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Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 1461 ust. 1 i 3, art. 1521a oraz art. 2331 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz.776 z późn. zm.) oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych
na podstawie art. 152 powołanej ustawy – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych znakach
towarowych.
W Biuletynie ogłasza się informacje o:
 zgłoszonych znakach towarowych,
 wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych,
 informację o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE
ZNAKACH TOWAROWYCH
Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje
o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych, mają następujące znaczenie:
(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego
(220) – data zgłoszenia znaku towarowego
(300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
(310) – numer zgłoszenia priorytetowego
(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
(330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
(510) – wykaz towarów i/lub usług
(511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją
przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego
(531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)
(540) – prezentacja znaku towarowego zawierająca także rodzaj znaku dla znaku słownego, znaku graficznego
lub znaku słowno-graficznego
(552) – znak pozycyjny lub znak stanowiący deseń
(553) – znak ruchomy lub znak multimedialny
(554) – znak przestrzenny
(555) – znak holograficzny
(556) – znak dźwiękowy
(558) – znak składający się z koloru lub zestawienia kolorów
(559) – inny
(571) – opis znaku
(551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający, jeżeli zgłoszenie dotyczy
wspólnego znaku towarowego, znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego
(731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R.
500035
(220) 2013 04 08
Universal Protein Supplements Corporation
d/b/a Universal Nutrition, New Brunswick, US
(540) ANIMAL

(210)
(731)

(531)
(511)

02.01.08, 27.05.01
5

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM
DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R.

Klasa
towarów

5

Numery zgłoszeń

500035

WYKAZ ALFABETYCZNY ZGŁOSZONYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
W TRYBIE KRAJOWYM DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R

Znak

ANIMAL

Numer
zgłoszenia

500035

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.
477723
(220) 2017 10 16
MORE MUSIC AGENCY A. GODZIEK, A. POMIAN
SPÓŁKA JAWNA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWA MUZYKA KATOWICE
(210)
(731)

(531) 26.04.03, 26.04.11, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów
nie ujęte w innych klasach, druki, materiały introligatorskie,
fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub
domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania,
maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli),
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
(nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce
drukarskie, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, akwaforty (grafika), albumy, bilety, broszury, chorągiewki
papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, formularze
(blankiety, druki), fotografie, fotograwiura, galwanotypy, gazety, kalendarze, karty pocztowe, nalepki, naklejki (materiały
piśmienne), notatniki (notesy), okładki, obwoluty (papiernictwo), papier przebitkowy (materiały piśmienne), papier
w arkuszach (artykuły piśmienne), plansze, płytki grawerskie,
prospekty, przebitki (materiały piśmienne), przezrocza (materiały piśmienne), publikacje, rozkłady, repertuary godzinowe
(drukowane), zakładki do książek, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, bandany na szyję, bezrękawniki, bluzki, bluzy, chusty,
koszule, podkoszulki, trykoty (ubrania), t-shirty, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi estradowe, usługi informacji o imprezach rozrywkowych,
usługi w zakresie kształcenia praktycznego (pokazy), usługi
nocnych klubów, usługi organizowania, prowadzenie i obsługi festiwali, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi
imprez rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych, usługi organizowania,
prowadzenia i obsługi koncertów, usługi organizowania,
prowadzenia i obsługi konkursów, w tym konkursów edukacyjnych, rozrywkowych, muzycznych, usługi organizowania
przyjęć (rozrywka), usługi organizowania wystaw z dziedziny
kultury lub edukacji, usługi organizowania spektakli (impresariat), usługi publikowania tekstów (innych niż teksty reklamowe), usługi prowadzenia sal koncertowych, usługi dystrybucji biletów (rozrywka), usługi klubowe (rozrywka).

483716
(220) 2018 03 19
INSUR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSUR INVEST multiagencja ubezpieczeniowa

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 17.01.19, 25.01.25
(510), (511) 36 usługi finansowe włączając ubezpieczenia, pośrednictwo w usługach finansowych, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, usługi finansowe, usługi inwestycyjne, doradztwo ubezpieczeniowe, informacja o ubezpieczeniach,
usługi agencji ubezpieczeniowej, doradztwo finansowe,
doradztwo inwestycyjne, doradztwo w zakresie finansów
przedsiębiorstw..
487706
(220) 2018 07 02
GRAFIKUS-SYSTEMY GRAFICZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4printers

