypożyczenie urządzeń do automatycznego i zaprogramowanego mieszania różnego rodzaju
napojów w celu otrzymania zadanego drinka, wypożyczenie
automatycznych dystrybutorów napojów alkoholowych mieszanych w odpowiednich proporcjach w celu otrzymania wybranego drinka, obsługa automatycznych drinkbarów na weselach, eventach i innych imprezach towarzyskich.
(210)
(731)
(540)
(540)

495245
(220) 2019 01 25
LOGOS TRADE LTD, Londyn, GB
(znak słowno-graficzny)
W WENI SOLUTION

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.21, 24.15.15
(510), (511) 7 frezarki, maszyny do obróbki drewna, maszyny
do grawerowania, 9 lasery nie do celów medycznych, plotery, 40 obróbki metali.
495753
(220) 2019 02 08
FARMIO BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) farmio Zakłady Drobiarskie
(210)
(731)

(531) 03.07.03, 03.07.19, 03.07.24, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 produkty z kurczaka, a mianowicie: mięso,
ekstrakty mięsne, wędliny, konserwy mięsne, mięso konserwowane, mięso solone, dania gotowe z mięsa, pasztet z wątróbki, kiełbasy, dania gotowe z mięsa, galarety mięsne, rosół.
(210)
(731)
(540)
(540)

495833
(220) 2019 02 11
NOWAK PAWEŁ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Czarna Mańka Café

Nr ZT21/2019
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(531) 02.03.01, 05.05.01, 27.05.01
(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)
(540)
(540)

495865
(220) 2019 02 12
GOŁĘBIOWSKA MAŁGORZATA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
RAJD SAMOCHODÓW TERENOWYCH MAGAM
TROPHY

(531) 18.07.09, 27.05.01, 26.01.02, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie zawodów sportowych, organizowanie obozów sportowych.
495869
(220) 2019 02 12
MOOD FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niemcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Coolka

(210)
(731)

i wyroby na bazie kakao, czekolada, wyroby cukiernicze
i słodycze, cukierki i słodycze, wyroby cukiernicze i piekarnicze, lody i desery lodowe, lody w proszku, 32 napoje bezalkoholowe, drinki bezalkoholowe, woda, woda mineralna,
napoje chłodzące na bazie wody, bezalkoholowe napoje
w tym napoje gazowane i niegazowane, lemoniady, soki
owocowe, soki warzywne, napoje i nektary owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, syropy, esencje, koncentraty i inne preparaty do przygotowywania napojów.
(210) 495962
(220) 2019 02 14
(731) Roam Technology, Genk, BE
(540) (znak słowny)
(540) BIOSTERAN
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w przemyśle, pracach badawczych oraz w fotografii jak również w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, nawozy doglebowe, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne
w stanie surowym, mieszanki do gaszenia ognia, preparaty do odpuszczania i lutowania, substancje chemiczne
do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje
i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, nadtlenek
wodoru do celów przemysłowych, mieszaniny chemiczne
do uzdatniania wody, produkty chemiczne do uzdatniania
wody, 5 środki odkażające, środki do dezynfekcji basenów,
produkty o właściwościach dezynfekujących do zastosowań medycznych, farmaceutycznych i weterynaryjnych,
środki odkażające stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie.
496056
(220) 2019 02 18
ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie
(540) (znak słowny)
(540) Pulsarmania
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów, części i akcesoria do pojazdów lądowych, dwukołowe pojazdy mechaniczne, elektryczne motocykle, elektryczne skutery jednokołowe, lądowe pojazdy i środki transportu, motocykle,
motorowery, motocykle motocrossowe, pojazdy, pojazdy
i środki transportu, quady, przyczepy [pojazdy], przyczepy
transportowe, samochody, skutery [pojazdy], 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: części i akcesoria
do pojazdów, części i akcesoria do pojazdów lądowych,
dwukołowe pojazdy mechaniczne, elektryczne motocykle,
elektryczne skutery jednokołowe, lądowe pojazdy i środki
transportu, motocykle, motorowery, motocykle motocrossowe, pojazdy, pojazdy i środki transportu, quady, przyczepy [pojazdy], przyczepy transportowe, samochody, skutery
[pojazdy], 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: części i akcesoria do pojazdów, części i akcesoria
do pojazdów lądowych, dwukołowe pojazdy mechaniczne,
elektryczne motocykle, elektryczne skutery jednokołowe,
lądowe pojazdy i środki transportu, motocykle, motorowery, motocykle motocrossowe, pojazdy, pojazdy i środki
transportu, quady, przyczepy [pojazdy], przyczepy transportowe, samochody, skutery [pojazdy], udzielanie porad
handlowych konsumentom, promocja sprzedaży.
(210)
(731)

(531) 08.01.18, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 desery lodowe, desery czekoladowe, gotowe desery [wyroby cukiernicze], lody, sorbety [lody], mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, kakaowe napoje, napoje czekoladowe, napoje sporządzone z herbaty,
gotowa kawa i napoje na bazie kawy, kawa, herbata, kakao
i namiastki tych towarów, ciasta mrożone, lodowe słodycze,
wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, lodowe wyroby
cukiernicze, wyroby lodowe, jogurt mrożony (mrożone wyroby cukiernicze), przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, lodziarnie, usługi kawiarni, usługi herbaciarni, usługi
cukierni.
(210) 495928
(220) 2019 02 14
(731) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, KROTOSZYN
(540) (znak słowny)
(540) RIO DE BRASS
(510), (511) 29 mleko i wyroby z mleka, napoje na bazie
mleka, mleczne napoje bezalkoholowe, mleko świeże lub
kondensowane, mleko w proszku, namiastki produktów
mlecznych, wyroby śmietankowe na bazie mleka, jogurty
naturalne, jogurty owocowe, kefiry, 30 kawa oraz ekstrakty kawowe, namiastki kawy oraz ekstrakty namiastek kawy,
napoje na bazie kawy, herbata, napoje na bazie herbaty,
herbaty owocowe, herbata oraz esencje herbaciane, kakao
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(210) 496068
(220) 2019 02 19
(731) McDonald’s Corporation, Oak Brook, US
(540) (znak słowny)
(540) OK, ale najpierw kawa McCafe
(510), (511) 43 usługi restauracyjne.
496075
(220) 2019 02 19
OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKRZYPOLen z biotyną

(210)
(731)

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, środki do pielęgnacji ciała i urody,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, zębów, paznokci, włosów, mydła, olejki eteryczne, dezodoranty osobiste,
maseczki kosmetyczne, maści do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do opalania, szampony, 5 produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
produkty żywnościowe dla celów zdrowotnych z udziałem
ekstraktów ziołowych, oleje roślinne do celów zdrowotnych,
suplementy diety do celów leczniczych, medyczne preparaty wzmacniające i uodparniające z ekstraktami roślinnymi
i ziołowymi, suplementy odżywcze płynne, w proszku i zawiesinie z olejem lnianym i substancjami pochodzenia roślinnego do celów zdrowotnych, mieszanki lecznicze ziołowe,
napoje do celów leczniczych, preparaty medyczne do odchudzania, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych,
preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty odkażające i bakteriobójcze do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, zębów, paznokci, włosów, 29 oleje lniane, preparaty z ziołami do celów spożywczych, koncentraty
i odżywki wysokobiałkowe wzbogacone witaminami, solami
mineralnymi i dodatkami roślinnymi.
(210)
(731)
(540)
(540)

496090
(220) 2019 02 19
KOZACZUK ROMAN, Uhrusk
(znak słowno-graficzny)
GLOBALL Roman Kozaczuk

(531) 01.05.01, 01.05.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 monety, monety pamiątkowe, monety
do kolekcjonowania, monety niesłużące do płacenia, żetony
miedziane, numizmaty, medale, medale pamiątkowe, 36 wycena zbiorów numizmatycznych, usługi wyceny produktów
numizmatycznych, działalność monetarna.
496100
(220) 2019 02 19
OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT21/2019

(540) SKRZYPOLen z biotyną MAX 40+

(531) 24.17.05, 26.04.04, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, środki do pielęgnacji ciała i urody,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, zębów, paznokci, włosów, mydła, olejki eteryczne, dezodoranty osobiste,
maseczki kosmetyczne, maści do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do opalania, szampony, 5 produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
produkty żywnościowe dla celów zdrowotnych z udziałem
ekstraktów ziołowych, oleje roślinne do celów zdrowotnych,
suplementy diety do celów leczniczych, medyczne preparaty wzmacniające i uodparniające z ekstraktami roślinnymi
i ziołowymi, suplementy odżywcze płynne, w proszku i zawiesinie z olejem lnianym i substancjami pochodzenia roślinnego do celów zdrowotnych, mieszanki lecznicze ziołowe,
napoje do celów leczniczych, preparaty medyczne do odchudzania, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych,
preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty odkażające i bakteriobójcze do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, zębów, paznokci, włosów, 29 oleje lniane, preparaty z ziołami do celów spożywczych, koncentraty
i odżywki wysokobiałkowe wzbogacone witaminami, solami
mineralnymi i dodatkami roślinnymi.
496153
(220) 2019 02 20
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice Parcela
(540) (znak słowny)
(540) REYGLOW
(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,
(210)
(731)
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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.
496170
(220) 2019 02 20
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI KAPITAŁ WOKULSKI ALKOHOLE KRAFTOWE
WÓDKA BIO
(210)
(731)

25

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.
496200
(220) 2019 02 21
BRAWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalwaria Zebrzydowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESTIMA RYŁKO

(210)
(731)
(531)

02.07.17, 03.03.01, 06.07.02, 06.07.25, 07.01.01, 07.01.12,
07.05.08, 09.07.25, 10.03.01, 18.01.03, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 33 wódki.

496175
(220) 2019 02 20
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice Parcela
(540) (znak słowny)
(540) EDELLO
(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
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 14 ozdoby do obuwia i galanterii skórzanej
z metali szlachetnych, 18 portfele, portmonetki, torby, torebki, plecaki, teczki, 21 gąbki do czyszczenia obuwia i wyrobów
skórzanych, czyściki do obuwia, szmatki, ściereczki, grzebienie, szczotki, prawidła do butów, łyżki do butów, 25 obuwie
i elementy składowe obuwia (wkładki do obuwia, podpiętki,
zapiętki, półwkładki), paski skórzane, 26 sznurowadła do butów, pasmanteria stosowana do obuwia i galanterii skórzanej, elementy składowe obuwia jako ozdoby do obuwia
nie z metali szlachetnych, ozdoby do obuwia wykonane
z tworzyw sztucznych lub ze skóry, 35 usługi prowadzenia
sklepu, usługi prowadzenia hurtowni, oferowanie towarów
do sprzedaży w ramach sklepu detalicznego, sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży wysyłkowej towarów
takich jak obuwie, galanteria skórzana, akcesoria obuwnicze
i środki do pielęgnacji obuwia.

26
(210)
(731)
(540)
(540)
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496238
(220) 2019 02 21
KŁODA PIOTR, Łódź
(znak słowno-graficzny)
ATIK DE ACTU 1991 ET VISU

(531) 03.07.21, 03.07.24, 26.01.04, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 37 usługi budowlane.
496277
(220) 2019 02 22
TOMMARK ADAMCZYK LANGNER ROGOZIŃSKA
SPÓŁKA JAWNA, Konstantynów Łódzki
(540) (znak słowny)
(540) TOMMARK
(510), (511) 19 niemetalowe rolety, żaluzje.
(210)
(731)

496280
(220) 2019 02 22
FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY GALENA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) STEROKOLIN
(510), (511) 5 produkty lecznicze, produkty i preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, środki
dietetyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
żywieniowego o działaniu medycznym lub leczniczym, produkty dietetyczne dla osób chorych, probiotyki, prebiotyki,
preparaty witaminowe, preparaty ziołowe, wyroby medyczne do celów leczniczych, środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające.
(210)
(731)

(210) 496322
(220) 2019 02 22
(731) LUTEK SŁAWOMIR, Warszawa;
WIŃSKA MAŁGORZATA PAULINA, Włocławek;
ŻOCHOWSKI RYSZARD JAN, Koleczkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LaQell stay forever

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 błyszczyki do ust [kosmetyki], kleje do przymocowywania sztucznych paznokci, kosmetyki do ust,
kosmetyki do makijażu twarzy, pomadki do ust, kosmetyki
do włosów, szampony, suche szampony, balsamy do rąk,
brokat do paznokci, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do paznokci, esencje do pielęgnacji skóry, emulsje
do wzmacniania paznokci, kremy do skóry, kremy do rąk,
kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do paznokci,
kremy, emulsje i żele nawilżające, kremy kosmetyczne do rąk,
masło do rąk i ciała, maseczki do stóp do pielęgnacji skóry,
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maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, lakiery nawierzchniowe
do paznokci, lakiery do paznokci w pisaku, lakiery do paznokci, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, kremy złuszczające, nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], naklejane
ozdoby do paznokci, mleczko do rąk, materiały na powłoki
do paznokci u rąk, odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], odżywki do ust, odżywki do paznokci, nielecznicze
produkty ochronne do ust, nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, nielecznicze olejki do rąk, nielecznicze kremy
do stóp, peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, papier ścierny szmerglowy do paznokci, papier ścierny do paznokci, olejki kosmetyczne do naskórka, olejki do pielęgnacji
skóry [kosmetyki], płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, podkłady do paznokci [kosmetyki], podkłady do lakierów do paznokci, pilniczki kartonowe, preparaty kosmetyczne do złuszczania naskórka, preparaty kosmetyczne do przyspieszania
schnięcia lakieru na paznokciach, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji paznokci, preparaty do wzmacniania paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do kuracji
paznokci, powłoki do nadawania kształtu paznokciom u rąk,
rozjaśniacze do paznokci, proszek do polerowania paznokci,
proszki do nadawania kształtu sztucznym paznokciom, środki zmiękczające skórki przy paznokciach, środki do usuwania
paznokci żelowych, sztuczne paznokcie do stóp, sztuczne
paznokcie do celów kosmetycznych, sztuczne paznokcie,
szminki w kremie do ust, żel do paznokci, żele nawilżające
[kosmetyki], utwardzacze do paznokci, tipsy [kosmetyki], zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], zmywacze
do paznokci w sztyfcie, zmywacze do paznokci, 35 usługi
handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi
handlu detalicznego związane z preparatami do włosów,
usługi sklepów detalicznych online związane z produktami
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi handlu detalicznego związane ze środkami zapachowymi, usługi handlu
detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych,
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej związane z następującymi produktami: błyszczyki do ust [kosmetyki], kleje
do przymocowywania sztucznych paznokci, kosmetyki
do ust, kosmetyki do makijażu twarzy, pomadki do ust, kosmetyki do włosów, szampony, suche szampony, balsamy
do rąk, brokat do paznokci, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki do pielęgnacji skóry,
kosmetyki do paznokci, esencje do pielęgnacji skóry, emulsje do wzmacniania paznokci, kremy do skóry, kremy do rąk,
kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do paznokci,
kremy, emulsje i żele nawilżające, kremy kosmetyczne do rąk,
masło do rąk i ciała, maseczki do stóp do pielęgnacji skóry,
maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, lakiery nawierzchniowe
do paznokci, lakiery do paznokci w pisaku, lakiery do paznokci, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, kremy złuszczające, nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], naklejane
ozdoby do paznokci, mleczko do rąk, materiały na powłoki
do paznokci u rąk, odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], odżywki do ust, odżywki do paznokci, nielecznicze
produkty ochronne do ust, nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, nielecznicze olejki do rąk, nielecznicze kremy
do stóp, peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, papier ścierny szmerglowy do paznokci, papier ścierny do paznokci, olejki kosmetyczne do naskórka, olejki do pielęgnacji
skóry [kosmetyki], płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, podkłady do paznokci [kosmetyki], podkłady do lakierów do pa-
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znokci, pilniczki kartonowe, preparaty kosmetyczne do złuszczania naskórka, preparaty kosmetyczne do przyspieszania
schnięcia lakieru na paznokciach, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji paznokci, preparaty do wzmacniania paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do kuracji
paznokci, powłoki do nadawania kształtu paznokciom u rąk,
rozjaśniacze do paznokci, proszek do polerowania paznokci,
proszki do nadawania kształtu sztucznym paznokciom, środki zmiękczające skórki przy paznokciach, środki do usuwania
paznokci żelowych, sztuczne paznokcie do stóp, sztuczne
paznokcie do celów kosmetycznych, sztuczne paznokcie,
szminki w kremie do ust, żel do paznokci, żele nawilżające
[kosmetyki], utwardzacze do paznokci, tipsy [kosmetyki], zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], zmywacze
do paznokci w sztyfcie, zmywacze do paznokci.
(551) wspólne prawo ochronne
496350
(220) 2019 02 24
ZAKŁAD PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH ROWITA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROWITA
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 suszone owoce, suszone migdały, suszone
orzechy, rodzynki, kandyzowana skórka pomarańczowa
i cytrynowa, suszone daktyle, suszone figi, suszone śliwki,
suszone morele, wiórki kokosowe, jaja w proszku, koncentraty rosołowe, przecier pomidorowy, warzywa suszone,
grzyby suszone, zupy błyskawiczne, zupy w proszku, oleje
jadalne, zupy błyskawiczne, kostki bulionowe, 30 przyprawy
spożywcze, mieszanki przypraw, przyprawowe uszlachetniacze smaku do potraw, przyprawy w płynie, sól jadalna, sosy,
marynaty zawierające przyprawy, glazury do wędlin, gluten
jako artykuł spożywczy, ocet, proszek do pieczenia, ciasta
w proszku, cukier waniliowy, musztardy, majonezy, 31 naturalne dodatki uszlachetniające do potraw, ciast, pieczywa
i innych wypieków takie jak ziarna zbóż, ziarna słonecznika,
maku, orzechy, migdały, daktyle, grzyby świeże.
496435
(220) 2019 02 26
ROHLIG SUUS LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RÖHLIG SUUS LOGISTICS

(210)
(731)

(531) 24.15.21, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń, w szczególności ubezpieczeń towarów oraz przesyłek, doradztwo w sprawach ubezpieczeń, usługi finansowe
oraz pośrednictwo w sprawach finansowych, usługi agencji
celnych, 39 usługi kurierskie, logistyka, spedycja, w tym spedycja morska, lotnicza, drogowa, kolejowa, usługi w zakresie
dostarczania towarów, usługi dostarczania paczek, przesyłek oraz korespondencji, fracht oraz pośrednictwo frachtowe, usługi w zakresie transportu, w tym transport drogowy,
lotniczy i morski, informacja o transporcie, pośrednictwo
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w transporcie, przewóz samochodami ciężarowymi, usługi
pośrednictwa w składowaniu i magazynowaniu, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wynajem magazynów,
pakowanie towarów, wypożyczanie pojazdów, rozładunek,
składowanie, magazynowanie, załadunek statków.
496576
(220) 2019 02 28
INSTAL-KONSORCJUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) instal konsorcjum

(210)
(731)

(531)

26.01.03, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.13
(510), (511) 6 armatura metalowa do przewodów sprężonego powietrza, rury metalowe, rury, rurki i przewody giętkie
i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe, złączki
metalowe do rur, metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, 11 instalacje sanitarne, instalacje klimatyzacyjne, instalacje grzewcze, kotły grzewcze, kotły elektryczne
i gazowe, urządzenia klimatyzacyjne, instalacje i urządzenia
wentylacyjne, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych,
sanitarne wyposażenie wodociągowe, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, urządzenia i instalacje oświetleniowe,
35 badanie rynku, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne w zakresie wyrobów instalacyjnych oraz
instalacji techniki grzewczej, sanitarnej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów
i materiałów reklamowych, organizacja wystaw handlowych
i reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej materiałów budowlanych, materiałów budowlanych metalowych
i z metali kolorowych, instalacji i wyposażenia sanitarnego,
urządzeń do techniki grzewczej, sanitarnej i klimatyzacyjnej,
kotłów elektrycznych i gazowych, grzejników, zasobników
ciepłej wody użytkowej, materiałów i aparatów oświetleniowych, sprzętu oraz dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, armatury do przewodów oraz produktów
odnawialnych źródeł energii w branży techniki grzewczej,
instalacyjnej, sanitarnej i wentylacyjnej, usługi pośrednictwa
handlowego, 37 usługi budowlane, instalacja, konserwacja
i naprawy instalacji grzewczej, sanitarnej, klimatyzacyjnej,
wentylacyjnej, usługi wykonawców w zakresie instalacji
grzewczej, sanitarnej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej.
(210)
(731)
(540)
(540)

496647
(220) 2019 03 04
SKŁODOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zaręby Kościelne
(znak słowno-graficzny)
Skłodowski