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, guma arabska, drukarskie substancje chemiczne,
światłoczułe płytki drukarskie, żywice stosowane w przemyśle drukarskim, dodatki chemiczne do tuszy drukarskich, sensybilizowane klisze drukarskie do druku offsetowego, oleje
stosowane w produkcji tuszów drukarskich, środki chemiczne do użytku w drukarstwie, preparaty chemiczne do użytku
w produkcji materiałów drukarskich, mieszaniny do formowania w postaci kitu syntetycznego do użytku w produkcji
farb drukarskich dla branży drukarskiej, surfaktanty do obróbki papieru stosowane w procesach drukarskich, surfaktanty do obróbki maszyn stosowane w procesach drukarskich, płytki o zwiększonej czułości do użytku w drukarstwie,
mieszaniny chemiczne stosowane wraz z sensybilizowanymi
kliszami drukarskimi, środki dyspergujące do drukarstwa tekstylnego i barwienia wyrobów włókienniczych, środki penetrujące do drukarstwa tekstylnego i barwienia wyrobów
włókienniczych, produkty chemiczne stosowane w drukarstwie lub przy druku tekstów, obrazów, słów czy grafiki, 2 farby akrylowe, lakiery, farby drukarskie, barwniki, pigmenty,
6 drut, zbiorniki metalowe, pojemniki metalowe, zamki me-
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talowe, zawiasy metalowe, opakowania metalowe, kable,
druty i łańcuchy, z metalu, łańcuchy metalowe, sprężyny metalowe, złącza metalowe, śruby metalowe, wyroby metalowe
nie zawarte w innych klasach, formy drukarskie metalowe,
metale w postaci folii lub proszku do drukarek 3D, cyfry i litery z metali nieszlachetnych, z wyjątkiem czcionek drukarskich, litery i cyfry [z metali nieszlachetnych], z wyjątkiem
czcionek drukarskich, folie i arkusze wykonane z metalu
do stosowania do produkcji płytek drukowanych, panele
miedziane do produkcji płytek drukowanych, 16 papier, karton, artykuły papierowe, plakaty z kartonu, maty stołowe
z kartonu, tablice reklamowe z kartonu, podstawki pod
szklanki z kartonu, etykiety z kartonu, materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, materiały do pakowania z kartonu,
wypełnienie z kartonu, banery wystawowe wykonane z kartonu, pudełka z kartonu, pudła na kapelusze z kartonu, szyldy z kartonu, tablice ogłoszeniowe z kartonu, afisze, plakaty
z kartonu, szyldy reklamowe z kartonu, koperty na butelki
z kartonu, koperty na butelki z kartonu, pojemniki na lód wykonane kartonu, etykiety [owijki] na butelki z kartonu, łopatki
wykonane z kartonu do usuwania odchodów zwierząt domowych, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z kartonu, dzieła sztuki oraz figurki z kartonu, modele architektoniczne wykonane z kartonu, torebki oraz
artykuły do pakowania i przechowywania z kartonu, papier
falisty, tektura, tektura falista, opakowania z papieru i tektury,
artykuły piśmienne, elektryczne dziurkacze [sprzęt biurowy],
przenośne drukarki etykiet [sprzęt biurowy], urządzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt biurowy], programy komputerowe w formie drukowanej, galwanotypy [poligrafia],
wierszowniki [poligrafia], druki, druki litograficzne, druki handlowe, rozetki drukarek, drukowane bilety, drukowane jadłospisy, publikacje drukowane, materiały drukowane, drukowane wzory, programy drukowane, drukowane rozkłady,
periodyki drukowane, kalendarze drukowane, przewodniki
drukowane, reklamy drukowane, drukowane nagrody, sprawozdania drukowane, papier drukarski, kupony drukowane,
certyfikaty drukowane, drukowane zaproszenia, drukowane
emblematy, drukowane materiały szkoleniowe, kwestionariusze drukowane, wykłady drukowane, lekcje drukowane,
drukowane ankiety, horoskopy drukowane, drukowane flipcharty, broszury drukowane, ulotki drukowane, drukowane
diagramy, tabele drukowane, plany drukowane, drukowane
wykresy, zestawy drukarskie, klisze drukarskie, drukarskie
czcionki, czcionki drukarskie, formularze [blankiety, druki],
księgi druków handlowych, maszyny drukujące adresy, drukowane znaki papierowe, terminarze [materiały drukowane],
samoprzylepne etykiety drukowane, drukowane arkusze
muzyczne, drukowane wykroje kostiumów, drukowane emblematy [kalkomanie], drukowane reprodukcje obrazów,
drukowane etykietki papierowe, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane ulotki informacyjne, papier drukarski
superkalandrowany, drukowane foldery informacyjne, drukowane komunikaty prasowe, drukowane programy zajęć,
biuletyny [materiały drukowane], częściowo drukowane formularze, drukowane raporty konsumenta, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane karty odpowiedzi, drukowane dyplomy [nagrody],
roczniki [publikacje drukowane], drukowane zaproszenia
kartonowe, drukowane zaproszenia papierowe, drukowane
karty informacyjne, drukowany materiał promocyjny, drukowane materiały piśmienne, drukowane arkusze informacyjne, publikacje periodyczne drukowane, przenośne zestawy
drukarskie, litery drukarskie [czcionka], reglety drukarskie [interlinie], cyfry [czcionki drukarskie], druki w formie obrazów,
materiały drukarskie i introligatorskie, matryce do druku ręcznego, taśmy do drukarek komputerowych, papier rolowany
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do drukarek, papier do drukarek laserowych, linijki [reglety]
dla drukarzy, taśmy do drukarek igłowych, drukowane etykiety na bagaż, drukowane reprodukcje dzieł sztuki, dzienniki
pokładowe [materiały drukowane], rejestry okrętowe [materiały drukowane], drukowane karty na przepisy, drukowane
kartonowe tablice reklamowe, drukowane czasopisma poświęcone turystyce, drukowane czasopisma poświęcone filmom, drukowane papierowe tablice reklamowe, drukowane
czasopisma poświęcone tańcowi, wykroje drukowane
do szycia, drukowane raporty z badań, drukowane notatki
z seminariów, publikacje drukowane dotyczące komputerów, drukowane książki z nutami, komunikaty prasowe [materiały drukowane], kaszty, ramy zecerskie [drukarstwo], papier do druku cyfrowego, przenośne drukarki etykiet [sprzęt
biurowy], materiały drukowane do celów instruktażowych,
drukowane materiały opakowaniowe z papieru, drukowane
czasopisma poświęcone sztukom teatralnym, drukowane
czasopisma poświęcone sztuce figuratywnej, drukowane
karty odpowiedzi na listy, drukowane instrukcje dotyczące
metod nauczania, skrócone przewodniki kieszonkowe [materiały drukowane], drukowane materiały instruktażowe dotyczące telekomunikacji, zestawy drukarskie, przenośne [artykuły biurowe], programy komputerowe w formie
drukowanej, papier offsetowy do drukowania broszur, taśmy
nasączone tuszem do drukarek komputerowych, materiały
drukowane w postaci próbek kolorów, czerwona farba drukarska stosowana w pieczątkach, rysunki satyryczne w gazetach [materiały drukowane], drukowane opowieści przedstawione w formie ilustrowanej, historyjki obrazkowe
w gazetach [materiały drukowane], drukowane materiały
w zakresie kursów korespondencyjnych, książki drukowane
w dziedzinie edukacji muzycznej, arkusze z nutami w formie
drukowanej, programy przetwarzające dane w formie drukowanej, papier do drukowania metodą sublimacji barwników,
korektory w płynie do matryc drukarskich, drukowane karty
okolicznościowe z zapisanymi informacjami elektronicznymi,
drukowane zabawne etykiety na butelki z winem, ręczne
drukarki do kart kredytowych do wytłaczania znaków, drukowane przepisy sprzedawane jako elementy opakowań artykułów spożywczych, rolki papieru do ciągłego zapisu danych
[materiały drukowane], maszyny do drukowania etykiet
do użytku domowego i biurowego, papier do drukowania
fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], drukowane znaki papierowe zawierające nazwy do stosowania podczas specjalnych wydarzeń, drukowane znaki papierowe zawierające numery stołów do stosowania podczas specjalnych
wydarzeń, arkusze nasączone tuszem do użytku w reprodukcji obrazów w branży drukarskiej, taśmy do przenośnych drukarek etykiet [artykuły biurowe], 35 prowadzenie sklepu i/lub
hurtowni z maszynami, urządzeniami przemysłowymi, statkami, samolotami, meblami, artykułami gospodarstwa domowego i drobnymi wyrobami metalowymi, prowadzenie
sklepu i/lub hurtowni z napojami alkoholowymi, napojami
bezalkoholowymi, wyrobami tytoniowymi, komputerami,
urządzeniami peryferyjnymi, oprogramowaniem, wyrobami
chemicznymi, odpadami, złomem, gazetami, artykułami piśmiennymi, książkami, drobnymi wyrobami metalowymi,
farbami, szkłem, meblami, sprzętem oświetleniowym, pozostałymi artykułami użytku domowego, skomputeryzowane
zarządzanie danymi, zarządzanie bazami danych, doradztwo
w zakresie prowadzenia działalność gospodarczej i zarządzania, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe
w mediach drukowanych, elektronicznych i innych, reklama,
agencje reklamowe, badanie rynku i opinii publicznej, pośrednictwo pracy, biuro pośrednictwa pracy, agencje pracy
tymczasowej, zarządzanie agencjami turystycznymi, organizowanie targów, wystaw i kongresów w celach handlowych
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lub/i reklamowych, usługi sprzedaży, reklamy i promocji: materiałów drukarskich i introligatorskich, drukarek, maszyn
i urządzeń introligatorskich, 40 drukowanie, druk wywabowy, druk sitowy, druk typograficzny, drukowanie fotograficzne, drukowanie wzorów, usługi drukowania, drukowanie
zdjęć, drukowanie offsetowe, drukowanie litograficzne, drukowanie szablonów, drukowanie 3d, drukowanie portretów,
drukowanie znaczków, drukowanie reklam, drukowanie książek, drukowanie fotograwiury, drukowanie cyfrowe, drukowanie wklęsłe, usługi druku offsetowego, usługi składania
druku, usługi wykańczania druków, wytrawianie fotograficzne druków, wynajem drukarek 3d, drukowanie przezroczy
fotograficznych, drukowanie filmu kinematograficznego,
drukowanie na wełnie, odtlenianie obwodów drukowanych,
usługi druku na tkaninach, usługi wykańczania druków [introligatorstwo], usługi wykańczania druków [składanie], przetwarzanie przeźroczy i druków, usługi wykańczania druków
[cięcie], drukowanie wzorów na dywanach, drukowanie obrazów na przedmiotach, drukowanie, wywoływanie zdjęć
i filmów, drukowanie wzorów dla osób trzecich, drukowanie
dokumentów z nośników cyfrowych, drukowanie fotografii
z nośników cyfrowych, kolacjonowanie materiałów drukowanych [oprawy introligatorskie], wynajem maszyn i urządzeń drukarskich, udzielanie informacji dotyczących usług
drukarskich, usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych, drukowanie cyfrowo przechowywanych obrazów i zdjęć, drukowanie ozdobnych wzorów na opakowaniach prezentów, wynajem maszyn i urządzeń do drukowania
zdjęć, udzielanie informacji związanych z usługami drukowania fotograficznego, usługi cyfrowego drukowania książek
i innych dokumentów na zamówienie, udzielanie informacji
związanych z wypożyczaniem maszyn i urządzeń drukarskich, drukowanie, na zamówienie, nazw firm oraz logo
na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych
i reklamowych.
488599
(220) 2018 07 24
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOŚ BANK PRZEJRZYSTA POŻYCZKA