(531) 05.01.03, 05.01.05, 27.05.17, 26.01.15, 29.01.12
(510), (511) 1 ałun, amoniak, azotan amonowy, białko zwierzęce jako surowiec, chemiczne środki czyszczące do kominów, chemiczny papierek wskaźnikowy, chemikalia do odbarwiania olejów, cyjanamid wapniowy jako nawóz,
detergenty stosowane w procesach produkcyjnych, dodatki
chemiczne do olejów, dodatki chemiczne do paliwa, dodatki
detergentowe do benzyny, doniczki torfowe dla ogrodnictwa, ekstrakty z herbaty dla przemysłu spożywczego, enzy-
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my do celów przemysłowych, enzymy mlekowe dla przemysłu spożywczego, enzymy mlekowe do celów przemysłowych, fosforany jako nawozy, garbnik, gazy ochronne
do spawania, gazy zestalone do celów przemysłowych, geny
nasion do produkcji rolniczej, gips do stosowania jako nawóz, gleba do upraw, gliceryna do celów przemysłowych,
glina porowata do hydroponicznej uprawy roślin jako substrat, glinka biała, glukoza do celów przemysłowych, gluten
do użytku przemysłowego, guano jako nawóz ptasi, gumy
jako materiały do klejenia do celów przemysłowych, hormony przyspieszające dojrzewanie owoców, humus, jod do celów przemysłowych, jodek glinu, jodki alkaliczne do celów
przemysłowych, jodowane sole, kamfora do celów przemysłowych, karbolineum do ochrony roślin, kazeina do celów
przemysłowych, kity szklarskie, klej skrobiowy inny niż
do użytku papierniczego lub domowego, klejące substancje
do szczepienia drzew, kleje do obuwia, kleje do płytek ściennych, kleje do skór, kleje do tapetowania, kleje do wykańczania i gruntowania, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla
przemysłu, kora mangrowa do celów przemysłowych, kostny
węgiel, krzemiany, kwas borny do celów przemysłowych,
kwas garbnikowy, kwas glutaminowy do celów przemysłowych, kwasoodporne mieszaniny chemiczne, kwasy, laktoza
do celów przemysłowych, lecytyna do celów przemysłowych, lep na ptaki, mastyks do skór, mastyks do szczepienia
drzew, mastyksy do opon, materiały ceramiczne w formie
pyłu do użytku jako środki filtrujące, materiały filtracyjne jako
preparaty chemiczne, materiały syntetyczne do absorpcji
oleju, mąki do celów przemysłowych, miazga drzewna, mieszanki do naprawy opon, mieszanki do usuwania tapet, morska woda do celów przemysłowych, nadchlorany, nadsiarczany, naftalen, nawozy, nawozy azotowe, nawozy z mączki
rybnej, neutralizatory gazów toksycznych, obornik, ocet
drzewny, octany jako środki chemiczne, olej przekładniowy,
oleje do konserwacji żywności, oleje do wyprawiania skór,
olejowe spoiwa jako kity, lepiki, organiczne pozostałości pofermentacyjne jako nawóz, pektyna do celów przemysłowych, piasek formierski, płyn przeciw zamarzaniu, płyny
do obwodów hydraulicznych, płyny do odsiarczania akumulatorów elektrycznych, płyny do układu kierowniczego
ze wspomaganiem, płyny hamulcowe, płyny wspomagające
do materiałów ściernych, podłoża dla upraw bezglebowych
jako rolnictwo, preparaty chemiczne do barwienia szkła, preparaty chemiczne do impregnacji wodoodpornej skór, preparaty chemiczne do lutowania, preparaty chemiczne
do matowienia emalii, preparaty chemiczne do przepłukiwania grzejników, preparaty chemiczne do zapobiegania chorobom u roślin zbożowych, preparaty chemiczne do zapobiegania pleśni, preparaty chemiczne do zapobiegania
powstawaniu plam na tkaninach, preparaty chemiczne zabezpieczające przed śniecią zbożową, preparaty chłodnicze,
preparaty do klarowania wina, preparaty do klejenia, preparaty do konserwacji cegły z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwacji płytek z wyjątkiem farb i olejów, preparaty
do lutowania, preparaty do odklejania i odłączania, preparaty do oszczędzania paliwa, preparaty do oszczędzania węgla,
preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty do usuwania
kamienia kotłowego, preparaty do wędzenia mięsa, preparaty do wulkanizacji, preparaty do wybielania jako środki odbarwiające do celów przemysłowych, preparaty do wyprawiania skór, preparaty do zmiękczania mięsa do celów
przemysłowych, preparaty enzymatyczne do celów przemysłowych, preparaty hamujące kiełkowanie warzyw, preparaty
konserwujące stosowane w murarstwie, z wyjątkiem farb
i olejów, preparaty poprawiające kondycję gleby, preparaty
z mikroelementów dla roślin, preparaty zabezpieczające
przed wilgocią stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb,
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preparaty zapobiegające zagotowaniu się chłodziwa silnikowego, produkty chemiczne do ożywiania kolorów do użytku
przemysłowego, produkty uboczne procesów obróbki ziaren zbóż do celów przemysłowych, proteina jako materiał
surowy, roztwory zapobiegające tworzeniu się piany w akumulatorach, sadza do celów przemysłowych lub rolniczych,
saletra, składniki chemiczne do uzdatniania wody, soda kaustyczna do celów przemysłowych, sole jako nawozy, sole
jako preparaty chemiczne, sole wapnia, sól kamienna, substancje chemiczne do konserwowania żywności, substancje
chemiczne do napowietrzania betonu, substancje powierzchniowo czynne, substancje żrące do celów przemysłowych, suchy lód jako stały dwutlenek węgla, superfosfaty
jako nawozy, szczawiany, szkło wodne, szpachlówka do karoserii samochodowej, środki chemiczne dla leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciwpasożytniczych, środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów
oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów
oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne do bielenia tłuszczów, środki chemiczne do fermentacji wina, środki chemiczne do impregnacji materiałów tekstylnych, środki
chemiczne do oczyszczania oleju, środki chemiczne do ożywiania kolorów tkanin, środki chemiczne do impregnacja
skóry, środki chemiczne do usuwania osadu węglowego
z silników, środki chemiczne do zapobiegania chorobom winorośli, środki chłodzące do silników pojazdów, środki
do konserwacji betonu, z wyjątkiem farb i olejów, środki
do konserwacji kwiatów, środki do ochrony nasion, środki
do wypełniania ubytków w drzewach stosowane w leśnictwie, środki korozyjne, środki zmiękczające wodę, talk jako
krzemian magnezowy, topniki do lutowania, torf jako nawóz,
tworzywa sztuczne nieprzetworzone, utleniacze jako dodatki chemiczne do paliwa silnikowego, wapno bielące, warstwa uprawna gleby, węgiel, węglan wapnia, węglany, winny
alkohol, witaminy do użytku w produkcji suplementów żywnościowych, woda ciężka, woda destylowana, woda potasowa, wodorosty jako nawóz, wosk do szczepienia drzew, zakwaszona woda do ładowania akumulatorów, ziemia
doniczkowa, zlepiające środki do betonu, żelatyna do celów
przemysłowych, żużel jako nawóz, żywice sztuczne w stanie
surowym, 31 algarobilla jako pasza dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, algi, nieprzetworzone, do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, bagassa z trzciny cukrowej
w stanie surowym, burak, cebulki kwiatowe, chleb świętojański, surowy, choinki, darń naturalna, dodatki do pasz
nie do celów leczniczych, drewno nieobrobione, drożdże
jako pasza dla zwierząt, drzewa jako rośliny, grzybnia do rozmnażania, karmy i pasze dla zwierząt, kasze dla drobiu, kiełki
pszenicy jako pasza dla zwierząt, kiszonki jako pokarm dla
zwierząt, kora surowa, korzenie do spożycia przez zwierzęta,
krzewy, makuchy rzepaku dla bydła, makuchy z kukurydzy
dla bydła, materiały szkółkarskie, mączka dla zwierząt, mączka lniana jako pasza, mączka rybna na pasze dla zwierząt,
mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt, mąka z ryżu
jako pasza, mesz dla tuczonych zwierząt hodowlanych, napoje dla zwierząt domowych, nasienie żyta, nasiona, nieprzetworzona gryka, nieprzetworzone kolby kukurydzy łuskane lub niełuskane, odpady z gorzelni jako pasza dla
zwierząt, ości mątwy dla ptactwa, otręby jako pokarm dla
zwierząt, otręby zbożowe, owies, papier pokryty piaskiem
jako ściółka dla zwierząt domowych, pasza dla zwierząt tucznych, pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt domowych,
preparaty zwiększające niesienie się drobiu, produkty do tuczenia zwierząt, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren
zbóż jako pasza dla zwierząt, proteiny dla zwierząt, przynęty
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dla wędkarstwa [żywe], pszenica, rośliny, ryż nieprzetworzony, sadzonki: siano, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, słoma jako pasza, słoma na ściółkę, sól dla bydła, spożywcze
pasze wzmacniające dla zwierząt, suchary dla psów, surowe
drewno, szyszki sosnowe, ściółka dla zwierząt, świeże ziemniaki, trufle świeże, wapno do pasz, winorośle, wodorosty,
nieprzetworzone, do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, wysłodziny, wytłoki z owoców, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna jako zboże, ziarno do żywienia zwierząt, zioła
ogrodowe świeże, ziemniaki, 35 agencje importowe - eksportowe, agencje informacji handlowej, aukcje publiczne,
badanie rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, organizowanie wystaw
lub targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy
towarów, promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich,
zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, reklama radiowa,
telewizyjna, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama prasowa, usługi związane z zakupami, oferowaniem,
dzierżawą, sprzedażą kwot mlecznych, usługi związane z pomocą w wycenie kwot mlecznych. usługi pośrednictwa giełdowego kwot mlecznych, usługi w zakresie działalności handlowej polegającej na kojarzeniu kontrahentów, usługi
konsultingowe w zakresie obrotu ropą naftową, paliwami
ropopochodnymi, biopaliwami i innymi, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni,
sklepach ze sprzętem i wyrobami: do użytku spożywczego,
z przeznaczeniem dla rolnictwa, maszyn i urządzeń rolniczych oraz części do tych maszyn i urządzeń, usługi handlowe w zakresie obrotu płodów rolnych i żywych zwierząt,
usługi handlowe w zakresie półproduktów pochodzenia rolniczego, usługi związane z prowadzeniem hurtowni: paliw,
olejów i wszelkich akcesoriów samochodowych oraz sklepów na stacjach paliwowych w zakresie towarów dla rolnictwa oraz innych artykułów powszechnego użytku, materiałów budowlanych, wyposażenia sanitarnego, usługi
handlowe w zakresie obrotu płodów rolnych (zbóż, tytoniu,
nasion, pasz) i żywych zwierząt, usługi handlowe w zakresie
półproduktów pochodzenia rolniczego (kwiatów, roślin,
drewna), a w szczególności towarów takich jak : ałun, amoniak, azotan amonowy, białko zwierzęce jako surowiec, chemiczne środki czyszczące do kominów, chemiczny papierek
wskaźnikowy, chemikalia do odbarwiania olejów, cyjanamid
wapniowy jako nawóz, detergenty stosowane w procesach
produkcyjnych, dodatki chemiczne do olejów, dodatki chemiczne do paliwa, dodatki detergentowe do benzyny, doniczki torfowe dla ogrodnictwa, ekstrakty z herbaty dla przemysłu spożywczego, enzymy do celów przemysłowych,
enzymy mlekowe dla przemysłu spożywczego, enzymy mlekowe do celów przemysłowych, fosforany jako nawozy, garbnik, gazy ochronne do spawania, gazy zestalone do celów
przemysłowych, geny nasion do produkcji rolniczej, gips
do stosowania jako nawóz, gleba do upraw, gliceryna do celów przemysłowych, glina porowata do hydroponicznej
uprawy roślin jako substrat, glinka biała, glukoza do celów
przemysłowych, gluten do użytku przemysłowego, guano
jako nawóz ptasi, gumy jako materiały do klejenia do celów
przemysłowych, hormony przyspieszające dojrzewanie
owoców, humus, jod do celów przemysłowych, jodek glinu,
jodki alkaliczne do celów przemysłowych, jodowane sole,
kamfora do celów przemysłowych, karbolineum do ochrony
roślin, kazeina do celów przemysłowych, kity szklarskie, klej
skrobiowy, inny niż do użytku papierniczego lub domowego, klejące substancje do szczepienia drzew, kleje do obuwia, kleje do płytek ściennych, kleje do skór, kleje do tapeto-
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wania, kleje do wykańczania i gruntowania, kleje i preparaty
klejące przeznaczone dla przemysłu, kora mangrowa do celów przemysłowych, kostny węgiel, krzemiany, kwas borny
do celów przemysłowych, kwas garbnikowy, kwas glutaminowy do celów przemysłowych, kwasoodporne mieszaniny
chemiczne, kwasy, laktoza do celów przemysłowych, lecytyna do celów przemysłowych, lep na ptaki, mastyks do skór,
mastyks do szczepienia drzew, mastyksy do opon, materiały
ceramiczne w formie pyłu do użytku jako środki filtrujące,
materiały filtracyjne jako preparaty chemiczne, materiały
syntetyczne do absorpcji oleju, mąki do celów przemysłowych, miazga drzewna, mieszanki do naprawy opon, mieszanki do usuwania tapet, morska woda do celów przemysłowych, nadchlorany, nadsiarczany, naftalen, nawozy,
nawozy azotowe, nawozy z mączki rybnej, neutralizatory
gazów toksycznych, obornik, ocet drzewny, octany jako
środki chemiczne, olej przekładniowy, oleje do konserwacji
żywności, oleje do wyprawiania skór, olejowe spoiwa jako
kity, lepiki, organiczne pozostałości pofermentacyjne jako
nawóz, pektyna do celów przemysłowych, piasek formierski,
płyn przeciw zamarzaniu, płyny do obwodów hydraulicznych, płyny do odsiarczania akumulatorów elektrycznych,
płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem, płyny
hamulcowe, płyny wspomagające do materiałów ściernych,
podłoża dla upraw bezglebowych jako rolnictwo, preparaty
chemiczne do barwienia szkła, preparaty chemiczne do impregnacji wodoodpornej skór, preparaty chemiczne do lutowania, preparaty chemiczne do matowienia emalii, preparaty chemiczne do przepłukiwania grzejników, preparaty
chemiczne do zapobiegania chorobom u roślin zbożowych,
preparaty chemiczne do zapobiegania pleśni, preparaty
chemiczne do zapobiegania powstawaniu plam na tkaninach, preparaty chemiczne zabezpieczające przed śniecią
zbożową, preparaty chłodnicze, preparaty do klarowania
wina, preparaty do klejenia, preparaty do konserwacji cegły
z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwacji płytek
z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do lutowania, preparaty
do odklejania i odłączania, preparaty do oszczędzania paliwa, preparaty do oszczędzania węgla, preparaty do regulacji
wzrostu roślin, preparaty do usuwania kamienia kotłowego,
preparaty do wędzenia mięsa, preparaty do wulkanizacji,
preparaty do wybielania jako środki odbarwiające do celów
przemysłowych, preparaty do wyprawiania skór, preparaty
do zmiękczania mięsa do celów przemysłowych, preparaty
enzymatyczne do celów przemysłowych, preparaty hamujące kiełkowanie warzyw, preparaty konserwujące stosowane
w murarstwie, z wyjątkiem farb i olejów, preparaty poprawiające kondycję gleby, preparaty z mikroelementów dla roślin,
preparaty zabezpieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb, preparaty zapobiegające zagotowaniu się chłodziwa silnikowego, produkty chemiczne
do ożywiania kolorów do użytku przemysłowego, produkty
uboczne procesów obróbki ziaren zbóż do celów przemysłowych, proteina jako materiał surowy, roztwory zapobiegające tworzeniu się piany w akumulatorach, sadza do celów
przemysłowych lub rolniczych, saletra, składniki chemiczne
do uzdatniania wody, soda kaustyczna do celów przemysłowych, sole jako nawozy, sole jako preparaty chemiczne, sole
wapnia, sól kamienna, substancje chemiczne do konserwowania żywności, substancje chemiczne do napowietrzania
betonu, substancje powierzchniowo czynne, substancje żrące do celów przemysłowych, suchy lód jako stały dwutlenek
węgla, superfosfaty jako nawozy, szczawiany, szkło wodne,
szpachlówka do karoserii samochodowej, środki chemiczne
dla leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciwpasożytniczych, środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicy-
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dów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki
chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki
chemiczne do bielenia tłuszczów, środki chemiczne do fermentacji wina, środki chemiczne do impregnacji materiałów
tekstylnych, środki chemiczne do oczyszczania oleju, środki
chemiczne do ożywiania kolorów tkanin, środki chemiczne
do impregnacja skóry, środki chemiczne do usuwania osadu
węglowego z silników, środki chemiczne do zapobiegania
chorobom winorośli, środki chłodzące do silników pojazdów,
środki do konserwacji betonu, z wyjątkiem farb i olejów,
środki do konserwacji kwiatów, środki do ochrony nasion,
środki do wypełniania ubytków w drzewach stosowane
w leśnictwie, środki korozyjne, środki zmiękczające wodę,
talk jako krzemian magnezowy, topniki do lutowania, torf
jako nawóz, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, utleniacze
jako dodatki chemiczne do paliwa silnikowego, wapno bielące, warstwa uprawna gleby, węgiel, węglan wapnia, węglany,
winny alkohol, witaminy do użytku w produkcji suplementów żywnościowych, woda ciężka, woda destylowana, woda
potasowa, wodorosty jako nawóz, wosk do szczepienia
drzew, zakwaszona woda do ładowania akumulatorów, ziemia doniczkowa, zlepiające środki do betonu, żelatyna
do celów przemysłowych, żużel jako nawóz, żywice sztuczne
w stanie surowym, awaryjne generatory prądotwórcze, betoniarki, brony, chłodnice do silników, cylindry do maszyn,
czyszczalnie złożone do ziaren, diamenty szklarskie jako części maszyn, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu
ziarna, dojarki mechaniczne, dystrybutory paliw dla stacji
benzynowych, dźwigi jako urządzenia do podnoszenia i wyciągania, elektrody do urządzeń spawalniczych, elektryczne
urządzenia do spawania, elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego, elewatory rolnicze, etykieciarki, filtry jako części maszyn lub silników, filtry
do oczyszczania chłodzącego powietrza, do silników, garnki
kondensacyjne jako części maszyn, gaźniki, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn budowlanych, gąsienice
gumowe będące częścią gąsienic maszyn rolniczych, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic pługów śnieżnych,
generatory elektryczności, gładziarki jako maszyny, grabie
do zgrabiarek, inkubatory do jaj, instalacje do mycia pojazdów, iskrowniki zapłonowe, kafary jako maszyny, kanały dymowe do kotłów maszynowych, klocki hamulcowe, inne niż
do pojazdów, kolektory wydechowe do silników, koła maszyn, kombajny zbożowe, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, korbowody do maszyn, motorów i silników, kosiarki,
kosze samowyładowcze mechaniczne, krajalnice do chleba,
krajarki jako maszyny, kubki udojowe do dojarek, kultywatory
jako maszyny, lampy lutownicze na gaz, lemiesze pługów, lut
lampy jako palniki do lutowania, łańcuchy napędowe, inne
niż do pojazdów lądowych, łożyska, maselnice, maszynki
do siekania mięsa, maszyny dla mleczarstwa, maszyny
do budowy dróg, maszyny do cienkiego obierania i cięcia,
maszyny do obróbki drewna, maszyny do obróbki kamienia,
maszyny do obróbki skóry, maszyny do obróbki szkła, maszyny do ostrzenia, maszyny do produkcji masła, maszyny
do przetwarzania tworzyw sztucznych, maszyny do robót
ziemnych, maszyny do smołowania, maszyny do strzyżenia
sierści u zwierząt, maszyny do ubijania, maszyny do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, maszyny do usuwania odpadków, maszyny do wyrabiania kiełbas, maszyny do wysysania powietrza, maszyny do wyżymania prania, maszyny
drenarskie, maszyny kopiące rowy jako pługi, maszyny kruszące, maszyny rolnicze, mechaniczne podajniki paszy dla
zwierząt, mieszalniki, młocarnie, młotki jako części maszyn,
młynki do kawy inne niż obsługiwane ręcznie, młynki
do mielenia mąki jako maszyny, młynki do użytku domowe-
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go inne niż ręczne, młyny jako maszyny, narzędzia rolnicze,
inne niż o napędzie ręcznym, noże jako części maszyn, obrabiarki, odkurzacze, odpowietrzacze jako odgazowywacze
wody zasilającej, okładziny szczęk hamulca, inne niż do pojazdów, ostrza jako części maszyn, oszczędzacze paliwa
do silników, pakowarki, palniki gazowe do lutowania, paski
klinowe do silników, pasy do maszyn, piły jako maszyny, pistolety natryskowe do malowania, pistolety pneumatyczne
do wytłaczania masy uszczelniającej, pługi, podajniki jako
części maszyn, podgrzewacze wody jako części maszyn,
podnośniki jako urządzenia, pompy jako maszyny, pralki, prasownice, prasy do paszy, prądnice prądu stałego, przecinaki
do maszyn, przekładnie do maszyn, przekładnie, inne niż
do pojazdów lądowych, przetrząsacze do siana, rampy załadunkowe, regulatory jako części maszyn, roboty przemysłowe, rozdrabniacze jako maszyny do celów przemysłowych,
rozpylacze do ścieków, rozruszniki silników, separatory para-olej jako odolejacze pary, sieczkarnie, siewniki jako maszyny,
silniki do łodzi, silniki napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, sita jako maszyny lub części maszyn, skrzynie biegów,
inne niż do pojazdów lądowych, snopowiązałki, sortownice,
spawarki gazowe, spawarki łukowe, stoły do maszyn, strugarki wzdłużne, suszarki wirowe bez podgrzewania, śrubokręty
zasilane elektrycznie, świece żarowe do silników diesla, tłoki
jako części maszyn lub silników, turbiny wiatrowe, turbosprężarki, ugniatarki mechaniczne, urządzenia do malowania,
urządzenia do napowietrzania wody, urządzenia do tarcia
warzyw, urządzenia do wulkanizacji, urządzenia do zagęszczania odpadów, urządzenia przeładunkowe do załadunku
i wyładunku, walce drogowe, wciągniki jako wielokrążki,
wialnie, wiązarki do siana, wiertarki, wirówki do mleka/śmietany: wyciągi jako dźwigi, wykończarki jako maszyny drogowe, wytłaczarki, zamiatarki drogowe jako samojezdne, zawory jako części maszyn, zgrabiarki, zmotoryzowane kultywatory, żniwiarki i snopowiązałki, żurawie samojezdne, altany jako konstrukcje niemetalowe, arkusze i pasy z tworzyw
sztucznych do znakowania dróg, asfalt, balustrady niemetalowe, baraki, bariery ochronne drogowe niemetalowe, beton, betonowe elementy budowlane, bitumiczne wyroby
dla budownictwa, boazerie, budowlane konstrukcje niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, cegły, cement,
chlewy, nie z metalu, deski jako drewno budowlane, deski
podłogowe, domy z prefabrykatów jako zestawy do montażu, drewniane forniry, drzwi niemetalowe, dźwigary niemetalowe, elementy krawędziowe do kształtowania terenu
z tworzyw sztucznych, filc dla budownictwa, formy odlewnicze niemetalowe, ganki niemetalowe, do budownictwa,
garncarska glina, gips jako materiał budowlany, glina, glina
ogniotrwała, gonty, granit, granulat szklany do znakowania
dróg, gumowe łożyska do izolacji sejsmicznej budynków,
harmonijkowe drzwi niemetalowe, kamień budowlany, kamień żużlowy, kanały jako dukty niemetalowe dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, karton budowlany, kątowniki, niemetalowe, kruszywo klinkierowe, kominowe deflektory niemetalowe, kominowe nasady niemetalowe, kominowe trzony niemetalowe, kominy niemetalowe,
konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, korek aglomerowany do budownictwa, kostka brukowa drewniana, krokwie dachowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe
niemetalowe, listwy niemetalowe, łupki dachowe, marmur,
maszty jako słupy niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, materiały do budowy i pokryć dróg, moskitiery
niemetalowe, mozaiki dla budownictwa, nadproża niemetalowe, niemetalowe konstrukcje szklarni, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, niemetalowe płytki ścienne, obudowy kominków, niemetalowe, ogniotrwałe materiały
budowlane, niemetalowe, ogniotrwałe powłoki cementowe,
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okienne szkło, z wyjątkiem stosowanego w pojazdach,
okiennice niemetalowe, okna niemetalowe, okna witrażowe,
oliwin dla budownictwa, palisady niemetalowe, parapety
okienne niemetalowe, parkiety, piasek, z wyjątkiem piasku
formierskiego, piaskowiec dla budownictwa, platformy prefabrykowane, niemetalowe, płoty, parkany niemetalowe,
płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty budowlane niemetalowe, płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych, podłogowe płytki niemetalowe,
podłogowe płyty parkietowe, pokrycia dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne, pokrycia dachowe z gontów, profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne,
niemetalowe budowlane, rury drenażowe niemetalowe, rury
kamionkowe, rury wodociągowe niemetalowe, rusztowania
niemetalowe, rynny dachowe niemetalowe, schody niemetalowe, siding winylowy jako materiał budowlany, silosy niemetalowe, sklejka, słupy niemetalowe dla budownictwa,
smoła, smołowane taśmy do użytku w budownictwie, srebrny piasek, sufity niemetalowe, szalówki jako ciesielstwo, szalunki niemetalowe do betonu, szkło budowlane, sztuczny
kamień, ścianki działowe niemetalowe, tarcica, terakota jako
materiał budowlany, tłuczeń, trzcina do użytku w budownictwie, urządzenia niemetalowe do parkowania rowerów,
wapno, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe,
wyroby z kamienia, zaprawy budowlane, zawory przewodów drenażowych, niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych,
zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, żaluzje [zewnętrzne] niemetalowe i nietekstylne, żużel jako materiał
budowlany, żwir, algarobilla jako pasza dla zwierząt, artykuły
jadalne do żucia dla zwierząt, algi, nieprzetworzone, do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, bagassa z trzciny cukrowej
w stanie surowym, burak, cebulki kwiatowe, chleb świętojański, surowy, choinki, darń naturalna, dodatki do pasz
nie do celów leczniczych, drewno nieobrobione, drożdże
jako pasza dla zwierząt, drzewa jako rośliny, grzybnia do rozmnażania, karmy i pasze dla zwierząt, kasze dla drobiu, kiełki
pszenicy jako pasza dla zwierząt, kiszonki jako pokarm dla
zwierząt, kora surowa, korzenie do spożycia przez zwierzęta,
krzewy, makuchy rzepaku dla bydła, makuchy z kukurydzy
dla bydła, materiały szkółkarskie, mączka dla zwierząt, mączka lniana jako pasza, mączka rybna na pasze dla zwierząt,
mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt, mąka z ryżu
jako pasza, mesz dla tuczonych zwierząt hodowlanych, napoje dla zwierząt domowych, nasienie żyta, nasiona, nieprzetworzona gryka, nieprzetworzone kolby kukurydzy łuskane lub niełuskane, odpady z gorzelni jako pasza dla
zwierząt, ości mątwy dla ptactwa, otręby jako pokarm dla
zwierząt, otręby zbożowe, owies, papier pokryty piaskiem
jako ściółka dla zwierząt domowych, pasza dla zwierząt tucznych, pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt domowych,
preparaty zwiększające niesienie się drobiu, produkty do tuczenia zwierząt, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren
zbóż jako pasza dla zwierząt, proteiny dla zwierząt, przynęty
dla wędkarstwa [żywe], pszenica, rośliny, ryż nieprzetworzony, sadzonki, siano, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, słoma jako pasza, słoma na ściółkę, sól dla bydła, spożywcze
pasze wzmacniające dla zwierząt, suchary dla psów, surowe
drewno, szyszki sosnowe, ściółka dla zwierząt, świeże ziemniaki, trufle świeże, wapno do pasz, winorośle, wodorosty,
nieprzetworzone, do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, wysłodziny, wytłoki z owoców, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna jako zboże, ziarno do żywienia zwierząt, zioła
ogrodowe świeże, ziemniaki, 37 usługi dotyczące kupowania
i zapłaty za paliwa do pojazdów mechanicznych i rolniczych
oraz usługi świadczone przez stacje benzynowe oraz stacje
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obsługi pojazdów,, 44 hodowla zwierząt, niszczenie chwastów, ogrodnictwo krajobrazowe, rozsiewanie z powietrza
lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych stosowanych w rolnictwie, sadzenie drzew w celu
kompensacji emisji dwutlenku węgla, tępienie szkodników
w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi
dezynsekcyjne dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi z zakresu szkółek roślin, wypożyczanie sprzętu rolniczego.
496680
(220) 2019 03 04
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice Parcela
(540) (znak słowny)
(540) BONELLA
(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.
(210)
(731)
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496681
(220) 2019 03 04
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice Parcela
(540) (znak słowny)
(540) HONEY MAPLE
(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.
(210)
(731)

496682
(220) 2019 03 04
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice Parcela
(540) (znak słowny)
(540) TIBI
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
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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 1 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)
(731)
(540)
(540)

496693
(220) 2019 03 04
KUPIEC KRZYSZTOF, Poznań
(znak słowno-graficzny)
KK KUPIEC MANUFAKTURA LODÓW

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 kawa, kawa mrożona, napoje na bazie kawy,
herbata, herbata mrożona, napoje na bazie herbaty, napoje
na bazie czekolady, lody, lody spożywcze, jogurt mrożony
[lody spożywcze], wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze,
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ciasta, słodycze, galaretki owocowe, sorbety [lody], 35 sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych kawy, kawy mrożonej, napojów na bazie
kawy, herbaty, herbaty mrożonej, napojów na bazie herbaty,
napojów na bazie czekolady, lodów, lodów spożywczych, jogurtów mrożonych [lodów spożywczych], wyrobów cukierniczych, wyrobów piekarniczych, ciast, słodyczy, galaretek
owocowych, sorbetów [lodów], reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych,
zwłaszcza Internetu, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), 43 catering, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, przygotowywanie i sprzedaż żywności „na wynos”, usługi z zakresu zaopatrywania w żywność
na zamówienie, usługi gastronomiczne, usługi w zakresie
prowadzenia lodziarni, kawiarni, kafeterii, herbaciarni i innych
zakładów gastronomicznych oferujących przygotowaną
do konsumpcji żywność i napoje, dekorowanie ciast.
496694
(220) 2019 03 04
ENDOTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EndoTrade wszystko dla endoskopii

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu medycznego i weterynaryjnego, 37 serwis i konserwacja sprzętu medycznego i weterynaryjnego.
496716
(220) 2019 03 05
PAYPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PayPo
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, kredytowanie pod zastaw, pożyczki (usługi finansowe).
(210) 496731
(220) 2019 03 05
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) (znak słowny)
(540) SORAYA NATURALNIE
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycznych, mleczka do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne,
lotony do celów kosmetycznych, żele do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do celów perfumeryjnych,
olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne, wody
kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do kąpieli, żele pod prysznic, mydła, szampony, odżywki i środki
do pielęgnacji włosów, pomady do celów kosmetycznych,
środki do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne do płuka-
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nia jamy ustnej, sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów
medycznych, produkty kosmetyczne i preparaty do opalania
i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty
do makijażu i do demakijażu, kosmetyki upiększające, środki
do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, produkty do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi.
(210) 496742
(220) 2019 03 05
(731) Glenmark Pharmaceuticals Limited, Mumbai, IN
(540) (znak słowny)
(540) GLIMMUNE THERAPEUTICS
(510), (511) 3 mydła, szampony, środki przeciwsłoneczne
z filtrem ochronnym, perfumy, olejki eteryczne, puder do ciała, kosmetyki, kremy przeciw starzeniu, płyny do włosów,
preparaty do pielęgnacji skóry, kremy, żele, płyny do myca
twarzy, balsamy nawilżające i nielecznicze płyny do płukania ust, 5 preparaty farmaceutyczne, lecznicze, substancje farmaceutyczne do stosowania przez ludzi, preparaty
do celów terapeutycznych lub medycznych, 10 przyrządy,
aparatura i instrumenty medyczne, spirometery, urządzenia
medyczne, spraye do nosa, inhalatory, rozpylacze do celów
medycznych, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, 41 usługi edukacyjne, mianowicie zapewnianie warsztatów i seminariów w dziedzinie leczenia raka, onkologii,
immunologii i leczenia bólu, publikacja wyników badań
klinicznych preparatów farmaceutycznych, usługi edukacyjne, mianowicie prowadzenie instruktaży online i kursów
w dziedzinie opieki zdrowotnej, stosowania farmaceutyków
i wyrobów medycznych, badań medycznych, chirurgii, nauk
medycznych, medycyny, chorób, zaburzeń i związanych
z nimi terapii, udostępnianie treści edukacyjnych, mianowicie instruktaże on-line w dziedzinie opieki zdrowotnej,
stosowania farmaceutyków i wyrobów medycznych, badań
medycznych, chirurgii, nauk medycznych, medycyny, chorób, zaburzeń i związanych z nimi terapii, szkolenie w zakresie użytkowania i działania urządzeń medycznych, aparatury
do obrazowania medycznego i aparatury do badań medycznych oraz związanych z nimi konsultacji, usługi edukacyjne,
mianowicie prowadzenie seminariów na żywo i online,
lekcje, warsztaty, wykłady, dyskusje panelowe i programy
szkoleniowe w dziedzinie produktów farmaceutycznych,
opieki zdrowotnej i chorób medycznych, zaburzeń i powiązanych terapii, usługi edukacyjne, mianowicie udostępnianie
nie do pobrania seminariów internetowych w dziedzinie informacji o zdrowiu i medycynie oraz dystrybucja materiałów
szkoleniowych w związku z nimi, usługi edukacyjne, mianowicie opracowywanie, organizowanie i prowadzenie programów edukacyjnych i zapewnianie kursów instruktażowych
w dziedzinie opieki zdrowotnej, farmaceutyków, wyrobów
medycznych, badań medycznych, chirurgii, nauk medycznych i medycyny, udostępnianie programów szkoleniowych
i opracowywanie programów szkoleniowych dotyczących
użytkowania i działania urządzeń medycznych, aparatury do badań medycznych i związanych z nimi konsultacji,
udostępnianie publikacji online, mianowicie materiałów instruktażowych w dziedzinie produktów farmaceutycznych,
opieki zdrowotnej i chorób medycznych, zaburzeń i związanych z nimi metod leczenia, prowadzenie seminariów edukacyjnych w dziedzinie opieki zdrowotnej, stosowania farmaceutyków i wyrobów medycznych, badań medycznych,
chirurgii, nauk medycznych i medycyny, 42 usługi badawcze
medyczne i farmaceutyczne, usługi badawcze dla celów medycznych, między innymi badania bakteriologiczne, usługi
badawcze biomedyczne, usługi w zakresie badań laboratoryjnych, usługi badawcze kliniczne, usługi badawcze farmakologiczne, usługi medycznych badań laboratoryjnych, usłu-
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gi naukowe i technologiczne oraz badania i projektowanie
w związku z powyższymi usługami, 44 usługi medyczne, pomoc medyczna, pielęgnacja higieny dla ludzi, organizowanie
kampanii dla programu wspierania pacjenta, usługi kliniczne
medyczne.
(210) 496748
(220) 2019 03 05
(731) Glenmark Pharmaceuticals Limited, Mumbai, IN
(540) (znak słowny)
(540) GLIMMUNE
(510), (511) 3 mydła, szampony, środki przeciwsłoneczne z filtrem ochronnym, perfumy, olejki eteryczne, puder
do ciała, kosmetyki, kremy przeciw starzeniu, płyny do włosów, preparaty do pielęgnacji skóry, kremy nielecznicze, żele
nielecznicze, płyny do mycia twarzy, balsamy nawilżające
i nielecznicze płyny do płukania ust, 5 preparaty farmaceutyczne, lecznicze, substancje farmaceutyczne do stosowania
przez ludzi, preparaty do celów terapeutycznych lub medycznych, 10 przyrządy, aparatura i instrumenty medyczne,
spirometery, urządzenia medyczne, spraye do nosa, inhalatory, rozpylacze do celów medycznych, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, 41 sługi edukacyjne, mianowicie
zapewnianie warsztatów i seminariów w dziedzinie leczenia raka, onkologii, immunologii i leczenia bólu, publikacja
wyników badań klinicznych preparatów farmaceutycznych,
usługi edukacyjne, mianowicie prowadzenie instruktaży
on-line i kursów w dziedzinie opieki zdrowotnej, stosowania farmaceutyków i wyrobów medycznych, badań medycznych, chirurgii, nauk medycznych, medycyny, chorób,
zaburzeń i związanych z nimi terapii, udostępnianie treści
edukacyjnych, mianowicie instruktaże on-line w dziedzinie
opieki zdrowotnej, stosowania farmaceutyków i wyrobów
medycznych, badań medycznych, chirurgii, nauk medycznych, medycyny, chorób, zaburzeń i związanych z nimi terapii, szkolenie w zakresie użytkowania i działania urządzeń
medycznych, aparatury do obrazowania medycznego i aparatury do badań medycznych oraz związanych z nimi konsultacji, usługi edukacyjne, mianowicie prowadzenie seminariów na żywo i on-line, lekcje, warsztaty, wykłady, dyskusje
panelowe i programy szkoleniowe w dziedzinie produktów
farmaceutycznych, opieki zdrowotnej i chorób medycznych,
zaburzeń i powiązanych terapii, usługi edukacyjne, mianowicie udostępnianie nie do pobrania seminariów internetowych w dziedzinie informacji o zdrowiu i medycynie oraz
dystrybucja materiałów szkoleniowych w związku z nimi,
usługi edukacyjne, mianowicie opracowywanie, organizowanie i prowadzenie programów edukacyjnych i zapewnianie kursów instruktażowych w dziedzinie opieki zdrowotnej,
farmaceutyków, wyrobów medycznych, badań medycznych,
chirurgii, nauk medycznych i medycyny, udostępnianie programów szkoleniowych i opracowywanie programów szkoleniowych dotyczących użytkowania i działania urządzeń
medycznych, aparatury do badań medycznych i związanych
z nimi konsultacji, udostępnianie publikacji on-line, mianowicie materiałów instruktażowych w dziedzinie produktów
farmaceutycznych, opieki zdrowotnej i chorób medycznych,
zaburzeń i związanych z nimi metod leczenia, prowadzenie
seminariów edukacyjnych w dziedzinie opieki zdrowotnej,
stosowania farmaceutyków i wyrobów medycznych, badań medycznych, chirurgii, nauk medycznych i medycyny,
42 usługi badawcze medyczne i farmaceutyczne, usługi badawcze dla celów medycznych, między innymi badania bakteriologiczne, usługi badawcze biomedyczne, usługi w zakresie badań laboratoryjnych, usługi badawcze kliniczne,
usługi badawcze farmakologiczne, usługi medycznych badań laboratoryjnych, usługi naukowe i technologiczne oraz
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badania i projektowanie w związku z powyższymi usługami,
44 usługi medyczne, pomoc medyczna, pielęgnacja higieny
dla ludzi, organizowanie kampanii dla programu wspierania
pacjenta, usługi kliniczne medyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

496751
(220) 2019 03 05
ŁĘCKA MONIKA, Piaseczno
(znak słowno-graficzny)
GoAhead automotive

(531) 26.02.07, 26.02.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 samochody i części samochodów, w tym także: nadwozia, silniki i skrzynie biegów.
496763
(220) 2019 03 06
LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TRAVELGASTRIN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy żywnościowe, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych.
(210)
(731)

496782
(220) 2019 03 06
LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HEPAGASTRIN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy żywnościowe, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych.
(210)
(731)

496784
(220) 2019 03 06
LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GASGASTRIN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy żywnościowe, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych.
(210)
(731)

496818
(220) 2019 03 07
RANBAXY (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NEXALIS
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i lecznicze.

(210)
(731)

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

496833
(220) 2019 03 07
POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
FloodLum
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(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aplikacja komputerowa do projektowania iluminacji obiektów za pomocą multimedialnej projekcji rozkładów luminancji na rzeczywistym obiekcie oraz tworzenia
fotorealistycznych wizualizacji komputerowych oświetlenia.
496842
(220) 2019 03 07
COMBIKOL INTER ŁAZIENKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeszcze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inter ŁAZIENKA
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.04, 01.15.15, 29.01.12
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, 11 urządzenia do oświetlenia, wytwarzania pary, gotowania, suszenia,
wentylacji, zaopatrzenia w wodę, instalacje i urządzenia sanitarne, aparatura sanitarna, instalacje sanitarne i łazienkowe
oraz armatura wodno-kanalizacyjna, bidety, bojlery, grzejniki i piece do ogrzewania, dozowniki środków odkażających
w toaletach, filtry jako części instalacji domowych lub przemysłowych, armatura do urządzeń gazowych i wodnych,
kabiny natryskowe i prysznicowe, prysznice, natryski, urządzenia do kąpieli, krany, miski klozetowe, zbiorniki i płuczki
ustępowe, płyty grzejne, podgrzewacze do wody, przewody
i części instalacji sanitarnych, wodnych i gazowych, armatura do regulacji urządzeń wodnych i gazowych, zawory
termostatyczne jako części instalacji grzewczych, zawory
mieszalnikowe do przewodów wodociągowych, zawory
jako części instalacji sanitarnych, zlewozmywaki, urządzenia
klimatyzacyjne, suszarki do rąk, sauny, sedesy, umywalki,
uszczelki do kranów wodociągowych, aparatura i urządzenia
do uzdatniania wody, wanny, wentylatory kominowe, filtry
do wody pitnej, zawory termostatyczne jako części instalacji
grzewczych, zawory mieszalnikowe do przewodów wodociągowych, zawory jako części instalacji sanitarnych, zlewozmywaki, urządzenia klimatyzacyjne, 19 materiały budowlane niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa,
płytki ścienne i podłogowe do wykańczania ścian i podłóg,
cegły, zaprawy i spoiwa budowlane, 20 meble łazienkowe,
lustra i lusterka łazienkowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej związane z instalacjami sanitarnymi, łazienkowymi, armaturą wodno-kanalizacyjną oraz materiałami budowlanymi metalowymi i niemetalowymi, w tym również usługi
świadczone przez Internet.
496855
(220) 2019 03 08
PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPIŻARNIA DWORSKA

(210)
(731)

(531)

35

29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
26.01.02, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.22,
05.01.01, 05.01.03, 05.01.08, 05.01.09, 07.01.09, 07.01.24,
07.01.25
(510), (511) 3 produkty chemii gospodarczej, płyny i proszki do prania, płyny do płukania, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb, kosmetyki samochodowe, płyny do mycia powierzchni, barwniki do ożywiania kolorów po praniu,
saszetki zapachowe do bielizny, środki do namaczania
bielizny, pasty do butów, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, olejki eteryczne, preparaty do czyszczenia,
środki do czyszczenia rur odpływowych, farbki do bielizny,
preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, środki do konserwacji skóry, krochmal,
preparaty do mycia, mydła, preparaty do odtłuszczania,
środki czyszczące i polerujące do parkietu, pasty do mebli i do podłogi, preparaty do zmywania, pasty do skór,
preparaty do polerowania, preparaty do usuwania rdzy,
pasty do skóry, środki do szorowania, wywabiacze plam,
szampony dla zwierząt domowych, dezodoranty osobiste, preparaty do golenia, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie,
kremy kosmetyczne, mleczka i balsamy do ciała, maseczki,
preparaty do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, lotony
kosmetyczne, lakiery do włosów, odświeżacze do ust, olejki
perfumeryjne, ołówki kosmetyczne, pasty, proszki i płyny
do zębów, lakiery do paznokci, 16 gazety, fotografie, albumy, przybory szkolne, papier śniadaniowy, serwetki papierowe, papier toaletowy, chusteczki do nosa papierowe,
20 meble, meble ogrodowe, meble kempingowe, lustra,
ramy do obrazów, karnisze, 21 naczynia i przybory kuchenne wykonane nie z metali szlachetnych, deski do krojenia
i prasowania, garnki, talerze, dzbanki, przybory kosmetyczne, kubły, kosze na śmieci, miski, miednice, mopy, termosy,
szczotki, patelnie, ścierki do mycia, pułapki na gryzonie, serwisy stołowe nie z metali szlachetnych, spryskiwacze, wazony, przybory toaletowe, 24 bielizna pościelowa, obrusy,
serwety, kapy, pledy, poduszki, kołdry, 25 obuwie, ubrania,
nakrycia głowy, odzież wierzchnia, garnitury, spodnie, marynarki, sukienki, spódnice, garsonki, bluzki, swetry, żakiety,
bielizna osobista, bielizna nocna, szaliki, apaszki, rajstopy,
pończochy, skarpety, kostiumy kąpielowe i plażowe, rękawice, koszule nocne, szlafroki, biustonosze, piżamy, halki,
krawaty, 29 flaki, krokiety, chipsy ziemniaczane, chrupki
ziemniaczane, wyroby wędliniarskie, koncentraty (tj. koncentraty zup, rosołowe, pomidorowe [puree], soków warzywnych do konsumpcji), konserwy mięsne i rybne, pasztety, placki ziemniaczane, mięso, ekstrakty mięsne, mleko,
produkty mleczne, oleje jadalne, tłuszcze, owoce i warzywa konserwowane, przeciery z owoców i warzyw, bakalie,
żywność z ryb, wyroby garmażeryjne mięsne i rybne, sery,
owoce i warzywa suszone, konfitury, galaretki, koncentraty,
dżemy, powidła, sałatki owocowe, sałatki warzywne, owoce
i warzywa przetworzone w postaci mrożonek i puszkowane, dania gotowe do spożycia, 30 aromaty do żywności,
chipsy zbożowe, wyroby z czekolady, czekolada, kukurydza
prażona, lody, desery lodowe, preparaty zbożowe, mrożonki zawarte w tej klasie, herbata, kakao, ketchup, majonezy,
miód, musztarda, przyprawy, ryż, puddingi, sosy sałatkowe,
prażona kukurydza, sorbety, kisiele, budynie, 32 wody gazowane, wody stołowe, wody mineralne, napoje bezalkoholowe, nektary, soki, piwo, esencje do produkcji napojów,
33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe [napoje],
ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, alkoholowe
ekstrakty owocowe, anyżówka [likier], aperitify, arak, baijiu
(chiński destylowany napój alkoholowy), brandy, curaçao
[likier], cydr, destylowane napoje, dżin, gorzkie nalewki, go-
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towe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, gruszecznik [wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery, likier miętowy, miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, nira [napój
alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], piquette [wino
z wytłoczyn winogronowych], rum, sake, alkohole i likiery
wspomagające trawienie, whisky, wino, wódka, 34 cygara,
cygaretki, fajki, papierosy, tytoń, zapalniczki, zapałki, 35 doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, informacje handlowe, analizy kosztów, pozyskiwanie, sortowanie
i wyszukiwanie danych do baz danych, sondaże, rekrutacja
personelu, pokazy towarów, promocja sprzedaży, programy lojalnościowe, dobór personelu za pomocą metod psychotechniki, organizowanie targów i wystaw handlowych,
projektowanie reklam, pośrednictwo w zakresie kojarzenia
kontrahentów, rekrutacja kadry menedżerskiej, testowanie
kadry menedżerskiej w celu selekcji personelu, prowadzenie informacji o firmach, prowadzenie przedstawicielstw
firm zagranicznych na Polskę, prowadzenie delikatesów,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalających nabywcy wygodnie oglądać i kupować
w sklepie wielobranżowym z artykułami spożywczymi,
z napojami, z wyrobami alkoholowymi, z wyrobami papierosowymi, z kosmetykami i środkami czystości, z odzieżą, z bielizną, z artykułami gospodarstwa domowego,
ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym, z meblami,
z artykułami piśmiennymi, z kwiatami, z artykułami wyposażenia wnętrz i ogrodów, z sadzonkami, prowadzenie
sklepów internetowych w branży spożywczej oferujących
produkty szybkozbywalne, 36 wynajmowanie powierzchni
sklepowych, usługi w zakresie wynajmowania i administrowania nieruchomościami, doradztwo w sprawach finansowych, 39 usługi w zakresie przewozu osób i towarów, usługi
w zakresie przeładunku, magazynowanie towarów, 42 tworzenie komputerowych programów informatycznych,
organizowanie prac nad rozwojem komputerowych programów informatycznych, programowanie komputerowe,
doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego i programowania komputerowego, projektowanie i prowadzenie
komputerowych platform szkoleniowych on-line, projektowanie i prowadzenie komputerowych platform interakcyjnych on-line, 43 usługi gastronomiczne, prowadzenie
hoteli, zajazdów, lodziarni, catering, prowadzenie barów,
barów szybkiej obsługi, kawiarnie, restauracje, restauracje
samoobsługowe, przygotowywanie dań na zamówienie
oraz dostawa potraw na zamówienie.
496867
(220) 2019 03 08
WESZLO GROUP STANOWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Weszlo
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma [periodyki], gazety, kalendarze, książki, materiały
drukowane, materiały piśmienne, papier, periodyki [czasopisma], podręczniki [książki], publikacje drukowane,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, a mianowicie
ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie
reklamy prasowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
marketing, produkcja filmów reklamowych, publikowanie

(210)
(731)

Nr ZT21/2019

tekstów sponsorowanych, lokowanie produktów, promocja i zarządzanie profesjonalnym biurem redakcyjnym
strony internetowej i biura turystycznego, public relations,
zarządzanie biznesowe, usługi merchandisingu, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców usług turystycznych, sprzedaż detaliczna online
obejmująca: usługi turystyczne, prasę, broszury, książki
i czasopisma, odzież, obuwie, nakrycia głowy, artykuły spożywcze i napoje, piwo, gadżety sportowe, zabawki, 38 telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe),
komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem
sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem
telefonów komórkowych, transfer strumieniowy danych,
transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja
wideo na żądanie, udostępnianie forów internetowych online, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń
[usługi telekomunikacyjne], świadczenie usług turystycznych przez aplikacje mobilne, 41 udostępnianie rozrywki
multimedialnej za pomocą strony internetowej, udzielanie
informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online, udzielanie informacji
związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem
strony internetowej online, udzielanie informacji związanych z wychowaniem fizycznym za pośrednictwem strony
internetowej online, dostarczanie filmów, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie,
dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie,
informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie eventów oraz wydarzeń
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie loterii, organizowanie zawodów
sportowych, produkcja filmów, innych niż reklamowe,
produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, publikowanie książek, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy
rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie
filmów online nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w internecie, udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], udostępnianie
obiektów i sprzętu do gry w golfa, udostępnianie obiektów
i sprzętu do salonów gier, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi
biblioteczne, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi pokazów filmowych, usługi rozrywkowe, usługi studia
nagrań, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka],
usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych,
wynajmowanie stadionów, świadczenie rozrywki przez
aplikacje mobilne.
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496868
(220) 2019 03 08
WESZLO GROUP STANOWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Weszło Travel
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma
[periodyki], gazety, kalendarze, książki, materiały drukowane,
materiały piśmienne, papier, periodyki [czasopisma], podręczniki [książki], publikacje drukowane, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, a mianowicie ulotek, prospektów, druków, próbek,
reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy
prasowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, marketing,
produkcja filmów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, lokowanie produktów, promocja i zarządzanie
profesjonalnym biurem redakcyjnym strony internetowej i biura turystycznego, public relations, zarządzanie biznesowe, usługi merchandisingu, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców usług turystycznych, sprzedaż
detaliczna online obejmująca: usługi turystyczne, prasę, broszury, książki i czasopisma, odzież, obuwie, nakrycia głowy, artykuły spożywcze, i napoje, piwo, gadżety sportowe, zabawki,
38 telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe),
komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci
światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, transfer strumieniowy danych, transmisja
plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja wideo na żądanie,
udostępnianie forów internetowych online, usługi związane
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], świadczenie usług turystycznych przez aplikacje mobilne,
39 usługi agencji rezerwującej podróże, usługi agencji rezerwującej podróże lotnicze, usługi w zakresie rezerwacji biletów
na podróże i wycieczki, organizacja transportu osobowego
na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, organizowanie rejsów, wypożyczanie pojazdów, pośrednictwo frachtowe, transport powietrzny, przechowywanie bagażu, przechowywanie łodzi, przenoszenie, przewóz bagaży, rezerwacja
miejsc na podróż, rezerwacja transportu, transport, transport
autobusowy, transport kolejowy, transport łodziami, transport
pasażerski, transport rzeczny, usługi kierowców, usługi kurierskie [wiadomości lub towary], usługi transportu na wycieczki
ze zwiedzaniem, usługi transportu samochodami silnikowymi, usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek,
wynajem autokarów, wynajem łodzi, wynajem samochodów,
wynajem statków powietrznych, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie
samochodowych bagażników dachowych, wypożyczanie
samochodów wyścigowych, 41 udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem
strony internetowej online, udzielanie informacji związanych
z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony internetowej online, udzielanie informacji związanych z wychowaniem
fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja
wideo na żądanie, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, kultura fizyczna,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, organizowanie i prowadzenie eventów oraz wydarzeń
(210)
(731)
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rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
organizowanie loterii, organizowanie zawodów sportowych,
produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek
wspinaczkowych z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek
z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, publikowanie
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), telewizyjne usługi rozrywkowe,
udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie
muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w internecie, udostępnianie
obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], udostępnianie
obiektów i sprzętu do gry w golfa, udostępnianie obiektów
i sprzętu do salonów gier, udostępnianie obiektów i sprzętu
rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania,
usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi biblioteczne, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie
sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi pokazów filmowych,
usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi w zakresie
obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie
obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, świadczenie rozrywki przez aplikacje mobilne.
497002
(220) 2019 03 12
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BIAŁY KIEŁ
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wódka.

(210)
(731)

497003
(220) 2019 03 12
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FORTE PIANO
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wódka.
(210)
(731)

497016
(220) 2019 03 12
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KOMPOZYTOR
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wódka.
(210)
(731)

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

497028
(220) 2019 03 12
GŁOGOWSKI MICHAŁ, Ząbki
(znak słowno-graficzny)
C creadoor.
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(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.21, 24.17.01, 24.17.02,
26.05.01, 27.01.01, 27.01.04
(510), (511) 19 drzwi niemetalowe, futryny drzwiowe niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, pokrycia ścienne
niemetalowe, 20 drzwi do mebli, meble, 40 grawerowanie.
497216
(220) 2019 03 15
JAKUBCZYK BARTŁOMIEJ, Opole; DZIARMAGA
MARIUSZ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fighting games challenge
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.03, 02.09.18, 01.15.11
(510), (511) 41 działalność rozrywkowa, sportowa, kulturalna.
(551) wspólne prawo ochronne
497516
(220) 2019 03 21
JAWOR ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) JAWORZANKA
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, woda, woda mineralna, woda źródlana, woda stołowa, woda niegazowana,
woda gazowana, woda aromatyzowana, woda pitna, woda
sodowa, smakowa woda mineralna, woda wzbogacona odżywczo, napoje funkcjonalne na bazie wody, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, napoje na bazie
wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe, napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody
i cukru, napoje zawierające witaminy, napoje aromatyzowane owocami, aromatyzowane napoje gazowane, mrożone
napoje gazowane, bezalkoholowe napoje słodowe, napoje
na bazie owoców, esencje do produkcji napojów, wyciągi
do sporządzania napojów, sorbety w postaci napojów, pastylki do napojów gazowanych, syropy do wyrobu napojów,
napoje na bazie owoców lub warzyw, preparaty do produkcji napojów, proszki do sporządzania napojów, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje owocowe i soki
owocowe, napoje dla sportowców zawierające elektrolity,
woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], napoje
izotoniczne [nie do celów medycznych], napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], toniki [napoje nielecznicze],
napoje typu kola [napoje bezalkoholowe].
(210)
(731)

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

497537
(220) 2019 03 21
KUŹMIUK DAWID MAREK WEST TRADE, Horodniany
(znak słowno-graficzny)
Derr

(531) 27.05.01, 29.01.14, 25.01.25
(510), (511) 3 syntetyczne detergenty dla gospodarstw domowych i do prania, preparaty do moczenia, prania i płukania, środki wybielające i inne substancje do prania, środki
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czyszczące, polerujące, szorujące, środki do pielęgnacji i konserwacji tkanin, mydła środki do prania i mycia, granulki, płyny, pasty do prania, płukania, bielenia, mydła, wyroby kosmetyczne, szampony, płyny, proszki, do pielęgnacji skóry, ciała
i włosów, środki dezynfekcyjne, 35 sprzedaż syntetycznych
detergentów dla gospodarstw domowych i do prania, preparatów do moczenia, prania i płukania, środków wybielających, środków czyszczących, środków do pielęgnacji i konserwacji tkanin, mydeł, środków do prania i mycia, granulek,
płynów i past do prania, płukania i bielenia.
497577
(220) 2019 03 22
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
ARO KAROŃ SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) BEBETTO
(510), (511) 12 siatki bagażowe do pojazdów, wózki bagażowe, wózki dziecięce, wózki golfowe, koła pojazdów, kółka
samonastawne do wózków, krzesełka bezpieczeństwa dla
dzieci do pojazdów, podwozia pojazdów, pokrycia wózków
dziecięcych spacerowych, wózki spacerowe dziecięce, pokrycia stałe wózków dziecięcych, buciki do wózków dziecięcych spacerowych, wózki na zakupy, 18 nosidełka dla dzieci,
parasole, parasolki, plecaki, siatki na zakupy, torby na kółkach,
torby podróżne na ubranie, torby na zakupy, torby podróżne, torby turystyczne, torby plażowe, 28 balony do zabawy,
domki dla lalek, wózki dla lalek, zabawki, gry automatyczne
lub na żetony, gry planszowe, gry towarzyskie, huśtawki, karty
do gry, klocki jako zabawki, ubranka dla lalek, łóżka dla lalek,
łamigłówki, ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, sanki,
układanki, choinki z materiałów syntetycznych, stojaki do choinek, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje reklamowe,
dystrybucja materiałów reklamowych, 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, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży wózków dziecięcych, fotelików
bezpieczeństwa dla dzieci, toreb, galanterii, zabawek, gier i towarów dla dzieci, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
te towary w sklepie i hurtowni z wózkami dziecięcymi, fotelikami bezpieczeństwa dla dzieci, torbami, galanterią, zabawkami,
grami, towarami dla dzieci.
(210)
(731)

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

497591
(220) 2019 03 22
TKACZYK KAROLINA BAMBOLA, Piaseczno
(znak słowno-graficzny)
B Bombelkovo
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(531) 27.05.01, 29.01.11, 25.01.99, 26.01.03, 05.03.99, 26.01.01
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących towarów: mebli dla dzieci,
przewijaków dla niemowląt, tipi, huśtawek, paneli tapicerowanych, jako akcesoriów meblowych, czujników snu, przytulanek, niań elektronicznych, artykułów pościelowych, bielizny
pościelowej, bielizny kąpielowej, koców, narzut, pokrowców
na przewijaki, ochraniaczy tekstylnych na szczebelki łóżeczek
dla dzieci, organizerów tekstylnych do łóżeczek dziecinnych,
akcesoriów pościelowych dla niemowląt do spania i otulania,
śpiworków, rożków do owijania niemowląt, baldachimów, mat
dla dzieci do zabawy oraz mat edukacyjnych, leżaków, koszy
Mojżesza, koszy i koszyków, kołysek dla niemowląt, bujaków
dla dzieci, wanienek do kąpieli niemowląt, myjek, termoforów
i wkładów do termoforów, etui na chusteczki mokre, zabawek
i przedmiotów do zabawy, gier, suchych basenów z piłeczkami
do zabawy, rowerków i hulajnóg dziecinnych, układanek, publikacji drukowanych, książek, książeczek dla dzieci, obrazków,
ramek do obrazków, stolików interaktywnych pobudzających
rozwój umysłowy i manualny dziecka, pozytywek, i karuzeli,
projektorów dla dzieci łączących funkcje lampki nocnej, projektora obrazków oraz odtwarzacza melodii, zjeżdżalni, artykułów oświetleniowych, dywanów, mat podłogowych, tapet,
firanek i zasłon, liter z tkanin, jako artykułów dekoracyjnych,
poduch do karmienia niemowląt i dzieci, gryzaków, smoczków, zawieszek do smoczków, butelek do karmienia, kubeczków do picia, talerzy, termosów, miseczek, sztućców dla dzieci, śliniaków, toreb i kosmetyczek na akcesoria do pielęgnacji
dzieci, plecaków, nocników, szczoteczek do zębów, termometrów do mierzenia temperatury wody, fotokart, wózków dla
niemowląt i dla dzieci, wkładek do wózka, ochraniaczy na pasy
i pałąki do wózka, nosidełek dla niemowląt, chust do noszenia
niemowląt, wyprawek dla niemowląt, etui na książeczki zdrowia dla dzieci.
497594
(220) 2019 03 22
BIPROGEO-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bp BIPROGEO PROJEKT

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 07.11.10, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi w zakresie wykonawstwa oraz kierowania i nadzorowania robót budowlanych zewnętrznych
i wewnętrznych, usługi budowlane w zakresie infrastruktury technicznej, budownictwa drogowego i kolejowego,
inżynierii miejskiej, usługi budowlane konstrukcyjne, usługi z zakresu ukształtowania terenu oraz małej architektury,
42 usługi w zakresie projektowania i konsultingu architektonicznego, budowlanego i urbanistycznego, w tym z zakresu
budownictwa drogowego i kolejowego, inżynierii miejskiej,
ukształtowania terenów pod budownictwo, doradztwo budowlane, badania, ekspertyzy, opinie i analizy techniczne
w zakresie budownictwa, ekspertyzy inżynieryjne, ekspertyzy i orzeczenia w ramach robót budowlanych, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne i geodezyjne dla budownictwa, pomiary inwentaryzacyjne budowlane powykonawcze,
usługi projektowe, badawcze i analizy techniczne geodezyjno-budowlane, plany zagospodarowania terenu, projektowanie architektury otoczenia budynków, architektury zieleni
oraz ogrodnictwa krajobrazowego.

39

(210) 497605
(220) 2019 03 22
(731) SIKORA TOMASZ ONVINYLSTORE.COM, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RECORD STORE DAY
(510), (511) 35 usługi sklepów detalicznych związane
ze sprzedażą nowych i używanych płyt CD, taśm audio, płyt
kompaktowych, płyt DVD, gier wideo, akcesoriów odzieżowych i modowych, elektronicznego sprzętu i akcesoriów
konsumenckich, zabawek i gier, puzzli, kart sportowych, kart
handlowych, kart do gier, kartki okolicznościowe, pocztówki,
plakaty, naklejki, łatki, guziki, magnesy, książki, komiksy, czasopisma, kalendarze, pamiątki z płyt winylowych, pamiątki
odzieżowe, organizowanie targów i wystaw.
(210) 497612
(220) 2019 03 22
(731) GONCERZ PIOTR GOMEO, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) GOMEO
(510), (511) 40 usługi drukowania, usługi drukowania banerów i plakatów, usługi drukowania wielkoformatowego,
usługi drukowania szablonów, usługi drukowania offsetowego, usługi drukowania ulotek, naklejek, wizytówek,
kopert, usługi drukowania zdjęć, usługi drukowania fleksograficznego, usługi drukowania cyfrowego, usługi drukowania 3D, usługi druku sitowego, usługi drukowania litograficznego, usługi druku typograficznego, usługi w zakresie
drukowania materiałów papierniczych, usługi druku etykiet
i opakowań stosowanych na papierach, foliach samoprzylepnych, termokurczliwych, metalizowanych i transparentnych, usługi drukowania ozdobnych wzorów na opakowaniach prezentów, usługi zadrukowywania laminatów, usługi
drukowania reklam typu roll up, usługi twardej oprawy
dokumentów, usługi drukowania cyfrowo przechowywanych obrazów i zdjęć, usługi cyfrowego drukowania książek, notesów, kalendarzy, plakatów, folderów, katalogów,
wizytówek i innych dokumentów na zamówienie: usługi
introligatorskie, usługi drukowania na zamówienie nazw
oraz logo na towarach osób trzecich w celach promocyjnych i reklamowych, oprawa książek, usługi poligraficzne,
usługi poligrafii reklamowej, 42 usługi projektowania plakatów, usługi projektowania wizytówek, usługi projektowania broszur, usługi projektowania graficznego, usługi
w zakresie technologii wykonania druku, doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego w zakresie materiałów
graficznych, usługi projektowania graficznego materiałów
promocyjnych.
497614
(220) 2019 03 23
LUBAS SEBASTIAN, LUBAS JORDAN JORDAN SPÓŁKA
CYWILNA, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V VERSOLI

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria, 18 torby, torby plażowe, plecaki,
portfele, 25 czapki, chusty, kapelusze, paski, paski męskie,
paski damskie, szaliki.
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497630
(220) 2019 03 25
BELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice
(540) (znak słowny)
(540) Salami Bumerang Standard
(510), (511) 29 mięso i wędliny.

(210)
(731)

497635
(220) 2019 03 25
BELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice
(540) (znak słowny)
(540) Salami Bumerang Premium
(510), (511) 29 mięso i wędliny.

(210)
(731)

(210) 497636
(220) 2019 03 25
(731) MIERNICZEK WALDEMAR, Gdynia
(540) (znak graficzny)
(540)
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(540) Salami Boomerang Premium
(510), (511) 29 mięso i wędliny.
497646
(220) 2019 03 25
BELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice
(540) (znak słowny)
(540) Salami Boomerang Standard
(510), (511) 29 mięso i wędliny.

(210)
(731)

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

497655
(220) 2019 03 25
TWARDE PIERNIKI SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(znak słowno-graficzny)
JO!

(531) 24.17.04, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 25 odzież.
(531) 26.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 optymalizacja stron internetowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 41 komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne (pokazy), produkcja filmów innych niż reklamowe,
udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, usługi rozrywkowe, 42 tworzenie platform komputerowych, hosting
stron internetowych, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, przechowywanie danych
elektronicznych.
497638
(220) 2019 03 25
BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dębica
(540) (znak słowny)
(540) Bratex Centro
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele
dachowe, 19 niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki niemetalowe, 35 zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie: metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich, blacha,
blachodachówka, metalowe panele dachowe, niemetalowe
pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki
niemetalowe w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz
drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych
towarów.
(210)
(731)

497644
(220) 2019 03 25
BELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice
(540) (znak słowny)

(210)
(731)

497662
(220) 2019 03 25
OPTYKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSC TOSCANTI eyewear
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 9 oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, okulary, części do okularów, etui na okulary.
497666
(220) 2019 03 25
SZMALEC JACEK GABINET TERAPEUTYCZNY
INTEGRACJA SENSORYCZNA, Ostróda
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Shantala Special Care
(210)
(731)

(531) 02.05.23, 02.09.14, 26.01.02, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 16 publikacje drukowane, publikacje promocyjne, publikacje edukacyjne, 41 prowadzenie warsztatów
[szkolenia], nauczanie i szkolenie, usługi szkolenia zawodowego, 44 masaże.
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497679
(220) 2019 03 25
LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) GLAPP
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie
do gier komputerowych i elektronicznych, oprogramowanie
i aplikacje komputerowe do nawigacji, 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.
(210)
(731)

497680
(220) 2019 03 25
LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) LOODSPOT
(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)

497681
(220) 2019 03 25
LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) LOOCKY
(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),
(210)
(731)

41

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.
497682
(220) 2019 03 25
LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) LOODCOIN
(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)

497683
(220) 2019 03 25
LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) LOODCART
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie
do gier komputerowych i elektronicznych, oprogramowanie i aplikacje komputerowe do nawigacji, 21 pojemniki
na żywność lub napoje, pojemniki na lód, pojemniki-tacki
do zamrażania kostek lodu, pojemniki chłodnicze, pojemniki
termoizolacyjne na żywność lub napoje, 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,
(210)
(731)

42

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

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.
497699
(220) 2019 03 25
CUBCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kostrzyn nad Odrą
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEMY
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do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, toniki kosmetyczne, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu.
497750
(220) 2019 03 26
PROFEOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) berserk ON THE TOP

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 3 detergenty do zmywarek do naczyń, detergenty do zmywarek w postaci żelu, detergenty piorące
do użytku w gospodarstwie domowym, dodatki do prania,
mydła i żele, preparaty do kąpieli, produkty do mycia rąk, żele
do rąk, mydła detergenty do użytku domowego, detergenty
do zmywania naczyń, detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, detergenty, detergenty, inne niż do użytku
w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, mydło w płynie do mycia naczyń, płyn do mycia naczyń, płynne detergenty do zmywarek, płyny do mycia, preparaty do prania, preparaty myjące, proszki do prania, środki
czyszczące do usuwania plam, środki czyszczące do użytku
domowego, środki czyszczące, środki czyszczące do celów
gospodarstwa domowego, środki do czyszczenia pojazdów,
środki do czyszczenia toalet, środki do mycia szkła, środki
do płukania do zmywarek, środki do płukania do zmywarek
do naczyń, środki do usuwania plam, środki do zmywania
naczyń, środki zapachowe do celów domowych, tabletki
do zmywarek, substancje czyszczące do użytku domowego.
497732
(220) 2019 03 26
MAURISSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eco logiQ
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, chusteczki naszczane płynami
kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kosmetyczne maseczki, kremy kosmetyczne, preparaty do mycia, odżywki do włosów, płyny
do pielęgnacji włosów, pomadki do ust, preparaty kąpielowe

(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 14 kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, 25 nakrycia głowy, odzież, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, rozrywka i sport.
497755
(220) 2019 03 26
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowny)
(540) ALLUMA
(510), (511) 29 warzywa (konserwowane, suszone lub gotowane) i ich mieszanki, koncentraty spożywcze na bazie
warzyw suszonych jako dodatki do sosów, zup i potraw kulinarnych, grzyby (konserwowane, suszone lub gotowane),
mięso i jego przetwory, drób, dziczyzna, ryby i owoce morza,
wszystkie te produkty również w formie ekstraktów, zupy,
galarety mięsne, galarety rybne, pasty warzywne, pasty rybne, konserwy rybne, konserwy mięsne, konserwy warzywne,
dania gotowe, mrożone lub odwodnione na bazie warzyw,
mięsa, ryb, ser, preparaty sojowe, oleje spożywcze i tłuszcze,
preparaty proteinowe, kiełbasy, wędliny, zupy, koncentraty,
rosół, kostki bulionowe, bulion, składniki do sporządzania
zupy, zioła suszone, marynaty warzywne, żelatyna spożywcza, galaretki w proszku, kisiel w proszku, produkty mleczne,
jogurty, desery jogurtowe, napoje na bazie jogurtu, mleko,
napoje mleczne, kefiry, dania i desery gotowe, mrożone
i w proszku na bazie mleka, owoce mrożone, owocowe desery, przeciery, musy, sałatki, dżemy i marmolady owocowe,
galaretki owocowe, pasty owocowe, kompoty, produkty
mleczne z dodatkami owocowymi, desery jogurtowe z owocami, 30 kawa, herbata, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, słodycze, wafle, batony, czekolady, cukierki, lizaki, czekoladki, żelki, żelki z nadzieniem, gumy do żucia, galaretki
jako słodycze, galaretki nadziewane jako słodycze, ciastka,
lody, sorbety, mrożone jogurty, desery lodowe, desery z sorbetów, płatki śniadaniowe, muesli, płatki zbożowe, preparaty
z kaszy, pasta sezamowa, makarony, produkty żywnościowe
na bazie ryżu, mąki lub kaszy, w formie gotowych dań, pizze,
kanapki, sosy, sos sojowy, ketchup, aromaty lub przyprawy
do jedzenia, pieprz spożywczy, przyprawy, panierki, składniki
do panierowania mięsa i ryb, paniery do ryb, sosy sałatkowe,
majonez, musztarda, ocet, goździki, sól do konserwowania
żywności, dodatki smakowe do potraw, 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, 32 na(210)
(731)
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poje bezalkoholowe, napoje energetyczne, napoje izotoniczne, wody mineralne, wody gazowane, wody stołowe,
napoje owocowe, soki owocowe, nektary, syropy, esencje
i inne preparaty do przyrządzania napojów, tabletki i proszki
do przyrządzania napojów, napoje sportowe wzbogacane
proteinami, piwo, 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, wynajmowanie 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.
497776
(220) 2019 03 27
DR MATERAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabajka
(540) (znak słowny)
(540) DOKTOR MATERAC
(510), (511) 10 dmuchane poduszki do celów medycznych,
materace nadmuchiwane do celów medycznych, materace
położnicze, meble wykonane specjalnie do celów medycznych, 20 kanapo - tapczany, kanapy, komody, kredensy, krzesła, lustra (srebrzone szkło), ławy [meble], łóżeczka dla dzieci,
łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki dla dzieci, łóżka, łóżka
drewniane, łóżka hydrostatyczne nie do celów leczniczych,
materace, materace dmuchane, do celów niemedycznych,
maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, maty do spania, meble, meble biurowe, meble metalowe, meble ogrodowe, meble szkolne, parawany [meble], poduszki, stoły, stoły do masażu, szezlongi, taborety, taborety
ze schodkiem [meble], toaletki, wezgłowia, 24 narzuty na łóżka, pokrycia mebli z tworzyw sztucznych, pokrycia na meble
z tkanin, pokrycie na materace, pokrowce i narzuty na meble.
(210)
(731)

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

497780
(220) 2019 03 27
WYLEGAŁA KRZYSZTOF, Poznań
(znak słowno-graficzny)
Kierowcy Zawodowi