(210)
(731)

formatycznymi, 36 usługi bankowe, bankowość internetowa,
bankowość telefoniczna, usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi maklerskie, leasing finansowy, factoring, pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych, obrót papierami wartościowymi, doradztwo w sprawach bankowych
i finansowych, usługi w zakresie funduszy powierniczych i inwestycyjnych, tworzenie programów oszczędzania, obsługa
bankomatów, pośrednictwo i obrót nieruchomościami.
488600
(220) 2018 07 24
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) teleBOŚ
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 01.15.11, 16.01.11
(510), (511) 9 karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze, urządzenia płatnicze, programy komputerowe, magnetyczne i optyczne nośniki danych, bankomaty, maszyny
i urządzenia wykorzystywane przy usługach bankowych i finansowych, 35 usługi marketingowe, analizy i raporty marketingowe, usługi dystrybucji oraz rozpowszechniania materiałów reklamowych i informacyjnych, organizowanie aukcji,
badania rynku, opracowywanie ekspertyz ekonomicznych,
opracowywanie wycen i analiz przedsięwzięć inwestycyjnych, wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone także
za pośrednictwem sieci internetowej, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 usługi bankowe, bankowość internetowa,
bankowość telefoniczna, usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi maklerskie, leasing finansowy, factoring, pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych, obrót papierami wartościowymi, doradztwo w sprawach bankowych
i finansowych, usługi w zakresie funduszy powierniczych i inwestycyjnych, tworzenie programów oszczędzania, obsługa
bankomatów, pośrednictwo i obrót nieruchomościami.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 01.15.11, 05.03.02, 05.03.14,
26.01.15
(510), (511) 9 karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze, urządzenia płatnicze, programy komputerowe, magnetyczne i optyczne nośniki danych, bankomaty, maszyny
i urządzenia wykorzystywane przy usługach bankowych i finansowych, 35 usługi marketingowe, analizy i raporty marketingowe, usługi dystrybucji oraz rozpowszechniania materiałów reklamowych i informacyjnych, organizowanie aukcji,
badania rynku, opracowywanie ekspertyz ekonomicznych,
opracowywanie wycen i analiz przedsięwzięć inwestycyjnych, wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone także
za pośrednictwem sieci Internetowej, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami in-
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488674
(220) 2018 07 26
WOJCINOWICZ ADAM LASERCAMP, Lesznowola
(znak słowno-graficzny)
LASERCAMP

(531) 01.15.09, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe, fotografia, kultura fizyczna, nauka gimnastyki, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie wycieczek
z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, świadczenie
usług w zakresie karaoke, udostępnianie obiektów i sprzętu
rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi parków
rozrywki, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka],
usługi związane z dyskotekami, wynajmowanie obiektów
sportowych.
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(210) 488675
(220) 2018 07 26
(731) WOJCINOWICZ ADAM LASERCAMP, Lesznowola
(540) (znak słowny)
(540) Lasercamp
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe, fotografia, kultura fizyczna, nauka gimnastyki, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie wycieczek
z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, świadczenie
usług w zakresie karaoke, udostępnianie obiektów i sprzętu
rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi parków
rozrywki, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka],
usługi związane z dyskotekami, wynajmowanie obiektów
sportowych.