(531) 18.01.08, 18.01.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą,
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży,
usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży
odzieżowej, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych.
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(210) 497785
(220) 2019 03 27
(731) NIEMIEC PAWEŁ, Racibórz
(540) (znak słowny)
(540) Sicher Dach
(510), (511) 6 blacha, blacha aluminiowa, dwuróg blacharski,
blacha [płyty, arkusze], płyty, blacha pancerna, blacha stalowa cienka, płyta [blacha] pancerna, blacharskie materiały budowlane, ocynkowane arkusze blachy stalowej, ocynkowana
gruba blacha stalowa, blachy stalowe pokryte winylem, okładziny z blachy cienkiej, blacharskie (materiały -) dla budownictwa, materiały blacharskie dla budownictwa, blacha (płyty, arkusze) z metalu, platerowane stalowe blachy i arkusze,
opakowania blaszane z białej blachy, metalowe blachy zabezpieczające do drzwi, arkusze blachy stalowej powlekanej
winylem, blacha do pokrycia dachu z metalu, blacha metalowa, taśma walcowana i zwój taśmy (szpula), drabiny metalowe, metalowe drabiny składane i drabiny, aluminiowe szczeble do drabin, metalowe podpórki do drabin, metalowe
przeciwwagi do drabin, drabiny metalowe do bibliotek, drabiny ze stopniami metalowymi, ruchomy stopnie [drabiny]
z metalu, drabiny wykonane całkowicie z metalu, wieszaki
drabinowe z metalu, drabiny wykonane głównie z metalu,
drabiny i rusztowania, z metalu, ochronne ekrany metalowe,
okiennice ochronne (metalowe), ochronne rusztowanie metalowe, narożniki ochronne tynków metalowe, metalowe
urządzenia ochronne do okien, kraty metalowe do celów
ochronnych, metalowe płytki ochronne przy zamku drzwi,
ściany ochronne bastionów wykonane z materiałów metalowych, barierki bezpieczeństwa z metalu, wsporniki metalowe, wsporniki wysadzone metalowe, metalowe wsporniki
naciągające, metalowe wsporniki do kabli, wsporniki metalowe do balustrad, wsporniki sufitowe z metalu, metalowe
wsporniki do pólek, wsporniki metalowe dla budownictwa,
metalowe wsporniki na rury, metalowe wsporniki do mebli,
wsporniki dystansujące z metalu, wsporniki metalowe
do przytwierdzania tablic pamiątkowych, metalowe wsporniki do półek [inne niż części mebli], poruszane wiatrem
urządzenia metalowe odstraszające ptaki, drut ostrzowy [żyletkowy], drut kolczasty, drut kolczasty (metalowy), śruby
metalowe, metalowe, krótkie śruby do śrub blokujących, samogwintujące śruby metalowe, metalowe śruby kotwowe,
metalowe śruby mocujące, metalowe śruby oczkowe, samogwintujące śrubki metalowe, metalowe podkładki do śrub,
nakrętki śrub z metalu, metalowe osłony na śruby, metalowe
śruby mocowane jednostronnie, śruby metalowe [elementy
łączące], śruby skrzydełkowe [elementy łączące] metalowe,
śruby do łączenia przewodów, metalowe, metalowe śruby
z łbem sześciokątnym, metalowe śruby w kształcie litery u,
śruby metalowe do wkręcania w lód, metalowe tuleje rozszerzane służące do przymocowywania śrub, metalowe śruby kotwowe do łączenia elementów mostu, metalowe śruby
oczkowe z końcówką w kształcie kulki, metalowe wkręty
z oczkiem, metalowe wkręty do drewna, metalowe wkręty
dociskowe, wkręcane nakrętki metalowe, stopnie schodów
metalowe, metalowe stopnie do drzewa, metalowe płaskie
podkładki pod stopy, podłogi wykonane ze stopów metali,
odlewy budowlane ze stopów metali, drut ze stali stopowej
[nieelektryczny], półprodukty z ołowiu lub jego stopów, półprodukty z cyny lub jej stopów, półprodukty z aluminium lub
jego stopów, półprodukty z niklu lub jego stopów, metalowe stopnie pomostowe stosowane do rusztowań, przenośne stopnie trapu wykonane z metalu, drut ze stopów metali
nieszlachetnych [z wyjątkiem drutu topikowego], architektoniczne elementy konstrukcyjne wykonane z metali nieszlachetnych i ich stopów, dachówka metalowa, dachówki metalowe, metalowe naroża dachu, dachy (pokrycia -) metalowe, metalowe grzbiety dachu, pokrycia dachów, metalowe,

44

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

metalowe pokrycia dachów, metalowe panele dachowe,
metalowe otwory dachowe, metalowa więźba dachowa,
metalowe materiały dachowe, metalowe elementy dachowe, metalowe płyty dachowe, metalowe więźby dachowe,
metalowe szkielety dachowe, pokrycia dachowe metalowe,
dachowe rynny metalowe, płytki dachowe metalowe, metalowe okna dachowe, okna dachowe metalowe, metalowe
dachówki holenderskie, haki do dachówek, dachówki esówki
metalowe, kątowniki stalowe do dachów, membrany dachowe z metalu, metalowe, dachowe otwory wentylacyjne, kosze dachowe [budownictwo] metalowe, deski dachowe
z metalu, wiatrowskazy [kurki dachowe] metalowe, materiały
do obróbki dachu metalowe, dachy z metalu na konstrukcje,
metalowe, dachowe okna półkoliste [okna], aluminiowe materiały uszczelniające do krycia dachów, okładzinowe panele
metalowe do pokrywania dachów, ołowiane materiały
uszczelniające do krycia dachów, materiał do pokrywania dachów z metalu, metalowe okna dachowe w kształcie kopuły,
łupki, płytki dachowe (zaczepy do -) metalowe, metalowe
pokrycia dachowe zawierające ogniwa słoneczne, metalowe
kosze dachowe do użytku w budownictwie, metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami słonecznymi,
metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami
fotoelektrycznymi, listwy metalowe, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, listwy profilowane metalowe dla
budownictwa, listwy metalowe do mocowania okien [kitlistwy], obicia listwami lub osiatkowania pod tynk (metalowe),
stal w formie arkuszy, prętów, listew i kęsów, daszki z metalu
z umocowanymi lub ruchomymi listwami, metalowe urządzenia do mocowania, kątowniki stalowe, kątowniki metalowe, kątowniki stalowe metalowe, metalowe kątowniki stalowe, sworznie metalowe z płaskimi łbami i otworami na zawleczkę, metalowe łączniki dokowe, metalowe łączniki
gwintowane, łączniki rurowe z metalu, metalowe łączniki
do ogrodzeń, łączniki do prętów metalowe, metalowe łączniki do rur, łączniki do rur [metal], łączniki metalowe do rusztowań, metalowe łączniki do prętów, metalowe elementy
łączące do rynien, metalowe łączniki w kształcie pierścienia,
rozciągarki do taśm żelaznych (łączniki napinające), opaski
zaciskowe metalowe do łączenia rur, łączniki [złącza] wykonane z metalu do rur, klamry metalowe, zaciski [klamry] metalowe, klamry [zaciski] metalowe, klamki do drzwi metalowe, klamry pasów maszynowych, metalowe, klamry zaciskowe z metalu, klamry do użytku w budownictwie, rygle
do klamek, zasuw, metalowe, drut, drut aluminiowy, druty
mosiężne, druty tytanowe, drut nieelektryczny pleciony, drut
ze stali, drut na żyłki, drut do belowania, nieelektryczne druty
jednowłóknowe, druty pokryte topnikiem, nieelektryczne
druty żelazne, druty na liny, wiązania z drutu, drut metalowy
[metale nieszlachetne], miedź (drut z -) nieizolowany, metalowe druty na liny, druty naciągowe z metalu, przewody drutowe jako splotki, drut metalowy [z metali nieszlachetnych],
napinacze drutu metalowe [zaciski naprężające], kosze szańcowe [gabiony] z drutu stalowego, przewody drutowe z metali nieszlachetnych, nieelektryczne, metalowe przewody
drutowe do wiązania przedmiotów, przewody nieelektryczne i przewody drutowe z metali nieszlachetnych, okapy metalowe, metalowe podkładki zabezpieczające, łańcuchy zabezpieczające, metalowe, metalowe kołki zabezpieczające,
metalowe kulkowe kołki zabezpieczające, zamknięcia zabezpieczające z metalu, pojemniki zabezpieczające z metalu,
szyny zabezpieczające przed uderzeniem metalowe, kosze
metalowe, kosze szańcowe z metalu, kosze z metali nieszlachetnych, dopasowane wkładki do koszy metalowych, kosze
z metali nieszlachetnych do użytku przemysłowego, metalowe kosze okienne, kominy stalowe, wilki kominkowe, kominy
metalowe, deflektory kominowe metalowe, kominowe trzo-
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ny metalowe, metalowe bloki kominowe, metalowe końcówki kominowe, wykładziny kominowe metalowe, metalowe okładziny kominowe, nasady kominowe metalowe, strażaki kominowe metalowe, metalowe obudowy kominkowe,
metalowe ruszty do kominków, modułowe systemy kominów ze stali, obudowy kominków [gzymsy i obudowy] z metalu, wywietrzniki [otwory wentylacyjne] z metalu dla budownictwa, nity metalowe, nitośruby metalowe, gwoździe,
gwoździe metalowe, metalowe gwoździe murarskie, metalowe gwoździe druciaki, gwoździe mocujące metalowe, gwoździe kwadratowe wykrawane, metalowe gwoździe tapicerskie, gwoździe do wieszania obrazów, podkowy (gwoździe,
hufnale do -), gwoździe z szeroką główką [ćwieki], gwoździe
bez główki do szyb, gwoździe z szeroką główką metalowe,
gwoździe bez główki [kołki ustalające] metalowe, taśmy metalowe, taśma miedziana, taśma stalowa, taśmowanie metalowe, taśmy z metalu, taśma stalowa [bednarka], stal (taśmy
ze -), cienkie tasiemki metalowe, stal w formie taśm, taśmy
metalowe do naroży, taśmy do związywania metalowe, napinacze taśm metalowych [zaciski naprężające], żelazo (napinacze taśm -) [zaciski naprężające], stal taśmowa walcowana
na zimno, metalowe uszczelnienia okien i drzwi (taśmy), metalowe tasiemki identyfikacyjne do systemów pobierania
krwi, tasiemki z metali nieszlachetnych do identyfikowania
ptaków, 19 alabaster, alabastrowe szkło, altany [konstrukcje
niemetalowe], arkusze i pasy z tworzyw sztucznych do znakowania dróg, asfalt, asfaltowe (nawierzchnie-), azbestowa
(zaprawa -), azbestowy (cement-), balustrady niemetalowe,
baraki, bednarska klepka (drewno na -), belki po liczko we/
wangi [części schodów] niemetalowe, beton, betonowe elementy budowlane, bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, boazerie, bramki wejściowe
kołowrotowe, niemetalowe, budki telefoniczne niemetalowe, budowlana (tektura -) [asfaltowana], budowlane (konstrukcje -) niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne,
cegły, cement, chlewy, nie z metalu, cukrowa trzcina (brykiety z wytłoków z -) [materiał budowlany], cumowanie (pachołki do -) niemetalowe, deski [drewno budowlane], deski podłogowe, deski podłogowe [drewniane], domy z prefabrykatów [zestawy do montażu], drewniane forniry, drewno budowlane, drewno częściowo obrobione, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, drewno na profile,
drewno obrobione, drogi (materiały do budowy i pokryć -),
drogi (materiały wiążące do naprawy -), drzwi niemetalowe,
drzwi pancerne niemetalowe, drzwi wahadłowe niemetalowe, drzwiowe (ościeżnice -) niemetalowe, drzwiowe (płyty -)
niemetalowe, dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub
marmuru, dźwigary niemetalowe, elementy budowlane
(niemetalowe -) w postaci płyt, elementy krawędziowe
do kształtowania terenu z tworzyw sztucznych, elementy
wykończeniowe budowlane niemetalowe, filc dla budownictwa, formy odlewnicze niemetalowe, ganki niemetalowe,
do budownictwa, garncarska glina, geotekstylia, gips [materiał budowlany], glina, glina ceglarska, granit, granulat szklany
do znakowania dróg, grobowce [pomniki] niemetalowe, grobowce podziemne [krypty] niemetalowe, groby lub nagrobki (ogrodzenia niemetalowe -), groby niemetalowe, grzędy,
gumowe łożyska do izolacji sejsmicznej budynków, harmonijkowe (drzwi -) niemetalowe, harmonijkowe drzwi niemetalowe, izolacyjne (szkło -) [budownictwo], kamieniarstwo
(wyroby -), kamienie (materiały wiążące do produkcji -), kamień, kamień budowlany, kamień żużlowy, kanały [dukty]
niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, karton budowlany, karton z miazgi drzewnej do użytku
w budownictwie, kątowniki, niemetalowe, kesony dla budownictwa podwodnego, klinkier (kruszywo -), kominowe
(deflektory -) niemetalowe, kominowe (nasady -) niemetalo-
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we, kominowe (przedłużacze -) niemetalowe, kominowe
trzony niemetalowe, kominy niemetalowe, konstrukcyjne
elementy niemetalowe dla budownictwa, korek aglomerowany do budownictwa, kostka brukowa drewniana, kratownice niemetalowe, kreda [surowiec], krokwie dachowe, kryształ górski, ksylolit, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, kurniki niemetalowe, listwy niemetalowe, listy (skrzynki
na -) murowane, lodowiska [konstrukcje niemetalowe], lupek, lupki dachowe, łupkowa (dachówka -), łupkowy (proszek
-), magnezjowy (cement-), malarskie komory natryskowe niemetalowe, margiel wapienny, marmur, maszty [słupy] niemetalowe, maszty flagowe, niemetalowe, materiały budowlane
niemetalowe, materiały do pokryć nawierzchni drogowych,
moskitiery niemetalowe, mozaiki dla budownictwa, nadproża niemetalowe, nagrobki, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe konstrukcje szklarni, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, niemetalowe płytki ścienne, niemetalowe
ramy do okien szklanych, niemetalowe słupy, obudowy kominków, niemetalowe, ochronne (bariery -) drogowe niemetalowe, ogniotrwała (glina-), ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, ogniotrwałe powłoki cementowe, okienne
szkło, z wyjątkiem stosowanego w pojazdach, okiennice niemetalowe, okładziny drewniane, okna witrażowe, okna żaluzjowe niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa,
oliwin dla budownictwa, opancerzenie z płyt, niemetalowe,
osłony pancerne, niemetalowe, pak, paleniska (cement
do budowy -), palisady niemetalowe, parapety okienne (niemetalowe -), parkiety, parkowanie rowerów (urządzenia niemetalowe do -), piasek, z wyjątkiem piasku formierskiego,
piaskowiec dla budownictwa, piece hutnicze (cement
do budowy -), platformy prefabrykowane, niemetalowe,
platformy wyrzutni rakietowych, niemetalowe, płoty, parkany niemetalowe, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty brukowe, niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty cementowe, płyty do brukowania wykonane
z materiałów niemetalowych, płyty nagrobne niemetalowe,
płyty pamiątkowe, niemetalowe, pływackie baseny [konstrukcje niemetalowe], podkłady kolejowe niemetalowe,
podłogi niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe, pokrycia dachowe niemetalowe
zawierające baterie słoneczne, pokrycia dachowe z gontów,
pokrycia ścienne nie z metalu, pomniki niemetalowe, pomosty niemetalowe do cumowania (pływające -), popiersia z kamienia, betonu lub marmuru, porfir [kamień], posążki z kamienia, betonu lub marmuru, powłoki [materiały budów
lane], profile niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe do gzymsów, ptaki (wanienki dla -) [konstrukcje niemetalowe], ptaszarnie niemetalowe [konstrukcje], rurociągi
zasilające, niemetalowe, rury (spustowe-) niemetalowe, rury
(sztywne -), niemetalowe [budownictwo], rury drenażowe
niemetalowe, rury kamionkowe, rury wodociągowe niemetalowe, rusztowania niemetalowe, rynny (dachowe-) niemetalowe, schody (stopnie-) niemetalowe, schody niemetalowe, siding winylowy [materiały budowlane], silosy niemetalowe, sklejka, słupy cementowe, słupy niemetalowe dla budownictwa, słupy niemetalowe dla linii elektroenergetycznych, słupy ogłoszeniowe niemetalowe, słupy telegraficzne
niemetalowe, smoła, smoła węglowa, smołowane taśmy
do użytku w budownictwie, srebrny piasek, stajnie, statuetki
z kamienia, betonu lub marmuru, stele nagrobkowe, niemetalowe, sufity niemetalowe, szalówki [ciesielstwo], szalunki
niemetalowe do betonu, szklarnie przenośne niemetalowe,
szkło bezodpryskowe, szkło budowlane, szkło emaliowane,
do celów budowlanych, szkło okienne do użytku w budownictwie, szkło płaskie walcowane [okienne] do użytku w budownictwie, sztuczny kamień, ścianki działowe niemetalowe, ścianki szczelne niemetalowe, ścieki (uliczne -) niemeta-
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lowe, świecąca kostka brukowa, tablice nagrobkowe niemetalowe, tablice sygnalizacyjne nieświecące, niemechaniczne,
niemetalowe, tarcica, targowe (pawilony-), terakota [materiał
budowlany], tłuczeń, trampoliny niemetalowe, trzcina
do użytku w budownictwie, tuf wapienny, tynk, wapień,
wapno, włazy (pokrywy do -) niemetalowe, wolnostojące
niemetalowe konstrukcje chroniące przed słońcem, wsporniki niemetalowe do użytku w budownictwie, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, zaprawy budowlane,
zawory przewodów drenażowych, niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zawory wodociągowe niemetalowe
i nie z tworzyw sztucznych, zbiorniki murowane, zbrojenia
niemetalowe dla budownictwa, znaki drogowe nieświecące,
niemechaniczne, niemetalowe, znaki nawigacyjne niemetalowe, nieświecące, znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, żaluzje [zewnętrzne] niemetalowe i nietekstylne,
żużel [materiał budowlany], żwir, bitumowe membrany
uszczelniające, membrany dachowe z pcv, membrany
do pokryć dachowych, wodoodporne membrany bitumiczne wzmacniane włóknem szklanym, odporne na wilgoć
membrany z materiałów z tworzyw sztucznych, bitumiczne
produkty w postaci membran do zabezpieczania przed
wodą, produkty bitumiczne w postaci membran do zabezpieczania przed wilgocią, folie z tworzyw sztucznych
do użytku w budownictwie, smołowane taśmy do użytku
w budownictwie, smołowane (taśmy -) dla budownictwa,
dźwiękoszczelne okapy [konstrukcje], nie z metalu, faliste arkusze wykonane z materiałów z tworzyw sztucznych [materiały dachowe], płytki mocowane na gwoździach [niemetalowe] do łączenia wiązarów dachowych, mastyki/masy
uszczelniające dachowe na bazie asfaltu, dachowe naświetla
półkoliste [okna] z materiałów niemetalowych, włókna nietkane do użytku przy kryciu dachów, przewody wodne
z tworzyw sztucznych na dachy, rury niemetalowe do dachowych instalacji odwadniających, niemetalowe płyty dachowe o właściwościach izolacyjnych, płytki łupkowe dachowe z zaprawy cementowej, okna dachowe wykonane
z tworzyw sztucznych, okładzinowe panele niemetalowe
do pokrywania dachów, materiały zawierające bitumy
do krycia dachów, niemetalowe materiały budów lane
do pokrywania dachu, płytki szklane [nie do pokrywania dachu], blacha z tworzyw sztucznych na dachy, płytki łupkowe
do okładzin dachowych, przewody wentylacyjne okien dachowych (niemetalowe -), przezroczyste dachówki z tworzyw sztucznych, polipropylenowe arkusze faliste [pokrycia
dachowe], okna dachowe (nie z metalu), bitumiczne fugi
na powłoki dachowe, panele dachowe przeszklone [niemetalowe ramy], rynny dachowe, nie z metalu, bituminizowane
materiały na pokrycia dachowe, szczeliwa dachowe na bazie
smoły, tkaniny niemetalowe do wzmacniania dachów, płytki
szklane do pokrywania dachu, szczeliwo bitumiczne do pokrywania dachu, dachówki, nie z metalu, dachówki holenderskie [esówki, holenderki], dachówki z zaprawy cementowej, dachowe otwory wentylacyjne (niemetalowe -), deski
dachowe [z drewna], płyty dachowe [z drewna], wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, filc do pokrywania
dachów, płyty do dachów (niemetalowe -), niemetalowe
obróbki blacharskie dachu, dachy (niemetalowe konstrukcje
pokryć -), materiały do pokrywania dachu, glazurowane dachówki ceramiczne, asfaltowe powłoki dachowe, dachowe
(pokrycia-) niemetalowe, niemetalowe pokrycia dachowe,
pokrycia dachowe, niemetalowe, papa dachowa asfaltowa,
deski dachowe (niemetalowe -), smołowana papa dachowa,
panele dachowe, niemetalowe, płytki łupkowe dachowe, filcowe pokrycia dachowe, asfaltowy filc dachowy, niemetalowe płyty dachowe, krawędzie dachów (niemetalowe -), warstwy izolacyjne dachu, niemetalowe dachówki, dachówki
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gliniane, dachówki kamienne, dachówki ceramiczne, papa
dachowa, cement dachowy, szklane dachy, 37 asfaltowanie,
budowa i naprawa magazynów, budownictwo, ciesielstwo,
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 urządzeń do nawadniania, instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa
wind, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, izolowanie budynków, konsultacje budowlane, lakierowanie, malowanie, malowanie lub naprawa znaków, montaż
drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych,
montaż rusztowań, murarstwo, mycie, nadzór budowlany,
naprawa linii wysokiego napięcia, naprawy podwodne, nitowanie, odśnieżanie, rozbiórka budynków, szlifowanie papierem ściernym, tapetowanie, tynkowanie, układanie kabli,
układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, usługi
doradztwa budowlanego, usługi elektryków, usługi hydrauliczne, uszczelnianie budynków, wiercenie głębokich szybów
naftowych lub gazowych, wiercenie studni, wynajem buldożerów, wynajem koparek, wynajem pomp do drenażu, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem żurawi, wypożyczanie maszyn
do czyszczenia, zabezpieczanie przed korozją, izolowanie
dachów, izolacja dachów, naprawa dachów, konserwacja dachów, rozbiórka dachów, montaż belkowania dachu, pokrywanie dachów papą, usługi instalacji dachów, instalacja pokryć dachowych, ponowna obróbka powierzchni dachów,
nakładanie powłok nieprzemakalnych na dachy, układanie
dachówek i płytek łupkowych, konserwacja i naprawa rynien
dachowych, układanie dachówki, murowanie lub murowanie z bloczków, izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych,
sufitów i dachów, instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach.
497787
(220) 2019 03 27
BEREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M Młociny Galeria
(210)
(731)

tów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, 36 usługi
związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu,
wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, w ramach działalności usługi w zakresie
działalności obiektów biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży oraz wynajmowanie
sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności obiektów biurowych
i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie,
restauracje, kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

497788
(220) 2019 03 27
SMOŁECKI GRZEGORZ Z.P.T.S. DON-KWIAT, Podlesie
(znak słowno-graficzny)
DonKwiat

(531) 19.09.07, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 doniczki.
497793
(220) 2019 03 27
RAMP-REST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HABANA SPORT’S BAR-B-Q
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, kafeterie [bufety[, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, restauracje samoobsługowe, usługi barowe,
bary szybkiej obsługi [snack-bary], catering w kafeteriach
szybkiej obsługi.
497796
(220) 2019 03 27
TBRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) THE BEAUTY RUNWAY
(510), (511) 35 usługi reklamy na stronie internetowej, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności internetu, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), wynajem przestrzeni reklamowej on-line,
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, reklama i marketing, promowanie [reklama] działalności
gospodarczej, reklama biznesowych stron internetowych,
reklama i usługi reklamowe, reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama w internecie dla
osób trzecich, usługi reklamowe, w tym reklama on-line
w sieci komputerowej, organizowanie reklamowych sesji
zdjęciowych, usługi agencji reklamowej, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi związane z obróbką tekstów
reklamowych, pokazy towarów, drukowanie materiałów
reklamowych, planowanie przebiegu akcji promocyjno- reklamowych, planowanie przebiegu kampanii reklamowych
we wszystkich mediach i na wszystkich nośnikach reklamy,
w szczególności w internecie, reklama zewnętrzna, nadzór
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki,
naklejki, materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji
działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia
stołowe oraz naczynia do picia dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 25 ubrania w tym
koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie
działalnością gospodarczą w ramach działalności obiek-
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nad produkcją materiałów reklamowych, produkcja filmów
reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach marketingowych,
produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych,
produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych, 41 publikowanie tekstów [innych niż
teksty reklamowe], elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, usługi edukacyjne
dotyczące urody, w tym organizowanie, sponsorowanie
i prowadzenie spotkań, konferencji, wykładów, warsztatów,
seminariów i sympozjów na temat urody, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, udostępnianie
informacji dotyczących urody za pomocą portalu on-line,
produkcja filmów wideo, produkcja szkoleniowych filmów
wideo, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, szkolenie w zakresie kosmetyki
i urody, usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej,
produkcja filmów inne niż filmy reklamowe, produkcja sesji
zdjęciowych, organizacja sesji zdjęciowych, udostępnianie
publikacji on-line, usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem sesji zdjęciowych, usługi wydawnicze, usługi
wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze),
usługi wydawnicze i reporterskie, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie,
edukacja (informacje dotyczące pielęgnacji ciała i urody),
produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań audiowizualnych, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych,
produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja
nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi
fotograficzne, produkcja nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, przeprowadzanie wywiadów
ze współczesnymi osobistościami w celach rozrywkowych,
przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach edukacyjnych, 44 usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji
ciała i urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem
Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, usługi wizażystów, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi w zakresie makijażu, usługi doradztwa
w zakresie makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi doradztwa online w zakresie makijażu, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi
doradztwa dotyczącego makijażu świadczone online lub
osobiście, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry,
pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla ludzi.
497797
(220) 2019 03 27
TBRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) The Beauty-Runway.com
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 35 usługi reklamy na stronie internetowej, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama
i promocja), wynajem przestrzeni reklamowej on-line, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, reklama
i marketing, promowanie [reklama] działalności gospodarczej,
reklama biznesowych stron internetowych, reklama i usługi
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reklamowe, reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama w Internecie dla osób trzecich, usługi
reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej,
organizowanie reklamowych sesji zdjęciowych, usługi agencji reklamowej, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi
związane z obróbką tekstów reklamowych, pokazy towarów,
drukowanie materiałów reklamowych, planowanie przebiegu akcji promocyjno - reklamowych, planowanie przebiegu
kampanii reklamowych we wszystkich mediach i na wszystkich nośnikach reklamy, w szczególności w Internecie, reklama
zewnętrzna, nadzór nad produkcją materiałów reklamowych,
produkcja filmów reklamowych, produkcja nagrań wideo
w celach reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach
marketingowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów
reklamowych, produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków
wideo i nagrań audiowizualnych, 41 publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], elektroniczna publikacja tekstów
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, usługi edukacyjne dotyczące urody, w tym organizowanie, sponsorowanie
i prowadzenie spotkań, konferencji, wykładów, warsztatów,
seminariów i sympozjów na temat urody, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, udostępnianie informacji dotyczących urody za pomocą portalu online, produkcja
filmów wideo, produkcja szkoleniowych filmów wideo, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, szkolenia
w zakresie pielęgnacji urody, nauczanie w zakresie pielęgnacji
urody, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, produkcja filmów inne
niż filmy reklamowe, produkcja sesji zdjęciowych, organizacja sesji zdjęciowych, udostępnianie publikacji on-line, usługi
związane z organizowaniem i prowadzeniem sesji zdjęciowych, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), usługi wydawnicze i reporterskie,
usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi
wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism
w Internecie, edukacja (informacje dotyczące pielęgnacji
ciała i urody), produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja
nagrań audiowizualnych, nagrywanie i produkcja nagrań
dźwiękowych, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo,
produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, produkcja nagrań dźwięku i obrazu
na nośnikach dźwięku i obrazu, przeprowadzanie wywiadów
ze współczesnymi osobistościami w celach rozrywkowych,
przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach edukacyjnych, 44 usługi doradcze dotyczące
pielęgnacji urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała
i urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, usługi wizażystów, usługi
doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi w zakresie makijażu, usługi doradztwa w zakresie makijażu,
usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi doradztwa
online w zakresie makijażu, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi doradztwa dotyczącego makijażu
świadczone on-line lub osobiście, usługi doradcze związane
z pielęgnacją skóry, pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla
ludzi.
(210) 497799
(220) 2019 03 27
(731) DĄBROWSKI WALDEMAR, Mielec
(540) (znak słowny)
(540) KOGNI COACH
(510), (511) 35 pomoc i doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, pomoc i doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontak-
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tów handlowych i biznesowych, przeprowadzanie testów
psychologicznych w celu selekcji personelu, zarządzanie
zasobami ludzkimi, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, konsultacje w zakresie zarządzania firmą
w dziedzinie rozwoju kadry kierowniczej i przywódców, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 trening osobisty [szkolenie], coaching, doradztwo zawodowe i coaching
[doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], coaching w zakresie
życia osobistego [life coaching], szkolenia związane z finansami, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life
coachingu, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych,
nauczanie w zakresie ekonomii i zarządzania, nauczanie,
szkolenia biznesowe, usługi edukacyjne dotyczące medytacji, usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych,
usługi szkoleniowe dla biznesu, szkolenia dla dorosłych,
szkolenia personelu, doradztwo w zakresie szkoleń, trening
rozwoju osobistego, kursy w zakresie rozwoju osobistego,
opracowywanie materiałów edukacyjnych, usługi edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego, kursy rozwijające umiejętności konsultacyjne.

Nr ZT21/2019

(540) MAJESTIK GRiZZLY

(531) 03.01.14, 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 1 kleje do celów
przemysłowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

budowlanych

lub

497805
(220) 2019 03 27
JAZGAR PAWEŁ MATEUSZ, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
HUNA-MANA

497800
(220) 2019 03 27
MIŚKIEWICZ MIECZYSŁAW ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY MULTI-SMAK, Mniszew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIZZY
(210)
(731)

(531)

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe gazowane.
497803
(220) 2019 03 27
QUBUS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Szuum! Stoop!
(510), (511) 14 breloczki, biżuteria, ozdoby nie ujęte w innych klasach (biżuteria), zegarki, stopery, spinki do koszul,
spinki do krawatów, metale szlachetne, wyroby z metali
szlachetnych, wyroby z metali szlachetnych z kamieniami
szlachetnymi, wpinki do odzieży z naniesionymi znakami
towarowymi, 16 wyroby z papieru i kartonu zawarte w tej
klasie, torby i opakowania z folii, kalendarze, plakaty, karty
pocztowe, przybory do pisania, czasopisma, książki, okładki
na dokumenty, 18 wyroby skórzane, teczki, paski skórzane,
torby, torebki, torby na sprzęt sportowy, portfele, walizki,
portmonetki, etui na klucze, parasolki, 21 naczynia, kubki,
naczynia z kartonu i papieru, 25 odzież, bielizna osobista,
kostiumy kąpielowe, koszulki, krawaty, szlafroki, wyroby pończosznicze, skarpetki, nakrycia głowy, nauszniki, paski, daszki
przeciwsłoneczne, obuwie, obuwie sportowe, odzież sportowa i treningowa, odzież z nadrukami reklamowym.
(210)
(731)

(210) 497804
(220) 2019 03 27
(731) GĄSIOROWSKI TOMASZ JERZY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

01.15.24, 03.11.07, 04.05.05, 04.05.21, 24.01.05, 24.01.13,
27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 24 tekstylia i substytuty tekstyliów, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

497810
(220) 2019 03 27
DROBNY GRZEGORZ, Grzechynia
(znak słowno-graficzny)
LollyPolly CIASTECZKA z ZATORA ZATOR

24.09.03, 24.09.05, 25.01.19, 02.09.01, 05.03.13, 08.01.08,
08.01.09, 08.01.14, 08.01.16, 11.03.04, 11.03.14, 26.11.03,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 opakowania na żywność, opakowania na prezenty, szczelne opakowania z tektury, opakowania z tworzyw
sztucznych, nieprzepuszczające powietrza opakowania z pa-
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pieru, opakowania na prezenty z tworzyw sztucznych, materiały amortyzujące lub wyściełające wykonane z papieru
używane jako opakowania, 30 wyroby cukiernicze, wyroby
cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, suchary, pralinki, pomadki [cukierki], makaroniki [wyroby cukiernicze],
herbatniki petit-beurre, grzanki, dulce de leche [kajmak], dekoracje cukiernicze do ciast, czekolada, ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, bułeczki
słodkie, batony zbożowe, aromaty do ciast, inne niż olejki
eteryczne, 35 bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, obiekty
nadmuchiwane powietrzem do reklamy, reklama, reklama
korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama
zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam.
(210)
(731)
(540)
(540)

497813
(220) 2019 03 27
PIĘTAK JESIKA JESIKA, Zacharzowice
(znak słowno-graficzny)
Jesika

(531) 09.01.10, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych, pliki muzyczne do pobierania, płyty kompaktowe
[audio-wideo], 25 apaszki [chustki], czapki jako nakrycia głowy, długie luźne stroje, dzianina [odzież], koszule, koszulki
z krótkim rękawem, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki
[odzież], odzież, paski [odzież], szale, 41 dostarczanie filmów,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, fotografia, fotoreportaże, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie widowisk [impresariat],
pisanie piosenek, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja widowisk, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, udostępnianie filmów online
nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi artystów estradowych, usługi
prezenterów muzyki, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi w zakresie komponowania muzyki, wypożyczanie nagrań dźwiękowych.
497815
(220) 2019 03 27
CREAM AND CARAMEL BEAUTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDITEM cosmetics

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki: kosmetyki profesjonalne do ciała
i twarzy, henna kosmetyczna (w proszku i w kremie), produkty do depilacji (wosk i pasty cukrowe), maseczki algowe.
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497816
(220) 2019 03 27
ŚCISŁOWICZ BARTOSZ DANIEL FIRMA HANDLOWO
USŁUGOWA BARBEL, Przeworsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASZYNY BUDOWLANE HERON SPRZEDAŻ
WYNAJEM SERWIS

(210)
(731)

(531)

15.07.01, 15.07.02, 15.07.03, 15.07.04, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w związku z maszynami budowlanymi, 37 wypożyczanie narzędzi, urządzeń i akcesoriów budowlanych i służących do rozbiórki, naprawa maszyn
budowlanych i sprzętu budowlanego.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

497819
(220) 2019 03 27
BANASZAK MARIUSZ F.H.U. DOMAR, Konin
(znak słowno-graficzny)
VERDE

24.15.03, 26.03.04, 26.03.07, 26.03.23, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.12
(510), (511) 1 materiały klejące dla przemysłu budowlanego,
kleje do użytku w przemyśle budowlanym, preparaty klejące
do użytku w budownictwie, mieszaniny chemiczne do stosowania w przemyśle budowlanym, chemiczny zaczyn
cementowy uszczelniający do stosowania w przemyśle budowlanym, składniki chemiczne dla budownictwa, silikony,
lakiery silikonowe, impregnaty do zewnętrznych powierzchni budynków, tworzywa sztuczne w postaci pianek, 35 usługi handlu detalicznego lub hurtowego w zakresie materiałów budowlanych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa klejów
do zabezpieczania tynku, silikonów, dodatków chemicznych
do betonu, klejów konstrukcyjnych do użytku w budownictwie, klejów przemysłowych do użytku w budownictwie,
preparatów klejących do użytku w budownictwie, klejów
do wykańczania i gruntowania, kitów i innych past do wypełniania, klejów do impregnacji wodoodpornej, powłok
ochronnych do impregnacji wodoodpornej powierzchni budynków innych niż farby lub oleje, mieszanin ogniouodporniających, chemikaliów ognioodpornych, rozpuszczalników
do farb, rozpuszczalników do lakierów, farb akrylowych, powłok akrylowych, tynków wapiennych, mieszanek silikonowych będących powłokami nawierzchniowymi, barwników
do betonu, materiałów do utrzymywania budynków, materiałów do konserwacji budynków, środków konserwujących
do powierzchni budynków, powłok ochronnych w postaci
farb do celów budowlanych, środków do gruntowania betonu, powłok żywicznych, środków hydrofobowych w postaci farb, bejc, grzybobójczych bejc hydrofobowych, bejc
do drewna, bejc do podłóg, lakierów i pokostów, farb ognioodpornych, pigmentów ognioodpornych, powłok grzybobójczych w postaci farb, środków czyszczących, tynków
izolacyjnych, pianki silikonowej do termoizolacji, kitów silikonowych, izolacji piankowych do użytku w budownictwie,
farb do celów izolacyjnych, klejów izolacyjnych, izolacyj-
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nych mas uszczelniających, substancji izolacyjnych, tynków
gipsowych, mieszanek do obrzutek tynkowych do użytku
w budownictwie, betonu, mas betonowych prefabrykowanych, zapraw klejowych do celów budowlanych, fug, mas
szpachlowych, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, sprzedaż
detaliczna lub hurtowa dłutek do uszczelniania, fugownic
murarskich, kątowników budowlanych, kielni do cementu,
kielni do fugowania, kielni do wypełniania, kielni murarskich, klinów zaciskowych, kombinerek, mieszadeł do mieszania farb, młotków, młotków miękkich i młotów, narzędzi
do wyciągania gwoździ, narzędzi do wykańczania muru
suchego, narzędzi do wyrównywania cementowych krawędzi, obcęgów, pac tynkarskich, pistoletów do uszczelniania,
pistoletów natryskowych do wyciskania kitu, pistoletów
ręcznych do wytłaczania masy uszczelniającej, przebijaków,
przyrządów do mocowania i łączenia, punktaków, ręcznych
narzędzi do obcinania, ręcznych narzędzi do wiercenia, ręcznych narzędzi do ostrzenia i obróbki powierzchni, ścisków,
skrobaków do farb, szpachli, farb, gruntów, szpachlówek,
rozpuszczalników, środków czyszczących, piany, silikonów,
akrylu, klejów, izolacji, plastyfikatorów do betonu i zapraw,
impregnatów, narożników aluminiowych, folii, siatek, pędzli,
wałków, szpachli, szczotek, uszczelek, wiader, pojemników,
kastrów, taśm, podkładek, drabin, łopat, szpadli.
(210)
(731)
(540)
(540)

497820
(220) 2019 03 27
INSERT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
agralan

(531) 26.01.04, 26.02.01, 05.05.19, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe nagrane, programy
desktopowe, oprogramowanie komputerowe dotyczące
obsługi handlowej platformy internetowej, 35 prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi pośrednictwa
w handlu, zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie zarządzania i administrowania biznesem, oraz czynnościami
biurowymi, obróbka danych komputerowych, przetwarzanie
danych, sporządzanie zestawień statystycznych, zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług w zakresie produktów rolnych, zamieszczanie,
wyszukiwanie i korzystanie z ogłoszeń o zakupie produktów
rolnych, zgłaszanie propozycji sprzedaży produktów rolnych,
zawieranie umów na zakup produktów rolnych wraz z możliwością archiwizacji umów, dokumentów i przebiegu negocjacji, 42 tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, tworzenie platform internetowych.
497822
(220) 2019 03 27
TESTCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TESTCHEM

(210)
(731)

Nr ZT21/2019

(531) 01.07.19, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do przygotowywania
wszelkiego rodzaju próbek laboratoryjnych w szczególności:
mieszalniki, młynki laboratoryjne, młynki wibracyjne, młynki
żarnowe, prasy, kruszarki, maszyny elektromechaniczne dla
przemysłu chemicznego, maszyny dla górnictwa, 9 analizatory, aparatura do analizy inna niż do celów medycznych,
instrumenty i urządzenia pomiarowe, próbobiorniki do materiałów sypkich, dzielniki prób, urządzenia do schładzania
i stabilizacji temperatury spektrometrów, dyfraktometrów
rentgenowskich, mikroskopów elektronowych, aparaty rentgenowskie inne niż do celów medycznych, spektrometry
oraz dyfraktometry rentgenowskie, urządzenia zabezpieczające przed promieniami rentgenowskimi do celów innych niż
medyczne, urządzenia i instalacje do wytwarzania promieni
rentgenowskich do celów innych niż medyczne, 37 instalacja, naprawa i serwisowanie analizatorów i urządzeń do przygotowywania wszelkiego rodzaju próbek laboratoryjnych,
spektrometrów oraz dyfraktometrów rentgenowskich, maszyn i urządzeń dla przemysłu chemicznego i górnictwa.
(210) 497827
(220) 2019 03 27
(731) INSERT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Agralan
(510), (511) 9 programy komputerowe nagrane, programy
desktopowe, oprogramowanie komputerowe dotyczące
obsługi handlowej platformy internetowej, 35 prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi pośrednictwa
w handlu, zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie zarządzania i administrowania biznesem, oraz czynnościami
biurowymi, obróbka danych komputerowych, przetwarzanie
danych, sporządzanie zestawień statystycznych, zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług w zakresie produktów rolnych, zamieszczanie,
wyszukiwanie i korzystanie z ogłoszeń o zakupie produktów
rolnych, zgłaszanie propozycji sprzedaży produktów rolnych,
zawieranie umów na zakup produktów rolnych wraz z możliwością archiwizacji umów, dokumentów i przebiegu negocjacji, 42 tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, tworzenie platform internetowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

497828
(220) 2019 03 28
JOŃCA ANNA BUBALA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
BUBALA

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 25 odzież damska, bluzki, spódnice, sukienki,
spodnie, marynarki, swetry, płaszcze.
497832
(220) 2019 03 28
Darden Corporation (a Delaware Corporation),
Orlando, US
(540) (znak słowny)
(540) OLIVE GARDEN
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi barowe, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, kawiarnie, kafeterie, hotele, motele, restauracje,
(210)
(731)
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restauracje samoobsługowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], stołówki, catering (żywność i napoje), biura zakwaterowań (hotele, pensjonaty), wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, domy turystyczne, rezerwacje miejsc
w hotelach.
497834
(220) 2019 03 28
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iBOSS24
(210)
(731)

(531)

05.03.04, 26.04.15, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.07.01,
29.01.13
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne nośniki danych, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, hologramy, aparatura do przetwarzania informacji, pamięci komputerowe, karty magnetyczne, karty
magnetyczne identyfikacyjne, karty z pamięcią lub mikroprocesorem, karty inteligentne, karty kredytowe i bankomatowe, elektroniczne nośniki danych, urządzenia peryferyjne
do komputerów, urządzenia do transmisji danych, urządzenia
do przetwarzania informacji, bankomaty, oprogramowanie
do dokonywania bezpiecznych płatności w sieci łączności
światowej typu internet, urządzenia do przetwarzania danych, serwery i urządzenia informatyczne, oprogramowanie
komputerowe, w tym oprogramowanie komputerowe wspomagające prowadzenie działalność finansowej, bankowej,
informatycznej, telekomunikacyjnej, projektowej ubezpieczeniowej, oprogramowanie komputerowe do przechowywania
przetwarzania danych, komputery i systemy komputerowe,
urządzenia elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo
i przesyłanie danych, elektroniczne systemy powiadamiania,
16 katalogi, materiały drukowane, materiały piśmienne, pieczęcie, kalendarze, afisze, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub
papieru, materiały papiernicze, broszury, koperty, torby i torebki do pakowania, zeszyty, wyroby z kartonu, czyste blankiety, gazety, ulotki, pisma informacyjne, prospekty, 35 usługi
w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi lub
przemysłowymi, badania rynku, uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych baz danych, wyszukiwania
informacji dla osób trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci
komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń
i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego, gromadzenia dokumentów w wersji elektronicznej
i ich udostępnianie klientom, powielania dokumentów, usługi
call center, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy kosztów, ekspertyzy opłacalności, prognozy ekonomiczne, przetwarzanie
informacji statystycznych, wyceny handlowe, 36 usługi bankowe, usługi finansowe, bankowość internetowa, bankowość
mobilna, w szczególności dostępna na urządzeniach przenośnych, takich jak smartfony lub tablety, skomputeryzowane
usługi finansowe, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, działalność monetarna, wycena finansowa, pośrednictwo giełdowe,
usługi w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, usługi w zakresie obsługi oraz przyjmowania lokat terminowych
i wkładów oszczędnościowych oraz w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie elektronicznego transferu
kapitału, usługi maklerskie, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi pośrednictwa finansowego za pomocą urzą-
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dzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, przeprowadzanie rozliczeń
pieniężnych, udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych oraz
pożyczek i kredytów konsumenckich, udzielanie poręczeń,
otwieranie akredytyw, dokonywanie obrotu wartościami
dewizowymi oraz prowadzenia obsługi finansowej obrotów
za granicą, dokonywanie terminowych operacji finansowych,
obsługa płatności handlu elektronicznego, usługi płatności
elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie i transmisja
rachunków z danymi dotyczącymi płatności, obsługa płatności bezgotówkowych, usługi leasingu, obsługa kart pre-paid,
w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych przez
płatność pre-paid, obsługa i emisja kart bankowych, kart
kredytowych, kart debetowych i usługi elektronicznych kart
płatniczych, ściąganie należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków finansowych, pieniędzy, w tym drogą
telekomunikacyjną, usługi zabezpieczania elektronicznego
transferu środków finansowych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez otwartą
platformę elektroniczną, administrowanie nieruchomościami,
doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi wyceny nieruchomości, zarządzenie finansami, usługi zarządzania nieruchomościami, operacje walutowe, informacje w sprawach
ubezpieczenia, wymiana pieniędzy, wykonywanie ekspertyz
i prognoz finansowych, zarządzanie portfelem instrumentów
finansowych, analiza finansowa i doradztwo, usługi doradcze
dotyczące wszystkich w/w usług, informacja o ww. usługach,
38 obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet,
udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę
klienta przez Internet, usługi udostępniania portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, udostępniania informacji
z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy
użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet, usługi
w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności
Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych, usługi
w zakresie udostępniania internetowych kont, usługi w zakresie obustronnej transmisji danych, usługi portali internetowych polegające na dostarczaniu użytkownikom danych
oraz informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem
Internetu, usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej
za pomocą komputera, usługi przesyłania telekopii, usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie bezpiecznego przesyłania
i pobierania danych, dźwięków lub obrazów, informacja o ww.
usługach.
497836
(220) 2019 03 28
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 05.03.04, 26.04.01, 26.04.15, 29.01.12
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne
nośniki danych, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, hologramy, aparatura do przetwarzania In-
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formacji, pamięci komputerowe, karty magnetyczne, karty
magnetyczne identyfikacyjne, karty z pamięcią lub mikroprocesorem, karty inteligentne, karty kredytowe i bankomatowe, elektroniczne nośniki danych, urządzenia peryferyjne
do komputerów, urządzenia do transmisji danych, urządzenia do przetwarzania informacji, bankomaty, oprogramowanie do dokonywania bezpiecznych płatności w sieci łączności światowej typu internet, urządzenia do przetwarzania
danych, serwery i urządzenia informatyczne, oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie komputerowe wspomagające prowadzenie działalności finansowej,
bankowej, informatycznej, telekomunikacyjnej, projektowej i ubezpieczeniowej, oprogramowanie komputerowe
do przechowywania i przetwarzania danych, komputery
i systemy komputerowe, urządzenia elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo i przesyłanie danych, elektroniczne
systemy powiadamiania, 11 urządzenia grzewcze do użytku
domowego, 16 katalogi, materiały drukowane, materiały piśmienne, pieczęcie, kalendarze, afisze, tablice ogłoszeniowe
z kartonu lub papieru, materiały papiernicze, broszury, koperty, torby i torebki do pakowania, zeszyty, wyroby z kartonu, czyste blankiety, gazety, ulotki, pisma informacyjne,
prospekty, 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, badania rynku,
uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych
baz danych, wyszukiwania informacji dla osób trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materiałów reklamowych, w tym
rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych
za pośrednictwem portalu internetowego, gromadzenia dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom, powielania dokumentów, usługi call center, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy kosztów, ekspertyzy opłacalności, prognozy ekonomiczne, przetwarzanie informacji statystycznych, wyceny handlowe, 36 usługi bankowe, usługi
finansowe, bankowość internetowa, bankowość mobilna,
w szczególności dostępna na urządzeniach przenośnych,
takich jak smartfony lub tablety, skomputeryzowane usługi
finansowe, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, działalność monetarna, wycena finansowa, pośrednictwo giełdowe, usługi w zakresie prowadzenia rachunków bankowych,
usługi w zakresie obsługi oraz przyjmowania lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych oraz w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie elektronicznego
transferu kapitału, usługi maklerskie, usługi pośrednictwa
ubezpieczeniowego, usługi pośrednictwa finansowego
za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich,
udzielanie poręczeń, otwieranie akredytyw, dokonywanie
obrotu wartościami dewizowymi oraz prowadzenia obsługi
finansowej obrotów za granicą, dokonywanie terminowych
operacji finansowych, obsługa płatności handlu elektronicznego, usługi płatności elektronicznej, w tym elektroniczne
wytwarzanie i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi
płatności, obsługa płatności bezgotówkowych, usługi leasingu, obsługa kart pre-paid, w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych przez płatność pre-paid, obsługa
I emisja kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych
i usługi elektronicznych kart płatniczych, ściąganie należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną, usługi
zabezpieczania elektronicznego transferu środków finansowych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i re-
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jestracji transakcji poprzez otwartą platformę elektroniczną,
administrowanie nieruchomościami, doradztwo w sprawach
finansowych, informacje finansowe, zarządzanie majątkiem
nieruchomym, usługi wyceny nieruchomości, zarządzenie
finansami, usługi zarządzania nieruchomościami, operacje
walutowe, informacje w sprawach ubezpieczenia, wymiana pieniędzy, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, zarządzanie portfelem instrumentów finansowych,
analiza finansowa i doradztwo, usługi doradcze dotyczące
wszystkich w/w usług, informacja o ww. usługach, 37 usługi
w zakresie: budownictwa oraz prowadzenia działalności developerskiej w dziedzinie budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i przygotowaniu obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych, usług remontowych, usług
wykończeniowych, usług instalacyjnych, naprawy obiektów
budowlanych, restauracji budynków, konserwacji obiektów
budowlano - mieszkaniowych, budowania lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, prace
budowlano - wykończeniowe w zakresie wystroju wnętrz,
38 obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet,
udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę
klienta przez Internet, usługi udostępniania portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, udostępniania informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi umożliwiające komunikację
pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową, w tym
Internet, usługi w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny
i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu
do baz danych, usługi w zakresie udostępniania internetowych kont, usługi w zakresie obustronnej transmisji danych,
usługi portali internetowych polegające na dostarczaniu
użytkownikom danych oraz informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem Internetu, usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi
przesyłania telekopii, usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie bezpiecznego przesyłania i pobierania danych, dźwięków lub obrazów, informacja o ww. usługach, 42 projektowanie architektoniczne w zakresie budowli i ich otoczenia,
projektowanie instalacji budowlanych, infrastruktury, dróg
dojazdowych i placów, projektowanie ogólnobudowlane,
projektowanie i dekoracja wnętrz, wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy inżynieryjne, geologiczne, urbanistyczne,
doradztwo budowlane, kosztorysowanie, inwentaryzacja,
projektowanie warunków wstępnych budowli, ekspertyzy inżynieryjne, usługi w zakresie doradztwa technicznego
w zakresie budownictwa, wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone także za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

497841
(220) 2019 03 28
BURDEŃSKI SEBASTIAN DENTAL FACTORY, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
DENTAL FACTORY

(531) 02.09.10, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi,
usługi dentystyczne.
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(210) 497842
(220) 2019 03 28
(731) STACHERA ARTUR, Końskie
(540) (znak słowny)
(540) lamajka
(510), (511) 18 paski, parasole, torby i torebki, kufry podróżne i bagażowe, walizki, przenośne kuferki na kosmetyki, plecaki, portmonetki i portfele, tornistry, aktówki, rękawiczki,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 oferowanie w celu
sprzedaży i sprzedaż w sklepach, hurtowniach i za pomocą
Internetu obuwia, odzieży, nakryć głowy i galanterii skórzanej i tekstylnej.
(210)
(731)
(540)
(540)

497849
(220) 2019 03 28
GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(znak słowno-graficzny)
Ti’Streptitis

(531) 27.05.01, 29.01.04
(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
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do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne,
preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych.
497850
(220) 2019 03 28
STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW POLSKIEGO
POMIDORA MALINOWEGO, Międzyrzec Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) MALINOWY KRÓL
(510), (511) 31 pomidory.
(210)
(731)

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

497851
(220) 2019 03 28
LASKOWSKI PRZEMYSŁAW TECH-KOM, Żabikowo
(znak słowno-graficzny)
TECH-KOM

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, kosiarki, siewniki, opryskiwacze rolnicze, kultywatory.
497853
(220) 2019 03 28
MULTIFARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) multifarb

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.05, 26.04.04
(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne, usługi sprzedaży hurtowej, usługi sprzedaży detalicznej w sieci sklepów
w zakresie: klejów, silikonów, środków do konserwacji betonu, cegły, płytek i dachówki, z wyjątkiem farb i olejów, żywic poliestrowych, żywic epoksydowych, bejce, farb, lakierów, emalii, farb podkładowych, farb prądoprzewodzących,
farb i oleju do konserwacji i renowacji pokryć dachowych
i betonu, środków do konserwacji drewna, preparatów zabezpieczających przed psuciem się drewna, past do pigmentowania farb, preparatów zabezpieczających przed
rdzą, rozcieńczalników, środków do usuwania farb i lakierów,
papierów ściernych, płótna ściernego, preparatów antygrzybicznych do drewna, pędzli, wałków malarskich, taśm
malarskich, folii zabezpieczających przy malowaniu, zapraw
budowlanych.
497854
(220) 2019 03 28
EUROSYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Przywory
(540) (znak słowny)
(540) COMPRE
(510), (511) 17 taśmy, folie i membrany na bazie tworzywa
sztucznego i/lub metalu, papieru do celów izolacyjnych, izolujących, uszczelniających, izolacji dźwiękowej i do zamykania, dla ochrony powierzchni przed wibracją, taśmy rozprężne do w/w celów.
(210)
(731)
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497855
(220) 2019 03 28
Rare Hospitality International, Inc.(a Georgia
Corporation), Orlando, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LONGHORN STEAKHOUSE
(210)
(731)

(531) 03.04.04, 03.04.13, 03.04.24, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi barowe, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, kawiarnie, kafeterie, hotele, motele, restauracje,
restauracje samoobsługowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], stołówki, catering (żywność i napoje), biura zakwaterowań (hotele, pensjonaty), wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, domy turystyczne, rezerwacje miejsc
w hotelach.
497856
(220) 2019 03 28
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iBOSS24
(210)
(731)

(531)

05.03.04, 27.05.01, 27.07.01, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.15,
26.04.17, 26.04.18
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne
nośniki danych, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, hologramy, aparatura do przetwarzania informacji, pamięci komputerowe, karty magnetyczne, karty
magnetyczne identyfikacyjne, karty z pamięcią lub mikroprocesorem, karty inteligentne, karty kredytowe i bankomatowe, elektroniczne nośniki danych, urządzenia peryferyjne
do komputerów, urządzenia do transmisji danych, urządzenia do przetwarzania informacji, bankomaty, oprogramowanie do dokonywania bezpiecznych płatności w sieci łączności światowej typu internet, urządzenia do przetwarzania
danych, serwery i urządzenia informatyczne, oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie komputerowe wspomagające prowadzenie działalności finansowej,
bankowej, informatycznej, telekomunikacyjnej, projektowej i ubezpieczeniowej, oprogramowanie komputerowe
do przechowywania i przetwarzania danych, komputery
i systemy komputerowe, urządzenia elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo i przesyłanie danych, elektroniczne
systemy powiadamiania, 16 katalogi, materiały drukowane,
materiały piśmienne, pieczęcie, kalendarze, afisze, tablice
ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, materiały papiernicze, broszury, koperty, torby i torebki do pakowania, zeszyty, wyroby z kartonu, czyste blankiety, gazety, ulotki, pisma
informacyjne, prospekty, 35 usługi w zakresie: zarządzania
przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, badania rynku, uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych baz danych, wyszukiwania informacji dla osób
trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej,
rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów
reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego,
gromadzenia dokumentów w wersji elektronicznej i ich udo-
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stępnianie klientom, powielania dokumentów, usługi call
center, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy kosztów, ekspertyzy opłacalności, prognozy ekonomiczne, przetwarzanie informacji statystycznych, wyceny handlowe, 36 usługi
bankowe, usługi finansowe, bankowość internetowa, bankowość mobilna, w szczególności dostępna na urządzeniach
przenośnych, takich jak smartfony lub tablety, skomputeryzowane usługi finansowe, świadczenie usług finansowych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, działalność monetarna, wycena finansowa, pośrednictwo giełdowe, usługi w zakresie prowadzenia rachunków
bankowych, usługi w zakresie obsługi oraz przyjmowania
lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych oraz
w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie
elektronicznego transferu kapitału, usługi maklerskie, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi pośrednictwa
finansowego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych
i komputerowych, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, udzielanie
kredytów i pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów
konsumenckich, udzielanie poręczeń, otwieranie akredytyw,
dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi oraz prowadzenia obsługi finansowej obrotów za granicą, dokonywanie
terminowych operacji finansowych, obsługa płatności handlu elektronicznego, usługi płatności elektronicznej, w tym
elektroniczne wytwarzanie i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatności, obsługa płatności bezgotówkowych, usługi leasingu, obsługa kart pre-paid, w tym obsługa
płatności elektronicznych powstałych przez płatność pre-paid, obsługa i emisja kart bankowych, kart kredytowych,
kart debetowych i usługi elektronicznych kart płatniczych,
ściąganie należności / wierzytelności, elektroniczny transfer
środków finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną, usługi zabezpieczania elektronicznego transferu
środków finansowych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez otwartą platformę elektroniczną, administrowanie nieruchomościami,
doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe, zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi wyceny
nieruchomości, zarządzenie finansami, usługi zarządzania
nieruchomościami, operacje walutowe, informacje w sprawach ubezpieczenia, wymiana pieniędzy, wykonywanie
ekspertyz i prognoz finansowych, zarządzanie portfelem
instrumentów finansowych, analiza finansowa i doradztwo,
usługi doradcze dotyczące wszystkich w/w usług, informacja
o ww. usługach, 38 obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych
przez Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę klienta przez Internet, usługi udostępniania
portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, udostępniania informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi umożliwiające
komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet, usługi w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób
mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania
dostępu do baz danych, usługi w zakresie udostępniania internetowych kont, usługi w zakresie obustronnej transmisji
danych, usługi portali internetowych polegające na dostarczaniu użytkownikom danych oraz informacji tekstowych
i obrazowych za pośrednictwem Internetu, usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
usługi przesyłania telekopii, usługi telekomunikacyjne, usługi
w zakresie bezpiecznego przesyłania i pobierania danych,
dźwięków lub obrazów, informacja o ww. usługach.
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497857
(220) 2019 03 28
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOŚBank24
(210)
(731)

(531) 05.03.04, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne
nośniki danych, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, hologramy, aparatura do przetwarzania
informacji, pamięci komputerowe, karty magnetyczne,
karty magnetyczne identyfikacyjne, karty z pamięcią lub
mikroprocesorem, karty inteligentne, karty kredytowe
i bankomatowe, elektroniczne nośniki danych, urządzenia
peryferyjne do komputerów, urządzenia do transmisji danych, urządzenia do przetwarzania informacji, bankomaty,
oprogramowanie do dokonywania bezpiecznych płatności w sieci łączności światowej typu internet, urządzenia
do przetwarzania danych, serwery i urządzenia informatyczne, oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie komputerowe wspomagające prowadzenie działalności
finansowej, bankowej, informatycznej, telekomunikacyjnej,
projektowej i ubezpieczeniowej, oprogramowanie komputerowe do przechowywania i przetwarzania danych, komputery i systemy komputerowe, urządzenia elektroniczne
wspomagające bezpieczeństwo i przesyłanie danych, elektroniczne systemy powiadamiania, 16 katalogi, materiały
drukowane, materiały piśmienne, pieczęcie, kalendarze,
afisze, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, materiały papiernicze, broszury, koperty, torby i torebki do pakowania, zeszyty, wyroby z kartonu, czyste blankiety, gazety,
ulotki, pisma informacyjne, prospekty, 35 usługi w zakresie:
zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, badania rynku, uzyskiwania i systematyzowania
danych do komputerowych baz danych, wyszukiwania
Informacji dla osób trzecich, reklamy za pośrednictwem
sieci komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechniania
ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem
portalu internetowego, gromadzenia dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom, powielania
dokumentów, usługi call center, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy kosztów, ekspertyzy opłacalności, prognozy ekonomiczne, przetwarzanie informacji statystycznych,
wyceny handlowe, 36 usługi bankowe, usługi finansowe,
bankowość internetowa, bankowość mobilna, w szczególności dostępna na urządzeniach przenośnych, takich jak
smartfony lub tablety, skomputeryzowane usługi finansowe, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej lub Internetu, działalność
monetarna, wycena finansowa, pośrednictwo giełdowe,
usługi w zakresie prowadzenia rachunków bankowych,
usługi w zakresie obsługi oraz przyjmowania lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych oraz w zakresie
udzielania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie elektronicznego transferu kapitału, usługi maklerskie, usługi
pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi pośrednictwa
finansowego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych
i komputerowych, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, udzielanie
kredytów i pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów
konsumenckich, udzielanie poręczeń, otwieranie akredy-
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tyw, dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi oraz
prowadzenia obsługi finansowej obrotów za granicą, dokonywanie terminowych operacji finansowych, obsługa
płatności handlu elektronicznego, usługi płatności elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie i transmisja
rachunków z danymi dotyczącymi płatności, obsługa płatności bezgotówkowych, usługi leasingu, obsługa kart pre-paid, w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych
przez płatność pre-paid, obsługa i emisja kart bankowych,
kart kredytowych, kart debetowych i usługi elektronicznych kart płatniczych, ściąganie należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków finansowych, pieniędzy,
w tym drogą telekomunikacyjną, usługi zabezpieczania
elektronicznego transferu środków finansowych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez otwartą platformę elektroniczną, administrowanie nieruchomościami, doradztwo w sprawach
finansowych, informacje finansowe, zarządzanie majątkiem
nieruchomym, usługi wyceny nieruchomości, zarządzenie
finansami, usługi zarządzania nieruchomościami, operacje
walutowe, informacje w sprawach ubezpieczenia, wymiana pieniędzy, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, zarządzanie portfelem instrumentów finansowych,
analiza finansowa i doradztwo, usługi doradcze dotyczące
wszystkich w/w usług, informacja o ww. usługach, 38 obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet,
udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę
klienta przez Internet, usługi udostępniania portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, udostępniania
informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania
i przekazywania wiadomości, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową,
w tym Internet, usługi w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób
mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania
dostępu do baz danych, usługi w zakresie udostępniania internetowych kont, usługi w zakresie obustronnej transmisji
danych, usługi portali internetowych polegające na dostarczaniu użytkownikom danych oraz informacji tekstowych
i obrazowych za pośrednictwem Internetu, usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi przesyłania telekopii, usługi telekomunikacyjne,
usługi w zakresie bezpiecznego przesyłania i pobierania
danych, dźwięków lub obrazów, informacja o ww. usługach.
497858
(220) 2019 03 28
PEKAO FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) e-PPK
(510), (511) 9 elektroniczne bazy danych, interaktywne
bazy danych, komputerowe bazy danych, oprogramowanie komputerowe, 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 systemowe i do wspierania
systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, 35 pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
i administrowanie działalnością gospodarczą, przetwarzanie danych do celów administracyjnych, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, 36 usługi ubezpieczeniowe,
usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi inwestycyjne, usługi finansowo-inwestycyjne, usługi oceny ryzyka
(210)
(731)
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inwestycyjnego, finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe
w zakresie finansów, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
transmisyjne, usługi telefoniczne, łączność poprzez sieci
komputerowe i dostęp do Internetu, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, dostarczanie
i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego,
42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój,
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 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.
497859
(220) 2019 03 28
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOŚBank24
(210)
(731)

(531)