Nr ZT24/2019

na zamówienie oraz ich dostawa - katering, obsługa imprez
promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób trzecich polegające na zaopatrzeniu w żywność
i napoje.
491756
(220) 2018 10 18
HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hortex TRUSKAWKI BEZ SZYPUŁEK Wystarczy
rozmrozić

(210)
(731)

490650
(220) 2018 09 17
LIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sierakowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIS PRZETWÓRSTWO MIĘSNE SIERAKOWICE 1992

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.07.08, 11.03.10, 01.03.02
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce,
przetwory owocowe, mrożone owoce, mrożone mieszanki
owocowe, mrożone dania gotowe z owoców, sałatki owocowe, owoce puszkowane, składniki do sporządzania zup
owocowych.

(531)

01.15.11, 06.19.01, 06.19.16, 07.01.08, 09.01.10, 26.01.04,
26.01.16, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso świeże, mięso mrożone, mięso konserwowane, mięso wędzone, mięso mielone, mięso cielęce,
wołowe, wieprzowe, drobiowe i królicze, mięso z dziczyzny,
podroby mięsne, przetwory z podrobów mięsnych i z krwi,
kaszanka, ekstrakty mięsne, wyroby wędliniarskie: bekony,
boczki, kiełbasy, metki, mielonki, parówki, pieczenie, salami,
salcesony, schab, szynki, wędzonki, wyroby blokowe, wyroby
okazjonalne: zestawy mięsne na grilla, zestawy wędlin układanych, konserwy mięsne, pasztety z wątróbki, gotowe dania
na bazie mięsa, pasty, nadzienia i przekąski mięsne, wyroby
garmażeryjne na bazie mięsa, galaretki i pulpy mięsne, tłuszcze jadalne: oleje jadalne, słonina, smalec, 35 usługi importowo - eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz
firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach i/lub hurtowniach oraz za pośrednictwem
strony internetowej następujących towarów: mięso, wyroby
mięsne, wyroby wędliniarskie, wyroby garmażeryjne, konserwy mięsne, gotowe dania i potrawy na bazie mięsa, tłuszcze
jadalne, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi
reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, 43 usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw i napojów w barach, kawiarniach,
karczmach, restauracjach, stołówkach, przygotowanie dań

(210) 492494
(220) 2018 11 08
(731) MACIESZA TOMASZ INVESTMENTS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Foilart
(510), (511) 16 naklejki, fototapety, obrazy, plakaty.
493118
(220) 2018 11 26
WĘGRZYNOWSKA JOANNA, ZABIELSKA
MAŁGORZATA, GOLDBONE SPÓŁKA CYWILNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GOLDBONE
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, 18 obroże, smycze,
stroje, 20 posłania dla zwierząt, 31 pokarm dla zwierząt.

(210)
(731)

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

493120
(220) 2018 11 26
POSKROP MACIEJ, Żyrardów
(znak słowno-graficzny)
s spedtrans

(531) 24.15.02, 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi szkoleniowe, usługi wydawnicze, 42 projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu
i oprogramowania.
(210) 493220
(220) 2018 11 28
(731) KAPELEWSKI PAWEŁ, Łomża
(540) (znak słowny)

Nr ZT24/2019
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(540) CAPEL
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony, tablety, komputerowe urządzenie przenośne, komputerowe
oprogramowanie do pracy zespołowej, oprogramowanie
do analizy danych biznesowych, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, oprogramowanie do przeszukiwania
i odnajdywania informacji, 35 usługi w zakresie prowadzenie
sprzedaży artykułów spożywczych, w tym kawy, napojów,
słodyczy, wyrobów cukierniczych za pośrednictwem sieci
internetowej, aplikacji na urządzeniach przenośnych, organizowanie promocji sprzedaży, usługi reklamowe, pokazy
towarów, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń
i reklam, usługi reklamy oraz promocji sprzedaży na rzecz
osób trzecich w sieciach komputerowych dystrybutorów
na urządzeniach przenośnych, 43 usługi gastronomiczne, restauracyjne, kateringowe, usługi świadczone przez kafeterie,
kawiarnie, cukiernie, lodziarnie.
(210)
(731)
(540)
(540)

493224
(220) 2018 11 28
KAPELEWSKI PAWEŁ, Łomża
(znak słowno-graficzny)
CAPEL COFFEE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 17.01.09, 05.07.27, 11.03.04
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenie sprzedaży
artykułów spożywczych, w tym kawy, napojów, słodyczy,
wyrobów cukierniczych za pośrednictwem sieci internetowej, aplikacji na urządzeniach przenośnych, organizowanie
promocji sprzedaży, usługi reklamowe, pokazy towarów,
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam,
usługi reklamy oraz promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich w sieciach komputerowych dystrybutorów na urządzeniach przenośnych, 43 usługi gastronomiczne, restauracyjne,
kateringowe, usługi świadczone przez kafeterie, kawiarnie,
cukiernie, lodziarnie.
(210) 493543
(220) 2018 12 07
(731) LOREK JAKUB, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) VELOMANIA
(510), (511) 12 błotniki do rowerów, dętki do rowerów,
dzwonki do rowerów, hamulce do rowerów, kierownice
do rowerów, koła do rowerów, koła zębate do rowerów, kosze przystosowane do rowerów, nóżki do rowerów, obręcze
kół do rowerów, ochraniacze ubrania na koła do rowerów,
opony bezdętkowe do rowerów, pedały do rowerów, piasty
do rowerów, pokrycia siodełek rowerów, pompki do rowerów, przyczepy do przewożenia rowerów, ramy do rowerów,
rowery, rowery elektryczne, rowery trójkołowe dostawcze,
sakwy [kosze] boczne przystosowane do rowerów, silniki
do rowerów, szprychy do rowerów, 25 odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież kompresyjna, buty sportowe, 28 rolki do stacjonarnych rowerów treningowych,
rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], stacjonarne rowery
treningowe, ochraniacze [części strojów sportowych].
(210) 493582
(220) 2018 12 08
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) (znak słowny)
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(540) NEOCOLON
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty żołądkowo-jelitowe, lekarstwa na zaburzenia jelitowe, preparaty
do leczenia chorób żołądkowo-jelitowych, tabletki i kapsułki
wspomagające odchudzanie, środki farmaceutyczne na organy trawienne.
493756
(220) 2018 12 11
RESTAURACJA BACZEWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REST. BACZEWSKICH