05.03.04, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.15, 26.04.17, 26.04.18,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne
nośniki danych, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, hologramy, aparatura do przetwarzania
informacji, pamięci komputerowe, karty magnetyczne,
karty magnetyczne identyfikacyjne, karty z pamięcią lub
mikroprocesorem, karty inteligentne, karty kredytowe
i bankomatowe, elektroniczne nośniki danych, urządzenia
peryferyjne do komputerów, urządzenia do transmisji danych, urządzenia do przetwarzania Informacji, bankomaty,
oprogramowanie do dokonywania bezpiecznych płatności w sieci łączności światowej typu internet, urządzenia
do przetwarzania danych, serwery i urządzenia informatyczne, oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie komputerowe wspomagające prowadzenie działalności
finansowej, bankowej, informatycznej, telekomunikacyjnej,
projektowej i ubezpieczeniowej, oprogramowanie komputerowe do przechowywania i przetwarzania danych, komputery i systemy komputerowe, urządzenia elektroniczne
wspomagające bezpieczeństwo i przesyłanie danych, elektroniczne systemy powiadamiania, 16 katalogi, materiały
drukowane, materiały piśmienne, pieczęcie, kalendarze,
afisze, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, materiały papiernicze, broszury, koperty, torby i torebki do pakowania, zeszyty, wyroby z kartonu, czyste blankiety, gazety,
ulotki, pisma informacyjne, prospekty, 35 usługi w zakresie:
zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, badania rynku, uzyskiwania i systematyzowania
danych do komputerowych baz danych, wyszukiwania
informacji dla osób trzecich, reklamy za pośrednictwem
sieci komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechniania
ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem
portalu Internetowego, gromadzenia dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom, powielania
dokumentów, usługi call center, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy kosztów, ekspertyzy opłacalności, progno-
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zy ekonomiczne, przetwarzanie informacji statystycznych,
wyceny handlowe, 36 usługi bankowe, usługi finansowe,
bankowość internetowa, bankowość mobilna, w szczególności dostępna na urządzeniach przenośnych, takich jak
smartfony lub tablety, skomputeryzowane usługi finansowe, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej lub Internetu, działalność
monetarna, wycena finansowa, pośrednictwo giełdowe,
usługi w zakresie prowadzenia rachunków bankowych,
usługi w zakresie obsługi oraz przyjmowania lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych oraz w zakresie
udzielania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie elektronicznego transferu kapitału, usługi maklerskie, usługi
pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi pośrednictwa
finansowego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych
i komputerowych, usługi w zakresie funduszy Inwestycyjnych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, udzielanie
kredytów i pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów
konsumenckich, udzielanie poręczeń, otwieranie akredytyw, dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi oraz
prowadzenia obsługi finansowej obrotów za granicą, dokonywanie terminowych operacji finansowych, obsługa
płatności handlu elektronicznego, usługi płatności elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie i transmisja
rachunków z danymi dotyczącymi płatności, obsługa płatności bezgotówkowych, usługi leasingu, obsługa kart pre-paid, w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych
przez płatność pre-paid, obsługa i emisja kart bankowych,
kart kredytowych, kart debetowych i usługi elektronicznych kart płatniczych, ściąganie należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków finansowych, pieniędzy,
w tym drogą telekomunikacyjną, usługi zabezpieczania
elektronicznego transferu środków finansowych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez otwartą platformę elektroniczną, administrowanie nieruchomościami, doradztwo w sprawach
finansowych, informacje finansowe, zarządzanie majątkiem
nieruchomym, usługi wyceny nieruchomości, zarządzenie
finansami, usługi zarządzania nieruchomościami, operacje
walutowe, informacje w sprawach ubezpieczenia, wymiana pieniędzy, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, zarządzanie portfelem instrumentów finansowych,
analiza finansowa i doradztwo, usługi doradcze dotyczące
wszystkich w/w usług, informacja o ww. usługach, 38 obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet,
udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę
klienta przez Internet, usługi udostępniania portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, udostępniania
informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania
i przekazywania wiadomości, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową,
w tym Internet, usługi w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób
mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania
dostępu do baz danych, usługi w zakresie udostępniania internetowych kont, usługi w zakresie obustronnej transmisji
danych, usługi portali internetowych polegające na dostarczaniu użytkownikom danych oraz informacji tekstowych
i obrazowych za pośrednictwem Internetu, usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi przesyłania telekopii, usługi telekomunikacyjne,
usługi w zakresie bezpiecznego przesyłania i pobierania
danych, dźwięków lub obrazów, informacja o ww. usługach.
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497861
(220) 2019 03 28
Rare Hospitality International, Inc.(a Georgia
Corporation), Orlando, US
(540) (znak słowny)
(540) LONGHORN STEAKHOUSE
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi barowe, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, kawiarnie, kafeterie, hotele, motele, restauracje,
restauracje samoobsługowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], stołówki, catering (żywność i napoje), biura zakwaterowań (hotele, pensjonaty), wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, domy turystyczne, rezerwacje miejsc
w hotelach.
(210)
(731)

497863
(220) 2019 03 28
Darden Corporation (a Delaware Corporation),
Orlando, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Olive Garden ITALIAN KITCHEN
(210)
(731)

(531) 05.03.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi barowe, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, kawiarnie, kafeterie, hotele, motele, restauracje,
restauracje samoobsługowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], stołówki, catering (żywność i napoje), biura zakwaterowań (hotele, pensjonaty), wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, domy turystyczne, rezerwacje miejsc
w hotelach.
(210)
(731)
(540)
(540)

497878
(220) 2019 03 28
SEREJ SZYMON GROW IDEA GROUP, Rybnik
(znak słowno-graficzny)
bujnie
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jobrazów, projektowanie kompozycji kwiatowych, układanie
kompozycji kwiatowych, tępienie szkodników w rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie, usługi z zakresu szkółek roślin.
497893
(220) 2019 03 29
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin
(540) (znak słowny)
(540) tetanymecine
(510), (511) 5 preparat weterynaryjny.
(210)
(731)

(210) 497894
(220) 2019 03 29
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) PRIMAFLOR
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi
nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety
dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy
i preparaty witaminowe.
(210) 497895
(220) 2019 03 29
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) BIOSLIMMER
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi
nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety
dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy
i preparaty witaminowe.
497898
(220) 2019 03 29
EKOBET CEMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cement MAXIMA
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 meble, meble metalowe, meble biurowe,
wyroby stolarstwa meblowego, komody, kredensy, drzwi
do mebli, krzesła, ławy, łóżka, materace, fotele, siedzenia metalowe, kanapy, sofy, toaletki, stoły, regały, wieszaki na ubrania, zagłówki, parawany, podnóżki (taborety), serwantki,
dekoracje przestawne, stojaki na czasopisma, stojaki do wystawiania gazet, stojaki na doniczki z kwiatami, postumenty
pod doniczki na rośliny, kwietniki [meble], lustra, dzieła sztuki
z drewna, wosku, gipsu i tworzyw sztucznych, ramy do obrazów, 21 doniczki do roślin, doniczki na kwiaty, doniczki
okienne, podstawki do doniczek, podstawki pod doniczki
na kwiaty [spodki], osłony na doniczki nie z papieru, uchwyty
na doniczki na kwiaty, wsporniki do podtrzymywania kwiatów doniczkowych, podpórki, uchwyty do kwiatów i roślin
[układanie kwiatów], konewki, sitka do konewek, zraszacze
do podlewania kwiatów i roślin, szczotki do szklanych kloszy do lamp, 42 projektowanie mebli, projektowanie dekoracji wnętrz, wzornictwo przemysłowe, 44 ogrodnictwo,
ogrodnictwo krajobrazowe, projektowanie ogrodów i kra-

(531) 27.01.05, 29.01.12
(510), (511) 1 chemiczny zaczyn cementowy uszczelniający
do stosowania w przemyśle budowlanym, chemiczny zaczyn
cementowy uszczelniający do użytku w przemyśle budowlanym, spoiwa cementowe, spoiwa jako domieszki do zaczynu
cementowego, 19 cement, cement budowlany, cement dachowy, cement do wypełniania, cement gotowy do użycia
do celów budowlanych, cement hydrauliczny, cement krzemionkowy [cement pucolanowy], cement portlandzki, cementowe pokrycia zapewniające wodoszczelność, cementowe powłoki ścienne, cementowe powłoki wzmacniające,
cementy do użytku w budownictwie, dachówki z zaprawy
cementowej, elementy konstrukcyjne ze wzmacnianej zaprawy cementowej, elementy dystansowe będące elemen-
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tami budowlanymi wykonane z cementu wzmocnionego
włóknami, materiały cementujące, mieszanki cementowe,
płytki łupkowe dachowe z zaprawy cementowej, płyty cementowe, płyty cementowe wzmacniane włóknem drzewnym [płyty z cementu i wełny drzewnej], powłoki z fakturą
[cementowe], preparaty cementujące, preparaty wyrównujące [cement lub zaprawa murarska], rury ceramiczne i cementowe, rury wykonane z cementu, rury wykonane z cementu
do użytku w budownictwie, rury z zaprawy cementowej,
słupy cementowe, zaprawa cementowa do zastosowania
w budownictwie, zatyczki cementowe do wypełniania,
37 usługi w zakresie cementacji, usługi w zakresie stabilizacji
gleby poprzez wstrzykiwanie zaczynu cementowego, usługi
w zakresie stabilizacji dna morskiego poprzez wstrzykiwanie
zaczynu cementowego, usługi w zakresie stabilizacji gleby
poprzez wstrzykiwanie cementu, usługi w zakresie stabilizacji terenu poprzez wstrzykiwanie cementu, usługi w zakresie
stabilizacji gruntu poprzez wstrzykiwanie cementu, usługi
w zakresie stabilizacji dna morskiego poprzez wstrzykiwanie cementu, wzmacnianie fundamentów zaczynem cementowym, wzmacnianie kopalń zaczynem cementowym,
wzmacnianie mostów zaczynem cementowym, wzmacnianie platform wiertniczych zaczynem cementowym, wzmacnianie tuneli zaczynem cementowym, wzmacnianie zaczynem cementowym dla potrzeb platform do wydobywania
gazu, wzmacnianie zapór zaczynem cementowym.
(210) 497900
(220) 2019 03 29
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) MULTIFLOR
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi
nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety
dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy
i preparaty witaminowe.
(210) 497911
(220) 2019 03 29
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) FEMIBIOX
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi
nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety
dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy
i preparaty witaminowe.
(210) 497916
(220) 2019 03 29
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) LACTOFLOR
(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
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nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety
dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy
i preparaty witaminowe.
497926
(220) 2019 03 29
DR. OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WSZYSTKIEGO Słodkiego

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.13, 27.05.17, 08.01.16, 02.09.01
(510), (511) 21 filiżanki, foremki do wycinania ciasteczek, formy do ciast i ciastek, formy i foremki (przybory kuchenne),
formy, foremki (przybory kuchenne), garnki kuchenne, kubki,
kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, łapki do garnków,
łopatki do ciast, łopatki do użytku domowego, łopatki do użytku kuchennego, maty do pieczenia, maty na stół, nie z papieru
ani materiałów tekstylnych, metalowe naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, miksery, nieelektryczne,
do celów domowych (blendery), miseczki, miski ze szkła, naczynia ceramiczne, naczynia na napoje, nieelektryczne młynki
kuchenne, ozdoby z porcelany, pałeczki (sprzęt kuchenny), patelnie, patery, pędzle kuchenne, piknikowe (koszyki -) z naczyniami, pipety kuchenne, podkładki pod garnki, podkładki pod
szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, pojemniki
do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki kuchenne,
pojemniki termoizolacyjne, pokrywki do garnków, porcelana,
półmiski (tace), przenośne chłodziarki, nieelektryczne, przenośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne, przesiewacze, sita
(przybory gospodarstwa domowego), przybory kuchenne
nieelektryczne, przykrywki do dań, pucharki na owoce, pudełka na herbatę, pudełka na słodycze, pudełka obiadowe,
pudełka szklane, rękawice do piekarnika, rękawice kuchenne,
rondle, rondle ceramiczne, serwisy (zastawy stołowe), serwisy
do herbaty, słoiki na ciastka, szczypce do cukru, szklane naczynia do picia, szkło mleczne, tace do użytku domowego, tace
obrotowe, tace papierowe, do użytku domowego, talerze,
talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, tarki do celów kuchennych, termoizolacyjne pojemniki na żywność,
termosy, termosy do napojów, torby izotermiczne, torebki
do wyciskania kremu przy dekoracji, tyłki i rękawy cukiernicze
do dekorowania ciast, ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, wałki do ciasta domowe, wazony, wkłady chłodzące
do schładzania żywności i napojów, wyciskacze do owoców
nieelektryczne, do użytku domowego, wyroby ceramiczne
dla gospodarstwa domowego, zastawa stołowa, zastawa
stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, 29 galaretki jadalne,
produkty mleczne, ryż z mlekiem w proszku, kasza manna
z mlekiem w proszku, zupy w proszku, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez
zastosowanie cukru, lub słodzone stewią lub ksylitolem i/Iub
bez laktozy i/lub bez glutenu, i/lub wegetariańskie, 30 mieszanki ciasta, w tym ciasta w proszku, produkty żywnościowe
z ciasta, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, słodkie
desery, musy owocowe, słodkie desery w proszku, kremy i polewy do ciast, aromaty do ciast, preparaty do ciast, dekoracje
cukiernicze do ciast, puddingi, wszystkie wyżej wymienione
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produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowanie cukru, lub słodzone stewią lub ksylitolem i/lub bez laktozy
i/lub bez glutenu, i/lub wegetariańskie, 35 reklama szeroko
rozumiana w tym telewizyjna, w Internecie, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem błoga,
promocja sprzedaży, usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, 38 zapewnianie dostępu
do blogów internetowych, komunikacja za pośrednictwem
blogów online, poczta elektroniczna, przesyłanie tekstu, obrazu, wideo i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i mediów telekomunikacyjnych, udostępnianie forów
internetowych on-line, 41 usługi pisania blogów, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, mianowicie
pisanie i publikowanie przepisów kulinarnych, organizowanie
konkursów kulinarnych, usługi edukacyjne odnośnie odżywiania i zdrowego trybu życia prowadzone za pośrednictwem
mediów społecznościowych.
(210) 497934
(220) 2019 03 29
(310) 76413
(320) 2018 11 29
(330) JM
(731) INTEL CORPORATION, Santa Clara, US
(540) (znak słowny)
(540) INTEL AGILEX
(510), (511) 9 układy scalone, programowalne układy scalone, półprzewodniki.
(210) 497936
(220) 2019 03 29
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) MULTIBIOX
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi
nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety
dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy
i preparaty witaminowe.
(210) 497938
(220) 2019 03 29
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) FLORASLIMMER
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi
nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety
dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy
i preparaty witaminowe.
497948
(220) 2019 03 30
KUPIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paprotnia
(540) (znak słowny)
(540) KUPIEC ZDROWA RADOŚĆ ŻYCIA
(510), (511) 29 nasiona, przetworzone, nasiona jadalne,
chipsy owocowe, chipsy warzywne, pasty warzywne, pasta
z owoców, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie

(210)
(731)
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owoców, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie nasion, warzywa liofilizowane, warzywa suszone, owoce suszone, owoce liofilizowane, desery owocowe, batony na bazie
orzechów, batony na bazie nasion, batony na bazie owoców,
batony na bazie warzyw, produkty z roślin strączkowych,
zupy błyskawiczne, odwodnione mieszanki do przygotowywania gotowych dań na bazie warzyw, odwodnione mieszanki do przygotowywania gotowych dań na bazie mięsa,
przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), 30 ziarna przetworzone, skrobia
i wyroby z tych towarów, mąka, sago, cukier, cukier puder,
kasze spożywcze, ryż, makarony, kukurydza mielona, kukurydza prażona [popcorn], płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, płatki owsiane, płatki kukurydziane, płatki ryżowe, płatki
zbożowe, kiełki pszenicy, mieszanki zbóż i produktów zbożowych połączonych syropem glukozowo-fruktozowym,
chrupiące płatki śniadaniowe (crunchy), muesli, przetworzona komosa ryżowa, pieczywo, kanapki, bułka tarta, suchary, maca, podpłomyki, pasta migdałowa, pasta z soi, pasty
na bazie czekolady, słodkie pasty do smarowania, desery
na bazie na bazie zbóż, produktów zbożowych, budyń ryżowy, słodkie bułki, przekąski na bazie zbóż, produktów zbożowych, batony na bazie zbóż, produktów zbożowych, chipsy na bazie zbóż, produktów zbożowych, krakersy, wyroby
cukiernicze, słodycze, gofry, jadalne wafle, ciastka zbożowe
do spożycia przez ludzi, odwodnione mieszanki do przygotowywania gotowych dań na bazie zbóż, produktów zbożowych, 31 otręby zbożowe, nasiona, ryż nieprzetworzony.
(210) 497949
(220) 2019 03 30
(731) KOPER PIOTR DORAKO, Legionowo
(540) (znak słowny)
(540) DORAKO
(510), (511) 6 metalowe wkłady kominkowe, metalowy
osprzęt do wkładów kominkowych, metalowe barierki
ochronne, ekrany paleniskowe, metalowe trzony kominkowe, kraty ochronne piecowe, kształtki rurowe, metalowe
przewody do instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wieszaki metalowe, 11 kominki domowe, wyposażenie do kominków, kraty kominkowe domowe, piece
z gorącym powietrzem, wyposażenie do pieców, dmuchawy klimatyzacyjne, kratki wentylacyjne, ruszty i kratownice
paleniskowe, paleniska, zasuwy kominowe, piece do saun,
sauny, łaźnie, wanny, brodziki, kabiny natryskowe, drzwi
do kabin natryskowych i łaźni parowych, panele natryskowe,
baterie kranowe, 19 niemetalowe konstrukcje kabin, boksów
kąpielowych i basenów, kamienne obudowy kominkowe,
37 instalowanie, naprawa i konserwacja urządzeń ogrzewania domowego takich jak wszelkiego typu kominki i piece oraz instalowanie, naprawa i konserwacja saun, pieców
do saun, łaźni, wanien, wyposażenia i akcesoriów do saun
i do łazienek.
497951
(220) 2019 03 30
KOSMOWSKI WOJCIECH EVOLUTION HOME,
Świebodzin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COSMOLight
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17
(510), (511) 11 urządzenia, lampy i sprzęt oświetleniowy,
35 usługi agencji importowo - eksportowych, grupowanie i eksponowanie towarów własnych i/lub osób trzecich
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w sklepach i/lub hurtowniach i/lub sklepach internetowych z artykułami branży oświetleniowej oraz związanych
z tą branżą urządzeń i przyrządów elektrycznych, w celu
umożliwienia nabywcom dogodnego ich oglądania i dokonywania zakupów, 39 transport, dystrybucja i magazynowanie towarów branży oświetleniowej oraz związanych
z tą branżą urządzeń i przyrządów elektrycznych.
(210) 497952
(220) 2019 03 30
(731) JEDLIŃSKI BARTŁOMIEJ PAWEŁ, Korczyn
(540) (znak słowny)
(540) SEQWORD
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizacji imprez artystycznych, rozrywkowych, wszelkich form publicznych
występów i prezentacji o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub szkoleniowym, wykonywanie koncertów
rozrywkowych, produkcja filmów i widowisk, impresariat
muzyczny, usługi w zakresie rejestracji dźwięku i obrazu, doradztwo muzyczne.
(210) 497965
(220) 2019 04 01
(731) BAJOR MICHAŁ, Pęcice Małe
(540) (znak słowny)
(540) Michał Bajor
(510), (511) 9 nagrania muzyczne, płyty [nagrania dźwiękowe], nagrane taśmy muzyczne, nagrane płyty kompaktowe,
nagrane płyty DVD, VCD, nagrane dyski, nośniki nagrań cyfrowych, magnetyczne nośniki danych, 16 fotografie, afisze,
plakaty, albumy, broszury, czasopisma, książki, publikacje,
śpiewniki, etykiety, okładki i obwoluty do płyt z nagraniami
muzycznymi, 41 usługi rozrywkowe świadczone przez wokalistów, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi artystów teatralnych, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, organizowanie i prowadzenie koncertów
i spektakli, produkcja, realizacja i wykonywanie przedstawień
teatralnych i widowisk rozrywkowych, produkcja i realizacja
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów,
usługi studia nagrań, organizowanie wystaw związanych
z kulturą, usługi w zakresie organizowania i prowadzenie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi impresariów.
497966
(220) 2019 04 01
POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CAT THE LORD
(510), (511) 3 dezodoranty dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt, szampony dla zwierząt jako nielecznicze preparaty
do pielęgnacji, 16 torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych, 18 obroże dla zwierząt, odzież dla
zwierząt domowych, okrycia dla zwierząt, 20 budy dla zwierząt domowych, poduszki dla zwierząt domowych, posłania
dla zwierząt domowych, 21 grzebienie dla zwierząt, klatki dla
zwierząt domowych, kuwety dla zwierząt domowych, 28 zabawki dla zwierząt domowych, 31 artykuły jadalne do żucia
dla zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, napoje dla zwierząt
domowych, papier pokryty piaskiem jako ściółka dla zwierząt domowych, piasek aromatyczny jako ściółka dla zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt domowych, suchary
dla psów, ściółka dla zwierząt.
(210)
(731)

(210)
(731)

497967
(220) 2019 04 01
POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) (znak słowny)
(540) DOG THE KING
(510), (511) 3 dezodoranty dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt, szampony dla zwierząt jako nielecznicze preparaty
do pielęgnacji, 16 torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych, 18 obroże dla zwierząt, odzież dla
zwierząt domowych, okrycia dla zwierząt, 20 budy dla zwierząt domowych, poduszki dla zwierząt domowych, posłania
dla zwierząt domowych, 21 grzebienie dla zwierząt, klatki dla
zwierząt domowych, kuwety dla zwierząt domowych, 28 zabawki dla zwierząt domowych, 31 artykuły jadalne do żucia
dla zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, napoje dla zwierząt
domowych, papier pokryty piaskiem jako ściółka dla zwierząt domowych, piasek aromatyczny jako ściółka dla zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt domowych, suchary
dla psów, ściółka dla zwierząt.
497968
(220) 2019 04 01
POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KAMRACKA
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe jako napoje,
brandy, gorzkie nalewki, napoje alkoholowe z wyjątkiem
piwa, whisky, wódka.
(210)
(731)

497969
(220) 2019 04 01
POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VIANA INTIMA
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych,
antyperspiranty jako przybory toaletowe, balsamy do celów
kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych,
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne,
błyszczyki do ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania
makijażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, ekstrakty ziołowe
do celów kosmetycznych, esencje eteryczne, kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs,
kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, lakier do włosów, lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, mleczko migdałowe
do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów
kosmetycznych, mydła, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło migdałowe, odżywki do włosów,
oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek golteriowy,
olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek terpentynowy jako preparat odtłuszczający, olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
olejki toaletowe, ołówki do brwi, paski odświeżające oddech,
paski wybielające zęby, płyny do pielęgnacji włosów, płyny
do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia,
preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących
jako przybory toaletowe, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do prostowania włosów, preparaty
do samoopalania jako kosmetyki, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, preparaty toaletowe, produkty do odświeżania
(210)
(731)
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oddechu w sprayu, przeciwpotowe mydła, puder do twarzy,
saszetki zapachowe do bielizny, sole kąpielowe do celów
innych niż lecznicze, środki czyszczące do higieny intymnej,
nielecznicze, suche szampony, szampony, talk kosmetyczny,
tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda utleniona
do celów kosmetycznych, wosk do depilacji, żele do wybielania zębów, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci,
5 antybakteryjne środki do mycia rąk, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze suche szampony, mydła antybakteryjne,
mydła dezynfekujące, podpaski higieniczne, tampony, taśmy
do podpasek, 16 papierowe chusteczki do nosa, chusteczki
papierowe do usuwania makijażu, papier higieniczny, ręczniki do twarzy papierowe, 21 gąbki do makijażu, kosmetyczki
na przybory toaletowe, kosmetyczne puderniczki jako kompakty, pędzle kosmetyczne, przybory kosmetyczne, przybory toaletowe, przyrządy do demakijażu, puszki do pudru,
rozpylacze do perfum, rozpylacze zapachowe, szczoteczki
do brwi, szczoteczki do paznokci, szczoteczki do rzęs, szpatułki kosmetyczne.
497977
(220) 2019 04 01
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno
(540) (znak słowny)
(540) BlueComplex
(510), (511) 1 nawozy dla rolnictwa, preparaty z mikroelementami dla roślin, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom.
(210)
(731)

497979
(220) 2019 04 01
ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CEDROB Drób i Wędliny dla Twojej Rodziny
Z KURNEJ PÓŁKI
(210)
(731)

(540) DRESTOL

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.03.02, 26.03.22
(510), (511) 20 meble, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
w związku z meblami za pośrednictwem stacjonarnych
punktów sprzedaży oraz sieci Internet, 37 instalacja mebli,
40 produkcja mebli na zamówienie i według specyfikacji
osób trzecich, 42 projektowanie mebli.
497982
(220) 2019 04 01
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno
(540) (znak słowny)
(540) FertiChem
(510), (511) 1 nawozy dla rolnictwa, preparaty z mikroelementami dla roślin, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom.
(210)
(731)

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

(210) 497980
(220) 2019 04 01
(731) ŚWIĘTY EUGENIUSZ DRESTOL, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

497984
(220) 2019 04 01
KWIECIEŃ ROBERT ENGER, Miechów
(znak słowno-graficzny)
STILE

(531) 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 6 klamki do drzwi metalowe, 20 klamki do drzwi
niemetalowe.
497988
(220) 2019 04 01
FARMATEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wyróżnienie Grand Prix Farmacji 2019

(210)
(731)

(531)
(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.07.03
(510), (511) 29 wędliny drobiowe, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna wędlin drobiowych, doradztwo w sprawie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
39 usługi magazynowania, składowania i dystrybucji wędlin
drobiowych.

61

29.01.14, 27.05.01, 01.01.04, 02.09.01, 26.01.01, 26.01.16,
26.04.04, 26.04.06
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi
badania rynku, usługi badania opinii publicznej, prenumerata czasopism, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, produkcja filmów reklamowych, projektowanie
materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, sprzedaż
detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wystawy w ce-
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lach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, usługi reklamowe
w zakresie produktów farmaceutycznych, usługi reklamowe
w zakresie artykułów kosmetycznych, organizacja konkursów
w celach reklamowych, 41 nauczanie, rozrywka, organizowanie konferencji i seminariów, organizowanie wystaw, organizowanie imprez sportowych oraz koncertów i spektakli, usługi
związane z produkcją programów radiowych i telewizyjnych,
produkcja filmów innych niż reklamowe, telewizyjne programy rozrywkowe, publikowanie książek, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe.
(210) 497990
(220) 2019 04 01
(731) MIOTK MARCIN, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) polisenso
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, usługi edukacyjne w zakresie języków, usługi edukacyjne związane z nauką języków
obcych, usługi nauczania języka angielskiego, usługi nauki
języka obcego, usługi w zakresie nauczania języków, usługi
w zakresie nauczania języków obcych, nauczanie, nauczanie
języków, nauczanie języków obcych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie kursów edukacyjnych
i egzaminów, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, edukacja językowa, dostarczanie informacji dotyczących edukacji, dostarczanie informacji edukacyjnych,
edukacja, edukacja dorosłych, edukacja [nauczanie], kursy
językowe, wydawanie nagród edukacyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

497991
(220) 2019 04 01
PAJKA LESZEK HALO TRANS TAXI, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
HALO 196-23 TAXI

Nr ZT21/2019

(531) 07.01.11, 27.05.01, 26.01.21, 29.01.13
(510), (511) 41 informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, nauka gimnastyki, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, przedszkola, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), sprawdziany
edukacyjne, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi
kaligrafii, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi
w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 43 usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], żłobki dla dzieci, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
45 opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców.
497995
(220) 2019 04 01
NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) respibiotic
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210)
(731)

497997
(220) 2019 04 01
NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) sportbiotic
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(210)
(731)

497998
(220) 2019 04 01
ELTRIM KABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruszkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELT-Servo

(210)
(731)
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 39 transport.
497992
(220) 2019 04 01
NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) foodbiotic
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(210)
(731)

497994
(220) 2019 04 01
STRZESAK DANUTA PIERWSZY NIEPUBLICZNY
ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE LEŚNA CHATKA PUCHATKA,
Zakrzewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE LEŚNA CHATKA PUCHATKA
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 kable sterownicze do maszyn i silników, przewody dźwigów, 9 kable elektroenergetyczne, kable do transmisji sygnału elektrycznego, kable izolowane do instalacji
elektrycznych, kable i przewody elektryczne, przewody uziemiające, przewody instalacji elektrycznych, przewody elektryczne w izolacji z plastiku, druty [przewody] elektryczne,
rurki izolacyjne na kable elektryczne, osłony na kable elektryczne, elektryczne kable do ładowania, kable do transmisji
danych, kable do nadawania i odbierania sygnałów telewizji
kablowej, kable koncentryczne, kable telekomunikacyjne, kable uziemiające, przewody telefoniczne, przewody elektryczne ze stopów metali, przewody elektryczne izolowane.
498002
(220) 2019 04 01
NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) menbiotic
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(210)
(731)
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498003
(220) 2019 04 01
NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) babybiotic
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(210)
(731)

498004
(220) 2019 04 01
NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) travelbiotic
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210)
(731)

498005
(220) 2019 04 01
CLICK IT! SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUŹNO ręka MANICURE PEDICURE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.04, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi związane z analizą kosmetyczną, usługi
związane z aromaterapią, usługi związane z chirurgią kosmetyczną, usługi związane z depilacją woskiem, usługi związane
z dopinaniem włosów, usługi związane z doradztwem dotyczącym kosmetyków, usługi związane z doradztwem dotyczącym urody, usługi związane z doradztwem świadczonym
za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała
i urody, usługi związane z doradztwem w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, usługi związane z doradztwem w zakresie
urody, usługi związane z elektrolizą do celów kosmetycznych,
usługi związane z elektrolizą kosmetyczną, usługi związane
z elektrolizą kosmetyczną w celu usuwania owłosienia, usługi
związane z fryzjerstwem, usługi związane z gabinetami pielęgnacji skóry, usługi związane z higieną i pielęgnacją urody
istot ludzkich, usługi związane z higieną i pielęgnacją urody
dla ludzi, usługi związane z higieną i pielęgnacją urody, usługi
związane z konsultacjami dotyczącymi kosmetyków, usługi
związane z kosmetycznym usuwaniem laserem zbędnych
włosów, usługi związane z laserowym usuwaniem grzyba
palców nóg, usługi związane z laserowym zabiegiem kosmetycznym pajączków, usługi związane z leczeniem kosmetycznym grzyba palców nóg, usługi związane z manicure, usługi
związane z medyczną pielęgnacją stóp, usługi związane
z męskimi salonami fryzjerskimi, usługi związane z myciem
włosów szamponem, usługi związane z nakładaniem produktów kosmetycznych na twarz, usługi związane z nakładaniem
produktów kosmetycznych na ciało, usługi związane z odbudową włosów, usługi związane z ozdabianiem ciała, usługi
związane z pielęgnacją stóp, usługi związane z pielęgnacją
urody, usługi związane z pielęgnacją urody dla ludzi, usługi
związane z przekłuwaniem ciała, usługi związane z salonami fryzjerskimi, usługi związane z salonami piękności, usługi
związane z salonami tatuażu, usługi związane ze ścinaniem
włosów, usługi związane ze stylizacją, układaniem włosów,
usługi związane ze świadczeniem usług przez salony piękności, usługi związane z udostępnianiem informacji medycznych
w zakresie dermatologii, usługi związane z udostępnianiem
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obiektów i sprzętu toaletowego, usługi związane z udostępnianiem obiektów i sprzętu do korzystania z solarium, usługi
związane z udzielaniem informacji o urodzie, usługi związane z udzielaniem informacji związanych z usługami salonów
piękności, usługi związane z chirurgią kosmetyczną i plastyczną, usługi związane z doradztwem w zakresie makijażu i nakładania makijażu, usługi związane z doradztwem w zakresie
makijażu świadczone online lub osobiście, usługi związane
z farbowaniem brwi, usługi związane z farbowaniem rzęs,
usługi związane z farbowaniem włosów, usługi związane
z koloryzacją brwi, usługi związane z koloryzacją rzęs, usługi
konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi z zakresu kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi z zakresu kręcenia włosów,
usługi z zakresu kształtowania brwi, usługi związane z manicure i pedicure, usługi związane z manicure świadczone
podczas wizyt domowych, usługi związane z masażem stóp,
usługi związane z mikrodermabrazją, usługi związane z nitkowaniem brwi, usługi związane obcinaniem włosów, usługi
związane z opalaniem natryskowym dla ciała ludzkiego, usługi związane z pielęgnacją paznokci, usługi związane z pielęgnacją paznokci rąk, usługi związane z pielęgnacją stóp, usługi
związane z pielęgnacją urody, w szczególności w zakresie rzęs,
usługi z zakresu podkręcania rzęs, usługi związanie z pedologią, usługi z zakresu przedłużania rzęs, usługi związane z rozjaśnianiem włosów, usługi związanie z salonami fryzjerskimi
dla kobiet, usługi związane z salonami fryzjersko-kosmetycznymi, usługi związane z salonami piękności, usługi związane
z salonami pielęgnacji paznokci, usługi związane z tatuażem
brwi, usługi związane z trwałym podkręcaniem rzęs, usługi
związane z trwałą ondulacją włosów, usługi związane z kolczykowaniem ciała (piercing), usługi związane z makijażem
permanentnym, usługi związane z ozdabianiem ciała, usługi
związane z pielęgnacją skóry głowy, usługi związane z pielęgnacją twarzy, usługi związane z pielęgnacją skóry, usługi
związane z pielęgnacją włosów, usługi związane z poradami
kosmetycznymi, usługi związane z tatuażem, usługi związane
z trwałym usuwaniem i redukcją owłosienia, usługi związane
z zabiegami upiększającymi, usługi związane z wizażem, usługi związane z woskowaniem ciała ludzkiego, usługi związane
z zabiegami kosmetycznymi na twarz i ciało, usługi związane z uzupełnianiem włosów, usługi związane z wstrzykiwaniem kuracji wypełniaczami do celów kosmetycznych, usługi
związane z wynajmem sprzętu do higieny i pielęgnacji urody
u ludzi, usługi związane z wynajmem sprzętu do pielęgnacji
skóry, usługi związane z wynajmem urządzeń medycznych,
usługi związane z wypożyczaniem instrumentów medycznych, usługi związane z wypożyczaniem maszyn i urządzeń
do użytku w salonach piękności lub męskich zakładach fryzjerskich, usługi związane z zabiegami depilacji, usługi związane z zabiegami kosmetycznymi, usługi związane z zabiegami
kosmetycznymi dla ciała, usługi związane z zabiegami kosmetycznymi dla twarzy, usługi związane z zabiegami kosmetycznymi dla włosów.
498006
(220) 2019 04 01
FORMA 3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Goczałkowice-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SLABB

(210)
(731)
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(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 19 beton, betonowe elementy budowlane, elementy budowlane, niemetalowe w postaci płyt, elementy
wykończeniowe budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, niemetalowe płytki ścienne, obudowy
kominków, niemetalowe, parapety okienne, niemetalowe,
płoty, parkany niemetalowe, płytki ścienne niemetalowe dla
budownictwa, płyty brukowe, niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty cementowe, płyty do brukowania
wykonane z materiałów niemetalowych, podłogowe płytki
niemetalowe, pokrycia ścienne nie z metalu, schody niemetalowe, schody jako stopnie, niemetalowe, słupy ogłoszeniowe niemetalowe, beton do odlewania, beton syntetyczny,
beton zbrojony, betonowe elementy brukowe, budowlane
elementy z betonu, bloczki betonowe, budowlane materiały
betonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem
szklanym, gotowe betonowe elementy budowlane, niemetalowe modułowe elementy budowlane, niemetalowe
płytki ścienne, niemetalowe pokrycia na schody, ogrodzenia niemetalowe, ogrodzenia (płoty) graniczne z materiałów
niemetalowych, okładzinowe panele ścienne, niemetalowe,
panele betonowe, płytki chodnikowe, płyty betonowe, polimerobeton, powierzchnie z fakturą do ścian, prefabrykowane elementy budowlane, niemetalowe, prefabrykowane
niemetalowe elementy budowlane do montażu na miejscu,
wykończenia betonowe z fakturą.
498007
(220) 2019 04 01
KOMEZA MACIEJ WYTWÓRNIA MROŻONEK MAŁA
GASTRONOMIA SMAKOSZ, Mszana Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lody i Spółka EST. 2019
(210)
(731)

(531) 08.01.18, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 27.07.23
(510), (511) 30 lody.
(210) 498010
(220) 2019 04 01
(731) DWOJAK KAMIL GEMELO, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) GEMELO
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej towarów takich
jak: drzwi, okna, bramy, parapety i rolety za pośrednictwem
stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi
sprzedaży hurtowej towarów takich jak: drzwi, okna, bramy,
parapety i rolety za pośrednictwem stacjonarnych punktów
sprzedaży oraz sieci Internet.
498011
(220) 2019 04 01
NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) vaginbiotic
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(210)
(731)
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498014
(220) 2019 04 01
NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) sinusbiotic
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210)
(731)

498015
(220) 2019 04 01
NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) gastrobiotic
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210)
(731)

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

498020
(220) 2019 04 01
KUROPATWA ARTUR, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
STĄGIEWNA Bar mleczny

(531) 11.01.13, 27.05.01
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi.
498030
(220) 2019 04 01
STEMBORSKA ALEKSANDRA IADITI CONSULTING,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEADITI
(210)
(731)

(531) 02.01.01, 02.09.01, 02.09.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych,
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku
leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski
dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 9 urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne,
kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wykrywania, ratowania życia i do celów dydaktycznych, urządzenia
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, nagrane
media i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe,
czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i przechowywania danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, urządzenia
liczące, komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe,
skafandry dla nurków, maski do nurkowania, zatyczki do uszu
do nurkowania, zaciski do nosa dla nurków i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, urządzenia do gaszenia ognia, 10 urządzenia i przyrządy
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chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne,
protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy
i artykuły do opieki nad niemowlętami, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, 35 reklama,
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie
działalności gospodarczej, prace biurowe, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna,
44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie
higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
498032
(220) 2019 04 01
STEMBORSKA ALEKSANDRA IADITI CONSULTING,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IADITI CONSULTING

(210)
(731)

(531) 02.01.01, 02.07.23, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych,
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku
leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski
dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 9 urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne,
kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wykrywania, ratowania życia i do celów dydaktycznych, urządzenia
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, nagrane
media i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe,
czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i przechowywania danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, urządzenia
liczące, komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe,
skafandry dla nurków, maski do nurkowania, zatyczki do uszu
do nurkowania, zaciski do nosa dla nurków i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, urządzenia do gaszenia ognia, 10 urządzenia i przyrządy
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne,
protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy
i artykuły do opieki nad niemowlętami, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, 35 reklama,
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie
działalności gospodarczej, prace biurowe, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna,
44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie
higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
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(210) 498037
(220) 2019 04 01
(731) MIOTK MARCIN, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) lingmine
(510), (511) 41 edycja nagrań wideo, montaż filmów, montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, montaż wideo, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, nagrywanie
taśm wideo, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych
i wideo, produkcja filmów w celach edukacyjnych, produkcja
filmów wideo, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja prezentacji
audiowizualnych, produkcja szkoleniowych filmów wideo,
realizacja nagrań audiowizualnych, usługi edukacyjne i instruktażowe, edukacja językowa, dostarczanie informacji dotyczących edukacji, dostarczanie informacji edukacyjnych,
edukacja, edukacja dorosłych, edukacja [nauczanie], informacja dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej
bazy danych lub z Internetu, kursy językowe, kursy korespondencyjne, kursy korespondencyjne, nauka na odległość,
usługi w zakresie nauczania języków obcych, zapewnianie
kursów edukacyjnych, udostępnianie gry komputerowej,
do której użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć
i/lub Internet, gry oferowane w systemie on-line z sieci komputerowej, kursy szkoleniowe, nauczanie, wydawanie audiobooków, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, nauczanie języków, nauczanie języków obcych,
opracowywanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie
kursów edukacyjnych i egzaminów, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja kursów językowych, organizowanie gier edukacyjnych, organizowanie
komputerowych kursów szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, przygotowywanie kursów edukacyjnych
i egzaminów, skomputeryzowane szkolenia, udostępnianie
kursów szkoleniowych dla młodych ludzi, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne w zakresie języków, usługi edukacyjne
związane z nauką języków obcych, usługi nauczania języka
angielskiego, usługi nauki języka obcego, usługi w zakresie
nauczania języków, udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, gry oferowane on-line
(w sieci informatycznej), gry internetowe [nie do pobrania],
42 usługi komputerowe, a mianowicie hosting obiektów
sieciowych online dla osób trzecich w celu organizowania
i prowadzenia spotkań online, spotkań i interaktywnych dyskusji, usługi komputerowe w postaci dostosowanych stron
internetowych zawierających informacje zdefiniowane przez
użytkownika, profile osobiste i informacje, dostawca usług
aplikacyjnych (ASP) obejmujący oprogramowanie umożliwiające przesyłanie, publikowanie, wyświetlanie, wyświetlanie,
oznaczanie, blogowanie, udostępnianie lub w inny sposób
dostarczanie mediów elektronicznych lub informacji przez
Internet lub inną sieć komunikacyjną, hosting edukacyjnych
treści multimedialnych, hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich do celów prowadzenia interaktywnych dyskusji, hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz
osób trzecich do celów wymiany treści online, hosting obiektów online do prowadzenia dyskusji interaktywnych, hosting
treści cyfrowych w Internecie, przechowywanie danych online, 45 usługi serwisów społecznościowych online.
498041
(220) 2019 04 01
NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) womanbiotic
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210)
(731)
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498043
(220) 2019 04 01
WACHOWIAK ELŻBIETA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
elevent EVENTS

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, 41 planowanie
i przeprowadzanie imprez [rozrywka], doradztwo w zakresie
planowania przyjęć: występy muzyczne na żywo, organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, konferencje (organizowanie i prowadzenie), organizowanie spektakli rozrywkowych, zamawianie artystów estradowych na imprezy (usługi
organizatora), 42 projektowanie stoisk wystawowych, 43 imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], organizacja
cateringu na imprezy okolicznościowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

498046
(220) 2019 04 01
WACHOWIAK ELŻBIETA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
elevent EVENTS

(531) 27.05.01, 26.04.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, 41 planowanie
i przeprowadzanie imprez [rozrywka], doradztwo w zakresie
planowania przyjęć: występy muzyczne na żywo, organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, konferencje (organizowanie i prowadzenie), organizowanie spektakli rozrywkowych: zamawianie artystów estradowych na imprezy (usługi
organizatora), 42 projektowanie stoisk wystawowych, 43 imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], organizacja
cateringu na imprezy okolicznościowe.
498047
(220) 2019 04 01
NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) vitalbiotic
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210)
(731)
(540)
(540)
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498064
(220) 2019 04 01
GWISTKA MARCIN MACIEJ BARINCLUSIVE, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
H8MNDAY

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności
i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów
w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, usługi kateringowe, organizowanie posiłków
w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla
gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków,
przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje dla turystów, usługi restauracji hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe,
serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji,
udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji
związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi
doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie
kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków, wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów,
wypożyczanie wyposażenia meblowego, wypożyczanie
mebli, wypożyczanie mebli dla hoteli, wypożyczanie krzeseł
i stołów, wypożyczanie umeblowania, wypożyczanie stołów
do wnętrz, wypożyczanie krzeseł do wnętrz, wypożyczanie
mebli na konferencje, wypożyczanie mebli na prezentacje, wypożyczanie mebli na wystawy, wypożyczanie mebli
na imprezy.
498065
(220) 2019 04 01
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM PSYCHOTERAPII SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
(210)
(731)

(210)
(731)

498050
(220) 2019 04 01
NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) slimbiotic
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(210)
(731)

(531) 25.01.25, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe i coaching, organizacja
szkoleń, szkolenia edukacyjne, kursy szkoleniowe, organizowanie szkoleń biznesowych, szkolenie biznesowe prowadzone
za pomocą gry, usługi szkolenia zawodowego, usługi szkolenia
personelu, trening osobisty, zapewnianie kursów szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie
seminariów szkoleniowych, prowadzenie seminariów szkoleniowych, doradztwo w zakresie szkoleń, szkolenia w dziedzinie
biznesu, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, przy-
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gotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, organizowanie
zjazdów w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie
imprez szkoleniowych, usługi edukacyjne w zakresie szkoleń
biznesowych, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, zapewnianie kursów szkoleniowych na temat zarządzania
biznesowego, usługi doradztwa dotyczące opracowywania
kursów szkoleniowych, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa,
kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, usługi edukacyjne
w zakresie zarządzania, zapewnianie kursów szkoleniowych
na temat zarządzania biznesowego, usługi w zakresie wykładów związane z umiejętnościami zarządzania, usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej, usługi doradcze w zakresie edukacji
i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi edukacyjne dotyczące umiejętności komunikacyjnych, szkolenia w zakresie
technik komunikacyjnych, usługi edukacyjne dla dorosłych
dotyczące audytu, wypożyczanie materiałów szkoleniowych,
opracowywanie materiałów edukacyjnych, rozpowszechnianie, materiałów edukacyjnych, publikacja materiałów edukacyjnych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych
na profesjonalnych wykładach, produkowanie materiałów
szkoleniowych rozprowadzanych podczas seminariów z zakresu zarządzania, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, doradztwo zawodowe
i coaching, coaching w zakresie życia osobistego, 44 kliniki, kliniki medyczne, ambulatoryjna opieka medyczna, prowadzenie
placówek medycznych, usługi medyczne, świadczenie usług
medycznych, 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, usługi obrazowania medycznego, obrazowanie optyczne
do użytku w diagnostyce medycznej, badania rentgenowskie
w celach medycznych, obrazowanie rentgenowskie do celów
medycznych, udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała, usługi dietetyków, poradnictwo dietetyczne,
doradztwo dietetyczne, usługi badań medycznych związane
z diagnozowaniem i leczeniem chorób, badania przesiewowe,
usługi badania cukrzycy, usługi badania korzystania z leków,
usługi pielęgniarstwa pediatrycznego, usługi psychiatryczne,
usługi analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów,
doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy
i wykwalifikowany personel medyczny, informacja medyczna,
usługi informacji medycznej, udzielanie informacji medycznej,
udostępnianie raportów dotyczących badań medycznych
osób, udostępnianie wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjentów poddanych leczeniu medycznemu, 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 problemów medycznych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych, usługi
w zakresie przygotowywania raportów medycznych, wydawanie raportów medycznych, kompilacja raportów medycznych,
przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, usługi terapeutyczne, usługi w zakresie terapii zajęciowej,
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opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, poradnictwo
związane z terapią zajęciową, psychoterapia, psychoterapia
holistyczna, usługi psychoterapeutyczne, usługi psychologów,
badania psychologiczne, doradztwo psychologiczne, konsultacje psychologiczne, poradnictwo psychologiczne, opieka
psychologiczna, leczenie psychologiczne, usługi diagnozy psychologicznej, przeprowadzanie testów psychologicznych, zapewnianie leczenia psychologicznego, sporządzanie raportów
psychologicznych, udzielanie informacji z zakresu psychologii,
usługi w zakresie psychologii pracy, terapia psychologiczna dla
małych dzieci, doradztwo związane z psychologią integralną,
usługi w zakresie oceny psychologicznej, badanie osobowości
do celów psychologicznych, przeprowadzanie ocen i badań
psychologicznych, przeprowadzanie testów psychologicznych do celów medycznych, przygotowywanie profilów psychologicznych do celów medycznych, doradztwo dotyczące
psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, usługi
w zakresie psychologii dla osób indywidualnych i grup, doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, usługi poradnictwa psychologicznego
w zakresie sportu, analiza zachowania do celów medycznych,
konsultacje psychiatryczne, psychiatria, testy psychiatryczne,
udostępnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji psychicznej,
udzielanie informacji dotyczących modyfikacji zachowania,
usługi doradcze dotyczące zachowania ludzkiego.
498066
(220) 2019 04 01
MAZUR-MICHAŁOWSKA BEATA SOWIA 5,
Siemianowice Śląskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOWIA 5 PRZEDSZKOLE KLUB MALUCHA ŻŁOBEK

(210)
(731)

(531) 03.07.05, 05.03.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 przedszkola, placówki opieki dziennej nad
przedszkolakami i małymi dziećmi, nauczanie przedszkolne, edukacja przedszkolna, kształcenie ruchowe dla dzieci
w wieku przedszkolnym, kształcenie w zakresie kultury fizycznej dla dzieci, szkolenia ruchowe dla dzieci, nauka tańca
dla dzieci, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, zajęcia
zorganizowane dla dzieci, usługi rozrywkowe świadczone dla
dzieci, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci,
usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, usługi
edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, udostępnianie obszarów rekreacyjnych w postaci
placów zabaw dla dzieci, 43 żłobki i ośrodki opieki dziennej,
usługi w zakresie żłobków, opieka nad dziećmi w żłobkach,
żłobki dla dzieci, mobilne żłobki, udzielanie informacji na temat usług żłobków, opieka nad dziećmi w klubach malucha.
498069
(220) 2019 04 01
SZPYRKA STANISŁAW MATEUSZ ONLY FUTBOL,
Stróże
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ONLY FUTBOL
(210)
(731)
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(531) 02.01.08, 02.01.16, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie zawodów piłki nożnej, organizowanie meczów piłki nożnej, organizacja imprez sportowych w dziedzinie piłki nożnej, organizacja i przeprowadzanie programów treningów dla młodzieży z zakresu
piłki nożnej, organizacja i przeprowadzanie programów
treningów z zakresu piłki nożnej, obozy piłki nożnej, nauczanie gry w piłkę nożną, szkolenia sportowe, organizowanie
szkoleń sportowych, szkolenia zawodników sportowych,
usługi szkoleniowe w zakresie sportu, zapewnianie kursów
szkoleniowych w zakresie sportu, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem, szkolenia sędziów sportowych,
szkolenia w zakresie zajęć sportowych, edukacja sportowa,
usługi edukacyjne dotyczące sportu, informacje dotyczące
edukacji sportowej, usługi w zakresie edukacji sportowej,
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, usługi akademii
piłkarskich, szkolenia ruchowe dla dzieci, zajęcia sportowe,
organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, zajęcia
sportowe i rekreacyjne, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć
sportowych, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych,
trenowanie, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, usługi
w zakresie treningu fizycznego, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, usługi trenerskie, usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, usługi trenerskie w zakresie sportu,
usługi sportowe, obozy sportowe, przeprowadzanie wydarzeń sportowych, wynajem sprzętu sportowego i obiektów
sportowych, dostarczanie sprzętu sportowego, organizowanie obozów sportowych, informacje na temat sportu, nauka
w zakresie sportu, usługi rozrywkowe związane ze sportem,
organizacja aktywności sportowych na obozach letnich,
udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, usługi w zakresie konferencji.
498081
(220) 2019 04 01
MRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Elite Sailing

(210)
(731)

(531) 01.01.02, 18.03.02, 24.03.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 fotografowanie, imprezy sportowe, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kultura
fizyczna, nauczanie, organizowanie balów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie konkursów, organizowanie obozów sportowych, produkcja filmów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
sprawdziany edukacyjne, organizowanie zajęć sportowych,
organizowanie obozów wakacyjnych, usługi związane z organizacją wypoczynku, wypożyczanie sprzętu sportowego
z wyjątkiem pojazdów, edukacja w zakresie wyższych uczelni, organizowanie zawodów sportowych, kształcenie w za-
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kresie przygotowania do studiów za granicą, rejsy żeglarskie,
wydarzenia żeglarskie, rejsy motorowodne, szkolenia żeglarskie, mentoring edukacyjny.
498082
(220) 2019 04 01
ZWIĄZEK SPORTOWY POLSKA FEDERACJA KARATEDÖ TSUNAMI, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KARATE-DŌ TSUNAMI
(510), (511) 41 usługi szkoleniowe w zakresie sportu, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie sportu, organizowanie programów
szkolenia młodzieży, szkolenia zawodników sportowych,
sędziowanie sportowe, usługi sportowe, edukacja sportowa, obozy sportowe, organizowanie obozów sportowych,
produkcja imprez sportowych, organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, organizowanie konkursów
sportowych, prowadzenie zawodów sportowych, usługi
klubów sportowych, wynajem sprzętu sportowego, wynajmowanie obiektów sportowych, przeprowadzanie imprez
sportowych, organizowanie turniejów sportowych, informacje na temat sportu, nauka w zakresie sportu, informacje
dotyczące edukacji sportowej, usługi trenerskie w zakresie
sportu, instruktaż sportowy, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi w zakresie notowań wyników sportowych, organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, prowadzenie szkół sztuk walki, prowadzenie treningów
sztuk walki, nauka karate.
(210)
(731)

498083
(220) 2019 04 01
TRADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) JD700
(510), (511) 8 ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji
urody dla ludzi i zwierząt, przybory do manicure i pedicure,
cążki do obcinania paznokci [narzędzia ręczne], cążki do skórek, elektroniczne pilniki do stóp, elektryczne urządzenia
polerujące do paznokci, elektryczne zestawy do pedicure’u,
głowice obrotowe do pilników do stóp do usuwania zrogowaciałej skóry, narzędzia do odpychania skórek, nieelektryczne polerki do paznokci, nożyczki do paznokci, nożyki do usuwania zgrubiałej skóry i odcisków, obcinacze do paznokci,
obcinacze do paznokci [elektryczne lub nieelektryczne],
pilniki do paznokci, pilniki do paznokci nieelektryczne, pilniki
do paznokci, elektryczne, pilniki do stóp, pilniki igłowe, polerki do paznokci do manicure, polerki do paznokci nieelektryczne, polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne,
przybory do manikiuru, przybory do pedikiuru, przyrządy
do usuwania skórek, wymienne głowice obrotowe do elektronicznych pilników do paznokci, zestawy do manicure, zestawy do manicure, elektryczne, zestawy do pedicure.
(210)
(731)

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

498084
(220) 2019 04 01
PRZEŹDZIĘK RADOSŁAW DEALPORTAL, Włocławek
(znak słowno-graficzny)
DEAL PORTAL
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(531) 10.03.11, 27.05.02, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów
lojalnościowych dla klientów, pośrednictwo w zawieraniu
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, reklama
towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem
przewodnika online do przeszukiwania, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, marketing
internetowy, kampanie marketingowe, usługi marketingowe,
usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego,
marketing towarów i usług na rzecz innych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych
na rzecz innych, promocja towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, promowanie towarów i usług
osób trzecich w Internecie, promowanie towarów i usług
osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, agencje importowe i eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynku, audyt, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji
i przetargów publicznych, badania marketingowe, badania
opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi porównywania cen, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom,
pozyskiwanie danych do komputerowej bazy danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania towarów i usług dla osób
trzecich, obróbka tekstów, rozpowszechnienie ogłoszeń
reklamowych, opinie, sondaże, pomoc przedsiębiorstwom
w działalności gospodarczej przemysłowej lub handlowej,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, prognozy
ekonomiczne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, public
relations, agencje public relations, publikowanie tekstów
sponsorowanych, reklama, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
reklamy korespondencyjne, rynkowe badania, sortowanie
danych w bazach komputerowych, sprzedaż, promocja dla
osób trzecich, statystyczne zestawienia, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, zarządzanie zbiorami informatycznymi.
498085
(220) 2019 04 01
KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA FOCUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOCUS Kancelaria Podatkowa

(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.03.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 rachunkowość, zarządzanie rachunkowością,
zarządzanie rachunkami firm, doradztwo podatkowe, planowanie podatkowe, przygotowanie skomputeryzowanej
rachunkowości, skomputeryzowane prowadzenie rachunko-
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wości, przygotowywanie wymiaru podatku, rachunkowość
na rzecz osób trzecich, udostępnianie informacji dotyczących kont, rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami,
dostarczanie raportów dotyczących informacji rachunkowych, usługi doradcze dotyczące rachunkowości handlowej,
doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, doradztwo w zakresie zwrotu podatku, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące rachunkowości, usługi rachunkowe
w zakresie kosztów na rzecz przedsiębiorstw rolniczych, audyt finansowy, audyt sprawozdań finansowych, doradztwo
związane z audytem, księgowość, skomputeryzowana księgowość, księgowanie kosztów, prowadzenie księgowości
przedsiębiorstwa, usługi księgowe związane ze ściąganiem
należności, doradztwo księgowe w zakresie sporządzania
zeznań podatkowych, usługi księgowe na potrzeby fuzji
i przejęć, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, badania
prawne, usługi wsparcia prawnego, sporządzanie ekspertyz
prawnych, usługi monitorowania prawnego, kompilacja informacji prawnych, pośrednictwo w procedurach prawnych,
doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, porady
prawne i zastępstwo procesowe, pomoc prawna przy tworzeniu umów, usługi prawne w zakresie mediacji, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, doradztwo związane
z osobistymi sprawami prawnymi, świadczenie usług w zakresie badań prawnych, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych,
usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób
trzecich, udostępnianie informacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

498087
(220) 2019 04 01
KOŁODZIEJ JÓZEF PHU TRANSCEM, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
TRANSCEM Bielsko-Biała dystrybucja cementu

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 cement, cement budowlany, cement ogniotrwały, cement glinowy, cement hydrauliczny, cement krzemionkowy, cement dachowy, cement portlandzki, cement
włóknisty, materiały cementujące, preparaty cementujące,
cement do wypełniania, cement zawierający elementy
metaliczne, związki cementujące, mieszanki cementowe,
cementowe pokrycia zapewniające wodoszczelność, zaprawa cementowa do zastosowania w budownictwie,
cement gotowy do użycia do celów budowlanych, zaprawa murarska, licowa zaprawa murarska, sucha zaprawa
murarska, zaprawa murarska gipsowa, zaprawa murarska
z wapna, mieszanka zaprawy murarskiej, niemetalowe
ogniotrwałe zaprawy murarskie, zaprawy murarskie odporne na wodę, gotowa mieszanka suchej zaprawy murarskiej,
piasek do użytku w przygotowywaniu zapraw murarskich,
piasek, piasek budowlany, worki z piaskiem, piaskowiec dla
budownictwa, piasek do użytku w budownictwie, piasek
do użytku w przygotowywaniu betonu, wapno, materiały
budowlane na bazie wapna, wapno suchogaszone do celów budowlanych, szklane materiały budowlane, betonowe
materiały budowlane, materiały budowlane przeciwogniowe, materiały budowlane niemetalowe, materiały budowlane z drewna, materiały budowlane z materiałów z tworzyw
sztucznych, materiały budowlane ze sztucznego kamienia,
bloczki budowlane zawierające materiały izolacyjne, ma-
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teriały budowlane z włókien mineralnych, materiały niemetalowe do celów budowlanych i konstrukcyjnych, bloki
murarskie, cegły, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami budowlanymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z materiałami budowlanymi, sprzedaż detaliczna
lub hurtowa cementu, cementu budowlanego, cementu
ogniotrwałego, cementu glinowego, cementu hydraulicznego, cementu krzemionkowego, cementu dachowego,
cementu portlandzkiego, cementu włóknistego, 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, 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, szklanych materiałów budowlanych, betonowych materiałów
budowlanych, materiałów budowlanych przeciwogniowych, materiałów budowlanych niemetalowych, materiałów budowlanych z drewna, 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, bloków murarskich, cegieł, 39 usługi transportowe, transport towarów,
transport samochodami ciężarowymi, strzeżony transport
ciężarówkami, organizowanie transportu ładunków, organizowanie transportu towarów, transport i składowanie
towarów, usługi transportu drogowego ładunków, usługi
agencji transportowej w zakresie organizowania transportu
towarów, kontrola towarów przeznaczonych do transportu,
usługi doradcze związane z transportem towarów, usługi
informacyjne związane z transportem towarów, wynajmowanie transportu drogowego, wypożyczanie środków
transportu, usługi transportu ładunków, transport materiałów budowlanych, załadunek i rozładunek towarów.
(210)
(731)
(540)
(540)

498115
(220) 2019 04 02
INSERT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
Sello

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe nagrane, programy
desktopowe, oprogramowanie komputerowe dotyczące
obsługi handlowej platformy internetowej, 35 prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz-
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nej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi pośrednictwa w handlu, zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi w zakresie
zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie
zarządzania i administrowania biznesem oraz czynnościami
biurowymi, obróbka danych komputerowych, przetwarzanie
danych, sporządzanie zestawień statystycznych, 42 tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
tworzenie platform internetowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

498129
(220) 2019 04 02
SZAFRAŃSKA AGNIESZKA INSERVICES, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
RegioFood

(531)

07.01.09, 08.03.01, 05.09.01, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.06,
26.04.18, 29.01.15, 05.07.02, 25.07.25
(510), (511) 29 galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe
i warzywne - dżemy, 30 wypieki, wyroby cukiernicze, czekolady i desery.
498130
(220) 2019 04 02
PRZEŁOŻYŃSKA PAULINA BARBARA AGENT GINA,
Chojnów
(540) (znak słowny)
(540) AGENT GINA Network Planer
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe.