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 26.11.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, aromatyzowane napoje gazowane, soki, wody, aperitify bezalkoholowe,
bazy do koktajli bez alkoholu, bezalkoholowe gazowane
napoje na bazie soków owocowych, preparaty do produkcji
napojów, 43 usługi restauracji, restauracje samoobsługowe,
restauracje z grillem, usługi mobilnych restauracji, usługi
barów, usługi barów piwnych, stołówki, winiarnie, imprezy
firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], kafeterie [bufety], lodziarnie, puby, doradztwo kulinarne, informacja o usługach restauracyjnych, informacje i doradztwo w zakresie
przygotowywania posiłków.
493816
(220) 2018 12 13
NICATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
OPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Brzezinka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nicator

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 folie z tworzywa sztucznego dla celów
przemysłowych, folie do pakowania, folie do pakowania
dla przemysłu spożywczego, elektronicznego i farmaceutycznego, folie termokurczliwe, folie z tworzyw sztucznych
z pęcherzykami powietrza, folie z perforacją, wyroby z foli
z tworzywa sztucznego, folie z tworzywa sztucznego do pakowania mrożonek, folie rozciągliwe z polietylenu, folie poliamidowe, folie dwuwarstwowe do pakowania próżniowego,
worki z tworzyw sztucznych do pakowania, worki na śmieci, płachty foliowe z tworzywa sztucznego do pakowania,
worki i woreczki na żywność, torby i torebki jednorazowe,
torebki śniadaniowe, torby na śmieci, taśmy samoprzylepne
z tworzyw sztucznych, taśmy przylepne zabezpieczające
z tworzyw sztucznych, błony z tworzyw sztucznych do paletyzacji, obwoluty na dokumenty z tworzywa sztucznego, kaptury foliowe, 17 folie oraz taśmy przylepne i samoprzylepne z tworzyw sztucznych inne niż do pakowania,
taśmy przylepne i samoprzylepne z tworzyw sztucznych
do celów przemysłowych, folie z tworzyw sztucznych dla
celów rolniczych i ogrodniczych, folie do owijania roślin,
folie do sianokiszonki, folie z tworzyw sztucznych do stosowania w przemyśle, folie antykorozyjne, worki i kaptury
antykorozyjne, folie malarskie, arkusze foliowe, 35 agencje
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importowo-eksportowe, analizy kosztów, usługi doradztwa
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej handlowej, usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą
handlową, usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą handlową, pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
handlowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, sprzedaż hurtowa i detaliczna tworzyw sztucznych,
wyrobów z tworzyw sztucznych, folii przemysłowych, folii
dla przemysłu spożywczego, taśm przylepnych i samoprzylepnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem
internetu tworzyw sztucznych, wyrobów z tworzyw sztucznych, folii przemysłowych, folii dla przemysłu spożywczego,
taśm przylepnych i samoprzylepnych, promocja sprzedaży,
informacja handlowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama
radiowa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw celach
handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych, badania rynku, usługi w zakresie
marketingu i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie
usług w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie
oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe
zarządzanie plikami, usługi księgowości i rachunkowości.
493998
(220) 2018 12 18
PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Viviano
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.09, 24.01.05
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.
494032
(220) 2018 12 19
SPIROFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AQUA STEEL
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 01.15.15,
26.05.01, 26.05.13, 26.05.16, 26.11.01, 26.11.13
(510), (511) 11 armatura łazienkowa, sanitarna armatura spustowa do pryszniców, sanitarna armatura spustowa do rurociągów ściekowych, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz
armatura wodno-kanalizacyjna, instalacje kanalizacyjne.

Nr ZT24/2019

494163
(220) 2018 12 21
WIADEREK ALICJA 111 AAA OLIMP FIRMA
POGRZEBOWA, Łask
(540) (znak słowny)
(540) OLIMP
(510), (511) 45 usługi pogrzebowe.
(210)
(731)