(210)
(731)

498133
(220) 2019 04 02
KRZYSIŃSKA MAGDALENA KAMILA DOBRY PLAN,
Stoszowice
(540) (znak słowny)
(540) Dobry Plan - Good Plan Stand
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe.
(210)
(731)

498145
(220) 2019 04 03
BATOR MIKOŁAJ EKOLOGICZNA PRZETWÓRNIA,
Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z ZAKWASOWNIA.PL
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 zupy, warzywa kiszone, kimchi, gotowe dania
warzywne, 30 octy, kombucha.
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498153
(220) 2019 04 03
SMARTINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Moonie’s
(210)
(731)
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dostarczania rozrywki w formie występów muzycznych
na żywo, organizowanie i prowadzenie konferencji, usługi
rozrywki dźwiękowej, prezentowanie ścieżek dźwiękowych
filmów wideo, produkcja nagrań dźwiękowych, montaż taśm
dźwiękowych, usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych i rozrywki
wideo, montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu.
498164
(220) 2019 04 03
SOZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SHOKU
(510), (511) 43 serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, bary, zapewnianie jedzenia i napojów na imprezy
firmowe, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety,
katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), usługi kateringu zewnętrznego, usługi kateringowe, usługi restauracji japońskich, usługi
restauracji serwujących tempurę, usługi restauracji specjalizujących się w makaronach udon i sobą, usługi restauracji
sprzedających sushi, usługi restauracji washoku, usługi restauracji z daniami ramen, usługi restauracyjne.
(210)
(731)

(531)

01.07.06, 01.01.05, 27.05.01, 29.01.12, 24.09.03, 24.01.07,
24.01.17, 24.01.18
(510), (511) 24 kocyki dziecięce, kocyki do owijana niemowląt (różki), bielizna pościelowa i konce, ręczniki duże, koce
do łóżeczek dziecięcych, koce bawełniane, koce dla niemowląt, kołdry, osłony do łóżek dziecięcych, pościel, poszewki
na kołdry, poszewki na poduszki, prześcieradła do łóżek
dziecięcych, ręczniki dla dzieci, tkaniny ubraniowe, 25 buty
skórzane, buty dziecięce, buty dla niemowląt, buty na rzepy,
sandały i buty plażowe, odzież dziecięca, 28 zabawki, zabawki z tkanin, zabawki pluszowe, zabawki dla niemowląt, zabawki dla dzieci, zabawki do użytku w wózkach dziecięcych.
498162
(220) 2019 04 03
JADAR RA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JADAR RA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 betonowe rury, belki betonowe, betonowe
rzeźby, ściany betonowe, pomniki betonowe, panele betonowe, pachołki betonowe, pojemniki betonowe, płyty
betonowe, sklepienia betonowe, słupy betonowe, pokrycia
betonowe, bloczki betonowe, betonowe przewody, betonowe elementy brukowe, kamienie brukowe betonowe, kostki
brukowe betonowe, betonowe materiały budowlane, masa
betonowa prefabrykowana, zaprawa betonowa wyważanej
betonowe ściany oporowe, betonowe elementy budowlane, wykończenia betonowe z fakturą, gotowe betonowe
elementy budowlane, betonowe poidła dla ptaków, ściany
betonowe do celów budowlanych, kratki burzowe [drenażowe konstrukcje betonowe], kanały odwadniające betonowe [drenażowe konstrukcje betonowe], betonowe płyty
do nawierzchni drogowych, wyroby dekoracyjne z odlewów
betonowych, słupy betonowe do użytku jako materiały budowlane, budowlane materiały betonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym.
(210) 498163
(220) 2019 04 03
(731) PAWNUK ŁUKASZ, Kryniczno
(540) (znak słowny)
(540) Soundspace
(510), (511) 41 przedstawienia muzyczne, usługi miksowania muzyki, zapewnianie muzyki na żywo, przedstawienia
muzyczne na żywo, komponowanie muzyki dla osób trzecich, usługi imprez muzycznych na żywo, usługi w zakresie

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

498248
(220) 2019 04 03
BULIŃSKI ROBERT BIURO BAZAR, Bydgoszcz
(znak słowno-graficzny)
PERFEKT

(531) 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej artykułów biurowych, koszulek, obwolut, ofertówek, pojemników na dokumenty, pojemników na katalogi i czasopisma, pojemników
na teczki, przekładek, pudeł archiwizacyjnych, segregatorów, skoroszytów, szuflad, teczek, klipsów archiwizacyjnych,
wizytowników, artykułów BHP, nakryć głowy, artykułów
do ochrony wzroku, odzieży, rękawic, artykułów do pisania i korygowania, atramentów, cienkopisów, cienkopisów
kulkowych, długopisów, foliopisów, gumek do mazania,
korektorów, kredek, pisaków, markerów, ołówków, piór, piór
kulkowych, piór ze ścierającą końcówką, piór żelowych,
temperówek, galanterii biurowej, akcesoriów mocujących,
clipboardów, dziurkaczy, gumek, kieszeni samoprzylepnych, klejów, linijek, metkownic, nawilżaczy do palców,
nici, sznurków, noży, nożyczek, pieczątek, pinezek, szpilek,
podajników do taśm, przyborników, rozszywaczy, spinaczy
i klipsów, taśm dwustronnych, taśm klejących biurowych,
taśm lakierniczych, taśm montażowych, zszywaczy, zszywek, bloków biurowych, bloków technicznych i rysunkowych, druków akcydensowych, dzienników korespondencji,
kalendarzy, notatników, notesów samoprzylepnych, skorowidzów, zakładek indeksujących, zeszytów, brulionów, materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych, bębnów
do drukarek, materiałów eksploatacyjnych do faksów, folii,
taśm do drukarek igłowych, tonerów do drukarek, wkładów
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atramentowych, farb, kredy, krepy, masy plastycznej, pasteli,
bindownic, holderów, identyfikatorów, laminatorów, listew
do oprawy dokumentów, okładek do bindowania, termobindownic, etykiet, kalek, kopert, papieru, papieru biurowego,
papieru do ploterów, papieru do drukowania, papieru ksero
w roli, papieru ozdobnego, papieru i folii samoprzylepnej,
rolek faksowych, rolek kasowych, akcesoriów mocujących,
antyram, bloków do flipchartów, ekranów, flipchartów, gablot, planerów, projektorów, rzutników, stojaków, tabliczek,
stolików projekcyjnych, systemów prezentacji, tablic interaktywnych, tablic korkowych, tablic obrotowo-jezdnych, tablic
suchścieralnych, tablic magnetycznych, tablic tekstylnych,
wskaźników, urządzeń biurowych, drukarek, drukarek etykiet,
gilotyn, trymerów, kalkulatorów, niszczarek, testerów, urządzeń wielofunkcyjnych, wyposażenia biura, apteczek, baterii,
akumulatorów, biurek, regałów, kasetek na pieniądze, krzeseł,
foteli, lampek biurowych, latarek, mat podłogowych, oczyszczaczy powietrza, akcesoriów do pakowania, sprzętu AGD,
szafek na klucze, wag, wentylatorów, wieszaków, zegarów,
artykułów spożywczych, artykułów higienicznych, akcesoriów do sprzątania, dozowników, podajników, środków higienicznych, środków czystości, koszy na śmieci, mydła, naczyń
jednorazowych, napojów gazowanych, napojów izotonicznych, napojów niegazowanych, soków, odświeżaczy, ręczników papierowych, papieru toaletowego, słodyczy, przekąsek, środków piorących, wody mineralnej, worków na śmieci,
akcesoriów komputerowych, kart pamięci, klawiatur, listew
zasilających, myszek komputerowych, nośników danych,
opakowań na płyty, płyt jako nośników danych, podkładek
na biurko, podkładek pod myszki komputerowe, podkładek
pod nadgarstek, akcesoriów do urządzeń mobilnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

498253
(220) 2019 04 04
MICROMADE GAŁKA I DRÓŻDŻ SPÓŁKA JAWNA, Piła
(znak słowno-graficzny)
MM

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 mikroprocesorowe urządzenia kontrolno-sterujące, elektroniczne urządzenia dydaktyczne, elektroniczne
urządzenia szyfrujące, elektroniczne urządzenia sterujące,
elektroniczne urządzenia kodujące, urządzenia elektroniczne do nadawania, elektroniczne osobiste urządzenia alarmowe, urządzenia elektroniczne do monitoringu, elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania, elektroniczne
urządzenia do inwigilacji obiektów, elektroniczne urządzenia
do sterowania procesami, elektroniczne urządzenia do programowania, piloty do urządzeń elektronicznych, urządzenia elektroniczne do przetwarzania danych, elektroniczne
urządzenia do zdalnego sterowania sygnałami, elektroniczne
urządzenia do kontroli przebiegu procesów technologicznych, elektroniczne urządzenia do mierzenia czasu, elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy zabezpieczające,
oprogramowanie związane z podręcznymi elektronicznymi
urządzenia cyfrowymi, bezprzewodowe urządzenia do zdalnego sterowania do przenośnych urządzeń elektronicznych
i komputerów, oprogramowanie komputerowe do użytku
w podręcznych przenośnych elektronicznych urządzeniach
cyfrowych oraz innych użytkowych urządzeniach elektronicznych, oprogramowanie pośredniczące do zarządzania
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funkcjami oprogramowania w urządzeniach elektronicznych,
moduły sprzętu komputerowego do użytku w urządzeniach
elektronicznych korzystających z Internetu przedmiotów,
bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania
i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych,
sterowniki oprogramowania do urządzeń elektronicznych
umożliwiające sprzętowi komputerowemu i urządzeniom
elektronicznym komunikację między sobą, czytniki RFID,
znaczniki RFID, programy komputerowe, oprogramowanie,
oprogramowanie biometryczne, oprogramowanie firmowe,
oprogramowanie biurowe, oprogramowanie miernicze.
498256
(220) 2019 04 04
KNEDLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jantar
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLAŻA BIAŁA (KRYNICA MORSKA) www.plazabiala.pl

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04, 01.15.24
(510), (511) 41 ośrodki rozrywkowe, kluby plażowe, usługi
rozrywkowe, rozrywka, centra rozrywki, organizacja rozrywek
muzycznych, informacja o rozrywce, organizacja imprez rozrywkowych, prowadzenie imprez rozrywkowych, przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, zapewnianie rozrywki
na żywo, usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi rozrywkowe
ośrodków wczasowych, usługi doradcze w zakresie rozrywki, usługi rozrywkowe związane ze sportem, udostępnianie
obiektów i sprzętu rozrywkowego, publikacja kalendarzy
imprez, usługi edukacyjne i instruktażowe, ośrodki rozrywkowe, usługi klubowe, 43 zapewnianie żywności i napojów
w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów
w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach
szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów,
restauracje dla turystów, usługi restauracji hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje
samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących
restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie
informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje,
usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków.
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498274
(220) 2019 04 04
CHEMIK HB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chemik HB hurtownia budowlana

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: farby, lakiery, pokosty, środki zapobiegające korozji
i zabezpieczające drewno, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki,
opał, materiały budowlane metalowe, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, narzędzia ręczne z napędem elektrycznym i pneumatycznym, narzędzia ręczne, urządzenia
do ogrzewania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji,
zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, kominki, zlewozmywaki, umywalki, bidety, wanny, prysznice, armatura
sanitarna, silikony, pianki poliuretanowe, materiały uszczelniające, materiały izolacyjne, rury elastyczne niemetalowe,
materiały budowlane niemetalowe, meble łazienkowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

498277
(220) 2019 04 04
EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
BOCIAN POŻYCZKI

498326
(220) 2019 04 05
KWIATEK JAKUB INDYWIDUALNA PRAKTYKA
DENTYSTYCZNA; FLOSMED, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) KLINIKA KWIATEK
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi stomatologiczne,
usługi ortodontyczne, usługi protetyczne, usługi chirurgiczne, usługi implantologiczne.
(210)
(731)

498333
(220) 2019 04 05
KWIATEK JAKUB INDYWIDUALNA PRAKTYKA
DENTYSTYCZNA; FLOSMED, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLINIKA KWIATEK
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.03.02, 26.03.04, 26.03.05, 29.01.14
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi stomatologiczne,
usługi ortodontyczne, usługi protetyczne, usługi chirurgiczne, usługi implantologiczne.
498334
(220) 2019 04 05
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BielskoBiała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bielmar Słoneczna

(210)
(731)

(531)
(531) 26.01.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi w zakresie udzielania kredytów.
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29.01.14, 27.05.01, 27.05.03, 09.01.10, 26.01.04, 26.11.12,
05.05.04, 05.05.20
(510), (511) 29 rafinowane tłuszcze roślinne jadalne, margaryny, masło roślinne, oleje jadalne, komponenty i ekstrakty
tłuszczów roślinnych rafinowanych.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

491311, 493110, 495962, 496647, 497804, 497819, 497898, 497977, 497982

3

479118, 493110, 496075, 496100, 496322, 496731, 496742, 496748, 496855, 497537, 497699, 497732, 497815,
497849, 497966, 497967, 497969

5

491362, 493110, 493353, 493691, 493692, 493694, 493695, 493696, 493697, 493699, 495962, 496075, 496100,
496280, 496742, 496748, 496763, 496782, 496784, 496818, 497849, 497893, 497894, 497895, 497900, 497911,
497916, 497936, 497938, 497969, 497992, 497995, 497997, 498002, 498003, 498004, 498011, 498014, 498015,
498030, 498032, 498041, 498047, 498050

6

492256, 492887, 496576, 496842, 497638, 497785, 497949, 497984

7

494973, 495245, 497822, 497851, 497998

8

493891, 498083

9

492855, 492858, 492859, 494277, 494286, 494892, 495245, 496833, 497662, 497679, 497680, 497681, 497682,
497683, 497813, 497820, 497822, 497827, 497834, 497836, 497856, 497857, 497858, 497859, 497934, 497965,
497998, 498030, 498032, 498115, 498130, 498133, 498253

10

494277, 494286, 496742, 496748, 497776, 498030, 498032

11

492256, 496576, 496842, 497836, 497949, 497951

12

496056, 496751, 497577

14

496090, 496200, 497614, 497750, 497803

16

492263, 492855, 492858, 492859, 492887, 493110, 496855, 496867, 496868, 497666, 497787, 497803, 497810,
497834, 497836, 497856, 497857, 497859, 497965, 497966, 497967, 497969

17

497854

18

494039, 496200, 497577, 497614, 497803, 497842, 497966, 497967

19

496153, 496175, 496277, 496680, 496681, 496682, 496842, 497028, 497638, 497785, 497898, 497949, 498006,
498087, 498162

20

492887, 496842, 496855, 497028, 497776, 497878, 497966, 497967, 497980, 497984

21

496200, 496855, 497683, 497787, 497788, 497803, 497878, 497926, 497966, 497967, 497969

24

493891, 496855, 497776, 497805, 498153

25

465426, 493305, 494039, 494345, 494353, 496200, 496855, 496867, 496868, 497614, 497655, 497750, 497787,
497803, 497805, 497813, 497828, 497842, 498153

26

496200

28

465426, 492263, 497577, 497966, 497967, 498153

29

493189, 493194, 493195, 493196, 493197, 493567, 493574, 495753, 495928, 496075, 496100, 496350, 496855,
497630, 497635, 497644, 497646, 497680, 497681, 497682, 497683, 497755, 497926, 497948, 497979, 498129,
498145, 498334

30

493567, 493574, 495869, 495928, 496350, 496693, 496855, 497680, 497681, 497682, 497683, 497755, 497810,
497926, 497948, 498007, 498129, 498145

31

493567, 493574, 496350, 496647, 497850, 497948, 497966, 497967

32

491362, 493567, 493574, 495928, 496855, 497516, 497755, 497800

33

493567, 493574, 496170, 496855, 497002, 497003, 497016, 497968

34

496855
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2

1

35

487949, 491362, 491787, 492263, 492855, 492858, 492859, 493567, 493574, 494277, 494286, 494345, 494353,
496056, 496153, 496175, 496200, 496322, 496576, 496647, 496680, 496681, 496682, 496693, 496694, 496842,
496855, 496867, 496868, 497537, 497577, 497591, 497605, 497636, 497638, 497679, 497680, 497681, 497682,
497683, 497780, 497787, 497796, 497797, 497799, 497810, 497816, 497819, 497820, 497827, 497834, 497836,
497842, 497853, 497856, 497857, 497858, 497859, 497926, 497951, 497979, 497980, 497988, 498010, 498030,
498032, 498043, 498046, 498084, 498085, 498087, 498115, 498248, 498274

36

492818, 496090, 496435, 496716, 496855, 497755, 497787, 497834, 497836, 497856, 497857, 497858, 497859,
498277

37

496238, 496576, 496647, 496694, 497594, 497755, 497785, 497816, 497822, 497836, 497898, 497949, 497980

38

492855, 492858, 492859, 496867, 496868, 497834, 497836, 497856, 497857, 497858, 497859, 497926

39

465423, 496435, 496855, 496868, 497755, 497787, 497951, 497979, 497991, 498087

40

495245, 497028, 497612, 497980

41

465423, 465426, 491787, 492263, 492820, 492855, 492858, 492859, 493305, 494892, 495865, 496742, 496748,
496867, 496868, 497216, 497636, 497666, 497750, 497787, 497796, 497797, 497799, 497813, 497926, 497952,
497965, 497988, 497990, 497994, 498030, 498032, 498037, 498043, 498046, 498065, 498066, 498069, 498081,
498082, 498163, 498256

42

484711, 487949, 492256, 492855, 492858, 492859, 492887, 494892, 496742, 496748, 496855, 497594, 497612,
497636, 497820, 497827, 497836, 497858, 497878, 497980, 498037, 498043, 498046, 498115

43

465423, 489231, 494973, 495833, 495869, 496068, 496693, 496855, 497680, 497681, 497682, 497683, 497755,
497787, 497793, 497805, 497832, 497855, 497861, 497863, 497994, 498020, 498043, 498046, 498064, 498066,
498164, 498256

44

491311, 491762, 494277, 494286, 496647, 496742, 496748, 497666, 497796, 497797, 497841, 497878, 498005,
498030, 498032, 498065, 498326, 498333

45

492256, 492855, 492858, 492859, 492887, 494011, 497994, 498037, 498085

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

Absorber ciepła
AGENT GINA Network Planer
agralan
Agralan
ALLUMA
Antaresa Scorpi
Antaresa
ATIK DE ACTU 1991 ET VISU
AUTOBLOG POWERED BY SPIDER’S WEB
B Bombelkovo
B WHEY PROTEIN CONCENTRATE PROTEIN
series 100 % WPC Suplement diety.
Zawiera substancje słodzące. BLADE SERIES
23 g PROTEIN PER SERVING TASTY
& CREAMY BEST QUALITY CUT YOUR LIMITS
babybiotic
BAL RYNKU KAPITAŁOWEGO
barmix
be be edu
BEBETTO
berserk ON THE TOP
BIAŁY KIEŁ
Bielmar Słoneczna
BIOSLIMMER
BIOSTERAN
BlueComplex
BOCIAN POŻYCZKI
BONELLA
BOŚBank24
BOŚBank24
bp BIPROGEO PROJEKT
Bratex Centro
BUBALA
bujnie
C creadoor.
CALMINEX
CAT THE LORD
CEDROB Drób i Wędliny dla Twojej Rodziny
Z KURNEJ PÓŁKI
Cement MAXIMA
Chemik HB hurtownia budowlana
CLIMAFEM
COMBAT SECURITY
COMPRE
Coolka
COSMOLight

492256
498130
497820
497827
497755
494353
494345
496238
492859
497591

491362
498003
491787
494973
492263
497577
497750
497002
498334
497895
495962
497977
498277
496680
497857
497859
497594
497638
497828
497878
497028
493697
497966
497979
497898
498274
493699
494011
497854
495869
497951

Czarna Mańka Café
DEAL PORTAL
DENTAL FACTORY
Derr
Dobry Plan - Good Plan Stand
DOG THE KING
DOKTOR MATERAC
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
DonKwiat
DORAKO
DRESTOL
eco logiQ
EDELLO
EDITEM cosmetics
elevent EVENTS
elevent EVENTS
Elite Sailing
ELT-Servo
EndoTrade wszystko dla endoskopii
e-PPK
ESTIMA RYŁKO
EVERGOOD
farmasystem senior komfort
farmio Zakłady Drobiarskie
FEMIBIOX
FEMIFLOR
FertiChem
fighting games challenge
FIZZY
FloodLum
FLORASLIMMER
FlyPark
FOCUS Kancelaria Podatkowa
foodbiotic
FORTE PIANO
Forum Wizja Rozwoju
GASGASTRIN
gastrobiotic
GEMELO
GLAPP
GLIMMUNE THERAPEUTICS
GLIMMUNE
GLOBALL Roman Kozaczuk
GoAhead automotive

495833
498084
497841
497537
498133
497967
497776
498065
497788
497949
497980
497732
496175
497815
498043
498046
498081
497998
496694
497858
496200
493110
493353
495753
497911
493692
497982
497216
497800
496833
497938
493305
498085
497992
497003
492820
496784
498015
498010
497679
496742
496748
496090
496751
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GOMEO
H8MNDAY
HABANA SPORT’S BAR-B-Q
HALO 196-23 TAXI
HEPAGASTRIN
HONEY MAPLE
HOT DEALS
HUNA-MANA
IADITI CONSULTING
iBOSS24
iBOSS24
instal konsorcjum
INTEL AGILEX
inter ŁAZIENKA
JADAR RA
JAWORZANKA
JAWORZYNA KRYNICKA HOTEL
JD700
Jesika
JO!
KAMELEO
KAMRACKA
KARATE-DO TSUNAMI
Kierowcy Zawodowi
KK KUPIEC MANUFAKTURA LODÓW
KLINIKA KWIATEK
KLINIKA KWIATEK
KOGNI COACH
KOMPOZYTOR
Krosno malarskie ART-RAM
KUPIEC ZDROWA RADOŚĆ ŻYCIA
LACTOFLOR
lamajka
LaQell stay forever
lingmine
Lody i Spółka EST. 2019
LollyPolly CIASTECZKA z ZATORA ZATOR
LONGHORN STEAKHOUSE
LONGHORN STEAKHOUSE
LOOCKY
LOODCART
LOODCOIN
LOODSPOT
LUŹNO ręka MANICURE PEDICURE
M Młociny Galeria
MAJESTIK GRiZZLY
MALINOWY KRÓL
MASZYNY BUDOWLANE HERON
SPRZEDAŻ WYNAJEM SERWIS
MEADITI
menbiotic

2

497612
498064
497793
497991
496782
496681
465423
497805
498032
497834
497856
496576
497934
496842
498162
497516
489231
498083
497813
497655
491762
497968
498082
497780
496693
498326
498333
497799
497016
492887
497948
497916
497842
496322
498037
498007
497810
497855
497861
497681
497683
497682
497680
498005
497787
497804
497850
497816
498030
498002
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1

Michał Bajor
MM
Mobile Labs
Moonie’s
MOYLO
MULTIBIOX
multifarb
MULTIFLOR
NAJLEPSZA FORMA POD SŁOŃCEM
neadoo don’t be invisible
NEXALIS
NORDENA
OK, ale najpierw kawa McCafe
Olive Garden ITALIAN KITCHEN
OLIVE GARDEN
ONLY FUTBOL
OSC TOSCANTI eyewear
PayPo
PERFEKT
PIXEL LEGEND
PLAŻA BIAŁA (KRYNICA MORSKA)
www.plazabiala.pl
polisenso
POLSKI KAPITAŁ WOKULSKI ALKOHOLE
KRAFTOWE WÓDKA BIO
PRIMAFLOR
Pulsarmania
RAJD SAMOCHODÓW TERENOWYCH
MAGAM TROPHY
RECORD STORE DAY
RegioFood
RELAXUM
respibiotic
REYGLOW
RIO DE BRASS
RÖHLIG SUUS LOGISTICS
ROWITA
Salami Boomerang Premium
Salami Boomerang Standard
Salami Bumerang Premium
Salami Bumerang Standard
Sello
SEMY
SEQWORD
Shantala Special Care
SHOKU
Sicher Dach
sinusbiotic
Skłodowski
SKOK WISŁA
SKRZYPOLen z biotyną MAX 40+
SKRZYPOLen z biotyną

2

497965
498253
484711
498153
494039
497936
497853
497900
465426
487949
496818
493691
496068
497863
497832
498069
497662
496716
498248
494892
498256
497990
496170
497894
496056
495865
497605
498129
493696
497995
496153
495928
496435
496350
497644
497646
497635
497630
498115
497699
497952
497666
498164
497785
498014
496647
492818
496100
496075
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2

SLABB
slimbiotic
SOKOŁÓW EXCELLENT LINE BOCZEK
SUROWY WĘDZONY BEZ DODATKU
GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO
NIE ZAWIERA FOSFODANÓW 98% BOCZKU
WIEPRZOWEGO Starannie selekcjonowane,
wysokiej jakości mięso, to recepta
na wspaniałe wędliny z Sokołowa
Ich cienkie plastry są znakomitą propozycją
kulinarną na każdą okazję i porę dnia.
Premium Pork Sokołów Quality
GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
WYJĄTKOWE SMAKI PROPOZYZJA
PODANIA Otwórz Zamknij
SOKOŁÓW EXCELLENT LINE BOCZEK
SUROWY WĘDZONY STARANNA SELEKCJA
Starannie selekcjonowane, wysokiej jakości
mięso, to recepta na wspaniałe wędliny
z Sokołowa. Ich cienkie plastry są znakomitą
propozycją kulinarną na każdą okazję
i porę dnia. Premium Pork Sokołów Quality
GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
WYJĄTKOWE SMAKI PROPOZYZJA PODANIA
Otwórz Zamknij
SOKOŁÓW EXCELLENT LINE
Starannie selekcjonowane, wysokiej jakości
mięso, to recepta na wspaniałe wędliny
z Sokołowa. Ich cienkie plastry są znakomitą
propozycją kulinarną na każdą okazję
i porę dnia. Premium Pork Sokołów Quality
GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
WYJĄTKOWE SMAKI PROPOZYZJA PODANIA
Otwórz Zamknij
SOKOŁÓW EXCELLENT LINE Starannie
selekcjonowane, wysokiej jakości mięso,
to recepta na wspaniałe wędliny z Sokołowa.
Ich cienkie plastry są znakomitą propozycją
kulinarną na każdą okazję i porę dnia.
Premium Pork Sokołów Quality GWARANCJA
] NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI WYJĄTKOWE
SMAKI PROPOZYZJA PODANIA
Otwórz Zamknij
SOKOŁÓW EXCELLENT LINE WĘDZONKA
KROTOSZYŃSKA 95% MIĘSA BEZ DODATKU
GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO
Starannie selekcjonowane, wysokiej
jakości mięso, to recepta na wspaniałe
wędliny z Sokołowa. Ich cienkie plastry są
znakomitą propozycją kulinarną na każdą
okazję i porę dnia. Premium Pork Sokołów
Quality GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
Otwórz zamknij
SORAYA NATURALNIE
Soundspace

498006
498050

493194

493196

493189

493197

493195
496731
498163

Nr ZT21/2019
1

SOWIA 5 PRZEDSZKOLE KLUB MALUCHA
ŻŁOBEK
SPIDER’SWEB BLOG BLISKO TECHNOLOGII
SPIŻARNIA DWORSKA
sportbiotic
STĄGIEWNA Bar mleczny
STEROKOLIN
STILE
SW/ROZRYWKA CYFROWY STYL ŻYCIA
SYNBIOX
Szuum! Stoop!
TaoTao harmonia smaków
TECH-KOM
TESTCHEM
tetanymecine
THE BEAUTY RUNWAY
The Beauty-Runway.com
Ti’Streptitis
TIBI
TIFFANY & CO.
TOMMARK
TRANSCEM Bielsko-Biała
dystrybucja cementu
travelbiotic
TRAVELGASTRIN
TriPLUS ALOE VERA
ULTRACOLL
UZDROWISKO UNIEJÓW PARK
V VERSOLI
vaginbiotic
VERDE
VIANA INTIMA
VIDIUM
VIFON SINCE 1963
vitalbiotic
VOIGT
W WENI SOLUTION
Weszlo
Weszło Travel
womanbiotic
WSZYSTKIEGO Słodkiego
Wyróżnienie Grand Prix Farmacji 2019
Z ZAKWASOWNIA.PL
ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE
LEŚNA CHATKA PUCHATKA

2

498066
492858
496855
497997
498020
496280
497984
492855
493694
497803
493574
497851
497822
497893
497796
497797
497849
496682
493891
496277
498087
498004
496763
491311
493695
479118
497614
498011
497819
497969
494286
493567
498047
494277
495245
496867
496868
498041
497926
497988
498145
497994

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.
1283545
1308166
1382092
1427208
1432925
1453512
1463718
1463741
1463762
1463774
1463895
1463928
1463938
1463946
1463961
1463963
1463966
1463974
1464024
1464089
1464115
1464124
1464150

b1 (2019 04 10)
CFE: 26.01.18, 26.03.01, 27.05.01, 27.07.17
38
FRATINI (2019 03 28)
CFE: 05.01.05, 25.01.15, 26.01.03, 29.01.12
33
AURA NEW IN TOWN (2019 03 18)
CFE: 27.05.01
3, 21, 41
2019 04 05)
CFE: 08.01.19, 26.04.07, 29.01.14
30
MacCoffee (2019 04 05)
CFE: 01.15.11, 08.01.19, 25.01.19, 26.04.18,
30
26.11.08, 29.01.14
K ORGANİKKİMYA (2019 04 02)
CFE: 26.05.09, 27.05.09, 29.01.12
1, 2
2019 01 15, 2018 08 17)
CFE: 26.07.25, 28.03.00
6
ONEO (2019 01 21)
25
FA MISS STRONG (2019 03 05, 2018 09 11)
CFE: 27.05.01
3
Jomo DER KUCHENBCKER (2019 01 29)
CFE: 01.15.21, 11.01.25, 27.05.09, 29.01.13
30
AURA DEVELOPMENT
(2019 01 16, 2018 12 03)
CFE: 01.15.23, 27.05.10
37, 38
ICHALIG (2018 11 21, 2018 07 20)
CFE: 27.05.01
5
Z-TIME (2019 03 04)
CFE: 27.05.02
39
SHANLING (2018 11 23)
CFE: 26.11.25, 27.05.01
9
KAIYING (2019 01 21)
CFE: 03.07.01, 26.01.15, 27.05.01
9
VSOP (2019 03 21)
3
Pufies (2019 03 01, 2019 02 18)
3, 5
2019 03 15)
CFE: 26.04.09, 26.13.25
7
Hanergy (2019 02 04)
CFE: 27.05.01
12, 18, 19
2018 12 17)
CFE: 28.03.00
6, 12
CARDIMAX (2019 03 12, 2018 10 02)
44
CHANEL PRIVE
3, 35, 44
(2019 02 28, 2018 08 28)
A&S Automotive Solutions
(2018 12 28, 2018 08 03)
CFE: 24.17.25, 26.04.19, 29.01.12
7, 35

1464249
1464282
1464289
1464301
1464334
1464346

1464360
1464384
1464436
1464482
1464530
1464545
1464547
1464556
1464558
1464577
1464708
1464712
1464723
1464766
1464795
1464826

bYOtics (2019 03 28, 2018 10 01)
3
DISH (2018 10 01, 2018 07 12)
CFE: 27.03.15, 27.05.01,
9, 16, 35, 36, 38,
29.01.01
39, 41, 42, 43, 45
HDE (2018 11 23)
CFE: 27.05.01
6
AUTOMATE (2019 01 25)
CFE: 26.05.01, 27.01.01, 29.01.12
4, 7, 12
Bumbacel 100% COTTON (2019 02 11)
CFE: 05.03.13, 05.07.21,
24, 25, 35
27.03.11, 27.05.08
ATALIAN GLOBAL SERVICES
(2018 10 08, 2018 10 05)
CFE: 26.04.09, 27.05.10,
9, 35, 37, 39, 40,
29.01.15
41, 42, 43, 44, 45
CALAFIT (2019 02 21, 2018 08 30)
3, 5, 29
Lezard (2018 10 09)
CFE: 03.11.10, 27.05.03, 29.01.12
9, 11
GBee (2019 01 30, 2018 11 12)
CFE: 03.13.04, 27.03.03,
3, 8, 16, 18,
27.05.07
20, 21
1929 FONDAT (2019 02 20, 2019 02 01)
CFE: 19.07.01
33
logfresh (2018 11 23)
CFE: 27.05.01
1, 5
i-press (2019 03 12, 2018 10 15)
9
2019 02 22)
CFE: 02.09.01, 28.03.00
29
2018 11 23)
CFE: 28.03.00
10
ReiGee (2019 02 04)
CFE: 02.05.01, 27.05.01, 28.03.00
18, 20, 35
TIAN YIN SHENG WU (2019 03 05)
CFE: 26.15.01, 28.03.00
2
benlian (2019 01 09, 2018 10 24)
CFE: 05.03.13, 27.05.08
5, 29, 30, 35
KANNON (2018 11 15)
CFE: 27.05.01
7
meal me (2018 11 07, 2018 10 19)
CFE: 26.05.01, 27.05.01
5, 29, 30, 35
Fulaier (2019 01 02)
CFE: 25.01.05, 27.05.01, 28.03.00
3
2019 01 29, 2018 11 22)
CFE: 03.05.19, 09.03.01, 29.01.13
1, 4, 35
MAXI POWER (2018 12 10)
CFE: 27.05.01
3, 35

80
1464870
1464884

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
meal me (2018 11 07, 2018 10 19)
CFE: 26.05.02
5, 29, 30, 35
3 (2019 03 08)
CFE: 24.17.01, 27.07.11, 28.07.00
9

1464929

PHYTO NOVATHRIX
(2019 02 22, 2018 08 29)

Nr ZT21/2019
3, 5

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1453512,

1464530,

2

1453512,

1464577

3

1382092,
1464436,

1463762,
1464766,

1464795
1463963,
1464826,

1463966,
1464929

1464124,

1464249,

1464360,

1464530,

1464708,

1464723,

1464870,

1464545,

1464884

4

1464301,

1464795

5

1463928,
1464929

1463966,

1464360,

6

1463718,

1464089,

1464289

7

1463974,

1464150,

1464301,

1464712

8

1464436

9

1463946,

1463961,

1464282,

1464346,

1464384,

10

1464556

11

1464384
1464301

12

1464024,

1464089,

16

1464282,

1464436

18

1464024,

1464436,

19

1464024

20

1464436,

1464558

21

1382092,

1464436

24

1464334

25

1463741,

1464334

29

1464360,

1464547,

1464708,

1464723,

1464870

30

1427208,

1432925,

1463774,

1464708,

1464723,

1464870

33

1308166,

1464482

35

1464124,
1464723,

1464150,
1464795,

1464282,
1464826,

1464334,
1464870

1464346,

1464558,

36

1464282

1464558

37

1463895,

1464346

38

1283545,

1463895,

1464282

39

1463938,

1464282,

1464346

40

1464346

41

1382092,

1464282,

1464346

42

1464282,

1464346

43

1464282,

1464346

44

1464115,

1464124,

45

1464282,

1464346

1464346

1464708,

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.
465327

491156
494054

NATURA MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 02 19
7, 8, 9, 10, 11, 12, 16,
21, 28, 35
JUSTDRIVE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 02 25
35, 36, 37, 39
PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019 04 19
5

493211
493795
490172
495940

RAUCH FRUCHTSÄFTE GMBH
2019 04 29
30, 32
ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA
2019 04 30
5
BIG STAR LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 04 30
3, 5, 32, 33, 43, 44
ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA
2019 04 30
5

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

4

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

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

Strona

Nr zgłoszenia

Jest

Powinno być

17/2019

128

1459640

brak daty
pierwszeństwa

z datą pierwszeństwa 14.06.2018