494253
(220) 2018 12 27
HYDRO-PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno
(540) (znak słowny)
(540) SMARTwodkan
(510), (511) 7 pompy zatapialne, pompy dławnicowe, pompy ciepłownicze, pompy domowe, pompy ogrodowe, pompy wirowe, pompy śrubowe, 9 szafy sterownicze, urządzenia
i przyrządy do monitorowania, pomiaru, badania, testowania,
regulacji, sterowania, kontroli pomp i ich zestawów, hydroforów i ich zestawów, przepompowni ścieków, tłoczni ścieków,
oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, zestawów
do podnoszenia ciśnienia w instalacjach wodnych, przyrządy nawigacyjne do sterowania i monitoringu systemów
pompowych, oprogramowanie do wizualizacji i sterowania
procesów przemysłowych, 11 pompy cieplne, hydrofory,
zestawy hydroforowe, zestawy ściekowe, przepompownie
ścieków, tłocznie ścieków, urządzenia do oczyszczania ścieków, aparatura i urządzenia do uzdatniania wody, zestawy
do podnoszenia ciśnienia w instalacjach wodnych, zasuwy
odcinające do ścieków, zawory zwrotne do ścieków, urządzenia wodociągowe, sanitarne, wentylacyjne, klimatyzacyjne, grzewcze, 35 prowadzenie sklepów i hurtowni oraz
pośrednictwo handlowe w zakresie pomp, zestawów pompowych, hydroforów, zestawów hydroforowych, zestawów
ściekowych, przepompowni ścieków, oczyszczalni ścieków,
tłoczni ścieków, stacji uzdatniania wody, zestawów do podnoszenia ciśnienia w instalacjach wodnych, zbiorników, mieszadeł, wirówek, pras, krat, pakietów złóż do oczyszczalni
ścieków, armatury do zestawów pompowych, hydroforów,
zestawów hydroforowych, zestawów ściekowych, przepompowni ścieków, tłoczni ścieków, oczyszczalni ścieków,
stacji uzdatniania wody, zestawów do podnoszenia ciśnienia, zbiorników, urządzeń wodociągowych, sanitarnych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, urządzeń,
przyrządów i oprogramowania do wizualizacji, monitorowania, regulacji, sterowania i kontroli urządzeń pompowych
do wody, ścieków, cieczy chemicznych, wynajem maszyn
i urządzeń biurowych, badanie rynku i opinii publicznej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania, zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi reklamowe, organizacja
targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi rachunkowo-księgowe, usługi gromadzenia informacji
w komputerowych bazach danych zapewniających wizualizację pracy obiektów w gospodarce wodno-kanalizacyjnej
i w przemyśle, 37 usługi w zakresie modernizacji, montażu,
instalowania, przeglądów, napraw i monitorowania pomp,
zestawów pompowych, hydroforów, zestawów hydroforów, zestawów ściekowych, przepompowni ścieków, tłoczni
ścieków, oczyszczalni ścieków, zestawów do podnoszenia
ciśnienia w instalacjach wodnych, stacji uzdatniania wody
w ramach utrzymania i konserwacji w ich pierwotnym stanie,
usługi prowadzenia robót ogólnobudowlanych i robót budowlanych związanych z montażem w/w obiektów, usługi
instalowania kabli sieci transmisji danych, usługi montowania instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych
i sygnalizacyjnych, usługi w zakresie instalowania, napraw
i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych,
(210)
(731)
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kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych, usługi sprzątania i czyszczenia obiektów, 38 usługi transmisji
danych w technologii bezprzewodowej, radiotelefonów,
złączy kablowych, Internetu, satelitarnej, 42 projektowanie
pomp, zestawów pompowych, hydroforów, zestawów hydroforowych, zestawów ściekowych, przepompowni ścieków, tłoczni ścieków, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania
wody, zestawów do podnoszenia ciśnienia, projektowanie
układów sterowania i zasilania pomp, projektowanie urządzeń i sieci do transmisji danych, projektowanie budowlane,
projektowanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, usługi
w zakresie oprogramowania do wizualizacji i sterowania procesów przemysłowych, doradztwo i konsulting w zakresie
ochrony środowiska, usługi monitoringu pracy obiektów
w gospodarce wodno-kanalizacyjnej i w przemyśle.
494261
(220) 2014 12 23
P&W Invest Vermögensverwaltungsgesellschaft
mbH, Salzburg, AT
(540) (znak słowny)
(540) CettaOx
(510), (511) 1 substancje chemiczne do uzdatniania wody,
w szczególności do oczyszczania wody pitnej, szarej wody
oraz wody w basenach, produkty chemiczne do oksydacji
organicznych zanieczyszczeń w wodzie, do zapobiegania
osadzaniu się śluzu i usuwania śluzu z systemów wodonośnych oraz do dezodoryzacji odpadów i ścieków.
(210)
(731)

(210) 494328
(220) 2018 12 28
(731) KOŁODZIEJCZAK JOANNA LOTS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LOVE ON THE SNOW
(510), (511) 25 bielizna osobista, bielizna nocna, bielizna wyszczuplająca, bielizna funkcjonalna, bielizna termoaktywna,
bielizna wełniana, bielizna jedwabna, bielizna bawełniana,
bluzki, spodnie, odzież termoaktywna, odzież wełniana, getry, skarpety, rajstopy, szlafroki.
(210)
(731)
(540)
(540)

494329
(220) 2018 12 28
KOŁODZIEJCZAK JOANNA LOTS, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
LOVE ON THE SNOW MERINO LINGERIE

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 bielizna osobista, bielizna nocna, bielizna wyszczuplająca, bielizna funkcjonalna, bielizna termoaktywna,
bielizna wełniana, bielizna jedwabna, bielizna bawełniana,
bluzki, spodnie, odzież termoaktywna, odzież wełniana, getry, skarpety, rajstopy, szlafroki.
(210) 494494
(220) 2019 01 07
(731) SŁOCZYŃSKI ŁUKASZ MOTOKRAFT, Łęczyca
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) B

(531) 27.01.01, 29.01.13, 26.03.04, 26.03.24
(510), (511) 9 kaski ochronne, kaski na motocykle, okulary
motocyklowe, okulary gogle, gogle motocyklowe, 12 pojazdy, urządzenia do poruszania się na lodzie, w powietrzu lub
wodzie, pojazdy mechaniczne, motocykle, skutery, quady,
rowery, części, akcesoria do pojazdów, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, odzież dla automobilistów, rękawice motocyklowe, odzież motocyklowa, 35 sprzedaż w salonach, sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu, sprzedaż wysyłkowa, katalogowa reklama, promocja sprzedaży.
(210) 494885
(220) 2019 01 17
(731) GUERLAIN SAS, Paryż, FR
(540) (znak słowny)
(540) NAHEMA
(510), (511) 3 perfumy, woda toaletowa, woda perfumowana, woda kolońska, mydło, żele pod prysznic, żele do kąpieli
i sole do celów kosmetycznych, kosmetyki do pielęgnacji
skóry, ciała, twarzy i paznokci, kremy, mleczka, balsamy, żele
i pudry do twarzy, ciała i dłoni do celów kosmetycznych, kosmetyki do makijażu, dezodoranty do użytku osobistego.
(210) 494895
(220) 2019 01 17
(731) G.A.D.R. Holdings Limited, Limassol, CY
(540) (znak słowny)
(540) CONEXFIX
(510), (511) 1 produkty chemiczne, żywice epoksydowe
do stosowania jako spoiwa, spoiwa, substancje klejące, spoiwa stosowane w materiałach wiążących, kleje do użytku
w przemyśle budowlanym, spoiwa do użytku w przemyśle
budowlanym, żywice syntetyczne do użytku w obróbce
powierzchni budynków, szczeliwa [chemikalia] do uszczelniania powierzchni, środki wiążące do betonu oraz kamieniarki oraz kompozycje kotwiące do żywicy, chemiczne
związki kotwiące i kapsułki zawierające chemiczne związki
kotwiące, substancje do usuwania wyżej wymienionych
towarów, aktywatory, spoiwa zamykające i zatrzymujące
gwint stosowane w łącznikach gwintowych, przyspieszacze
wulkanizacji, spoiwa do uszczelniania gwintów, kleje beztlenowe, kleje cyjanoakrylowe, kleje konstrukcyjne, 6 drobne
wyroby metalowe, elementy łączące, elementy kotwiące,
przyrządy kotwowe z metalu, metalowe urządzenia do mocowania, elementy złączne do sczepiania, gwoździe z szeroką główką, śruby, zaciski regulowane, zaciski, łączniki, haki,
oczka, nakrętki, gwoździe, zatyczki, kołki rozporowe, śruby
z przetyczką, pręty rozciągane, nity, śruby, gniazda, uszczelki, klamry do użytku w budownictwie, kołki do ścian, okucia,
sprężyny, kanały, płyty kotwiące, wsporniki, wieszaki, pętle,
pierścienie, okucia, krążki metalowe, uszczelki metalowe,
kształtowniki, kliny, druty metalowe, drut do bindownic, wiązadła metalowe, stopy lutownicze, pręty do spawania, drut
spawalniczy, skrzynki dla narzędzi z metalu [puste], drabiny
metalowe, drabiny ze stopniami metalowymi, 7 obrabiarki,
napędzane elektrycznie narzędzia mocujące, napędzane
pneumatycznie narzędzia mocujące, uruchamiane proszkowo narzędzia mocujące, wiertarki, wiertarki o napędzie
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innym niż ręczny, wiertarki pneumatyczne, młoty wiertnicze,
wycinarki do otworów, piły do otworów, mopy do polerowania, uchwyty, klucze wiertarskie, wszystkie przeznaczone
do elektronarzędzi i maszyn, elektronarzędzia, narzędzia
pneumatyczne, młoty elektryczne, osprzęt do młotów mechanicznych, urządzenia do klejenia, narzędzia do szlifowania, wydmuchiwania, szczotkowania, polerowania, pilnikowania, piłowania mocowania i wkręcania nakrętek, szlifierki
tarczowe napędzane elektrycznie, szlifierki tarczowe napędzane pneumatycznie, zestawy wiertnicze, nożyce do żywopłotów napędzane mechanicznie, narzędzia obsługiwane
pneumatycznie i gazowo, gwoździarki z napędem mechanicznym, gwoździarki elektryczne, gwoździarki pneumatyczne, zszywacze pistoletowe o napędzie mechanicznym,
śrubokręty elektryczne, ostrza wkrętaków do maszyn, tarniki
[maszyny], szczotki druciane do maszyn, szczotki tarczowe
z drutu do użytku w maszynach, piły o napędzie innym
niż ręczny, brzeszczoty do pił maszynowych, piły tarczowe,
brzeszczoty do pił tarczowych, piły wyrzynarki z napędem
elektrycznym, brzeszczoty do pił wyrzynarek [części do maszyn], szlifierki, elektryczne przyrządy do ostrzenia, szlifierki
oscylacyjne, szlifierki taśmowe, szlifierki tarczowe, taśmy
ścierne do szlifierek elektrycznych, tarcze ścierne do szlifierek
elektrycznych, noże oprawkowe do użytku z elektrycznymi
narzędziami ręcznymi, takie jak końcówki ścierne, świdry, diamentowe wiertła, świdry wiertnicze, pogłębiacze stożkowe
do maszyn, maszyny kruszące, szlifierki [ręczne, obsługiwane elektrycznie], szlifierki kątowe, tarcze ścierne do szlifierek
z napędem elektrycznym, tarcze ścierne do szlifierek sterowanych elektrycznie, tarcze lamelowe do szlifierek elektrycznych, maszyny do oprawy, części i osprzęt dla wszystkich
wyżej wymienionych towarów, 8 narzędzia i przyrządy ręczne, młotki [narzędzia ręczne], piły [narzędzia ręczne] takie jak
piłki do metalu, obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, piła
otwornica, ostrza pił do użytku wraz z narzędziami ręcznymi, ręczne narzędzia do nakładania klejów i żywic, pistolety dozujące na kartridże, pistolet do uszczelniania, wiertarki
ręczne, wiertarki, wiertła do wiertarek ręcznych, śrubokręty,
tarniki, tarki [narzędzia ręczne], narzędzia do cięcia szkła, części i osprzęt dla wszystkich wyżej wymienionych towarów,
17 materiały ujęte w tej klasie do pakowania, zatrzymywania
lub izolowania, wszystkie do użytku w pracach budowlanych
lub konserwacji budynków, szczeliwa lepkie do użytku ogólnego, kleje izolacyjne, szczeliwa do złączy, gumowe i syntetyczne gumowe zatyczki i uchwyty do mocowania śrub,
śrub kotwiących i do wypełnień w murze, tynku, płytach
gipsowo-kartonowych, cegłach, betonie, kamieniu, drewnie i metalu, 20 kołki rozporowe, kołki rozporowe z włókna,
towary niemetalowe takie jak: czopy, kółka, łączniki, wieszaki, podkładki, kołki niemetalowe, opaski spinające, tuleje,
klamry, pętle i mocowania, pojemniki, skrzynki na narzędzia
[puste], element złączne, gwoździe, kotwy, pręty, śruby, dyski, wkładki, urządzenia mocujące do mocowania artykułów
w elementach takich jak ściany lub do mocowania wkrętów
i śrub w murze, tynku, płycie gipsowo-kartonowej, cegle, betonie, kamieniu, drewnie i metalu, kompozycje do murowania wykonane w całości lub głównie z mieszaniny materiałów
włóknistych i cementowych, osprzęt z tworzyw sztucznych
taki jak kotwy, kołki, opakowania i przełączniki do mocowania wkrętów i śrub oraz do wypełniania murów, tynków, płyt
gipsowo-kartonowych, cegieł, betonu, kamienia, drewna
i metalu, zaciski, klipsy i nity wszystkie będące wyrobami
z tworzyw sztucznych, części i osprzęt dla wszystkich wyżej wymienionych towarów, 35 usługi sprzedaży detalicznej
w związku z maszynami budowlanymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami meta-
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lowymi, usługi handlu detalicznego elektronarzędzi, narzędzi ręcznych, wyrobów żelaznych, mocowań, śrub, gwoździ,
materiałów ściernych, uszczelniaczy, klejów, odzieży roboczej, produktów budowlanych, materiałów budowlanych,
drabin, usługi sprzedaży hurtowej w związku z narzędziami
budowlanymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży
hurtowej elektronarzędzi, narzędzi ręcznych, wyrobów metalowych, mocowań, śrub, gwoździ, materiałów ściernych,
uszczelniaczy, klejów, odzieży roboczej, produktów budowlanych, materiałów budowlanych, drabin.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

495070
(220) 2019 01 22
GOLUS KAROLINA ALEKSANDRA SEAZO, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
rekin

26.01.01, 26.01.03, 26.03.02, 26.03.04, 26.03.07, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe dla smartfonów i tabletów, urządzenia i przyrządy fotograficzne, kinematograficzne i optyczne, urządzenia i przyrządy do nagrywania,
przesyłania, rozpowszechniania, odbioru, przechowywania,
przedstawiania lub odtwarzania dźwięku, obrazów i danych,
komputery, programy komputerowe, oprogramowanie
komputerowe, chipy komputerowe, urządzenia i przyrządy
do kodowania i dekodowania sygnałów elektrycznych, urządzenia do zdalnego sterowania, karty chipowe, karty kodowane, anteny, anteny satelitarne, kable, światłowody, przełączniki, adaptery, łączniki, złącza, wtyczki, gniazda i wypusty,
skrzynki przyłączowe, taśmy, płyty, dyski i kasety zawierające
dane, dźwięk lub obrazy albo służące do ich rejestracji, filmy kinematograficzne przygotowane do pokazu, nagrania
audio i/lub wideo, urządzenia multimedialne do komunikacji, nagrywania, przesyłania, rozpowszechniania, przechowywania, przedstawiania, odbioru i odtwarzania, sprzęt
przetwarzający dane, oprogramowanie komputerowe oraz
urządzenia i przyrządy do użytku w połączeniu z Internetem, publikacje elektroniczne, części (i osprzęt) do wszystkich wymienionych towarów, 35 usługi w zakresie ogłoszeń
drobnych, zapewnianie miejsca do handlu on-line, dostarczanie przeszukiwalnej bazy danych on-line prezentującej
możliwości zatrudnienia, oferowanie do sprzedaży i usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz on-line związanej
ze sprzedażą substancji chemicznych, żywic, preparatów
do hartowania i lutowania metali, substancji garbujących,
farb, pokostów, lakierów, konserwantów, barwników, zapraw
farbiarskich, środków wybielających, substancji stosowanych
w praniu, środków do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydeł, artykułów perfumeryjnych, olejków
eterycznych, kosmetyków, płynów do pielęgnacji włosów,
środków do czyszczenia zębów, produktów do pielęgnacji urody, artykułów toaletowych, przemysłowych olejów
i tłuszczów, smarów, wyrobów pochłaniających, nawilżających i wiążących kurz, paliw i materiałów oświetleniowych,
świec, knotów, produktów farmaceutycznych i weterynaryjnych, środków sanitarnych do celów medycznych, żywności
dietetycznej i substancji dietetycznych przystosowanych
do celów medycznych lub weterynaryjnych, żywności dla
niemowląt, suplementów diety dla ludzi i zwierząt, plastrów
i opatrunków gipsowych, materiałów opatrunkowych, ma-
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teriałów do plombowania zębów, wosków dentystycznych,
środków odkażających, środków do zwalczania robactwa,
fungicydów, herbicydów, wyrobów żelaznych, rur i rurek
metalowych, kas pancernych, obrabiarek, silników, narzędzi
rolniczych, automatów sprzedających, narzędzi i urządzeń
mechanicznych dla majsterkowiczów, narzędzi ręcznych,
przyrządów ręcznych, wyrobów nożowniczych i sztućców,
pojazdów, urządzeń do przemieszczania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, ogni sztucznych, materiałów wypełniających, uszczelniających, pakuł, materiałów izolacyjnych, materiałów budowlanych, kas rejestrujących, maszyn liczących,
osprzętu do przetwarzania danych, komputerów, oprogramowania komputerowego, sprzętu komputerowego, urządzeń do gaszenia ognia, urządzeń do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetycznych
nośników danych, nagranych dysków, wyrobów optycznych,
kamer i aparatów fotograficznych, płyt CD, płyt DVD i innych
nośników cyfrowych, elektrycznych i elektronicznych sprzętów domowych, urządzeń do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji,
zaopatrzenia w wodę oraz instalacji sanitarnych, wyrobów
jubilerskich, sztucznej biżuterii, zegarów, zegarków, instrumentów muzycznych, przyborów do pisania, materiałów
piśmiennych, książek, publikacji, parasolek, parasoli, waliz,
walizek, kufrów i toreb podróżnych, toreb, mebli, luster, ram
obrazów, pojemników i przyborów gospodarstwa domowego, przyborów kuchennych i wyposażenia kuchennego,
grzebieni, gąbek, szczotek i pędzli, sprzętu do czyszczenia,
wełny (waty) stalowej, wyrobów ze szkła, porcelany i ceramiki, lin, sznurów, sieci, namiotów, markiz, brezentu, żagli, worków, przędzy, nici, umeblowania, tekstyliów, narzut na łóżka,
obrusów, koronek, haftów, wstążek, splotów, guzików, haftek, szpilek, igieł, sztucznych kwiatów, dywanów, chodników, mat i słomianek, linoleum i innych materiałów do pokrywania podłóg, draperii, odzieży, obuwia, nakryć głowy,
wyrobów modniarskich, kapeluszy, wyrobów pończoszniczych, akcesoriów do włosów, okularów, nakładek, opasek
i soczewek na oczy, wyrobów pasmanteryjnych, zabawek
i gier, artykułów sportowych, żywności, czekolad, wyrobów
cukierniczych, słodyczy, cukierków, napojów, napojów bezalkoholowych, napojów alkoholowych, kwiatów, roślin, liści,
nasion, kompostu ogrodniczego, doniczek na rośliny, sprzętu i narzędzi ogrodniczych, przyborów dla palaczy, zapałek,
usługi reklamowe, promocyjne i agencyjne, wynajem powierzchni reklamowej, usługi zarządzania działalnością gospodarczą, usługi księgowe, usługi doradcze, konsultacyjne
i informacyjne, wszystkie dotyczące działalności gospodarczej i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi badania
rynku, usługi fakturowania, usługi reklamowe i marketingowe, organizacja i prowadzenie pokazów i wystaw handlowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, 36 ogłoszenia drobne w zakresie nieruchomości,
ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, majątek
nieruchomy, 38 usługi zapewniania dostępu do for internetowych, usługi zapewniania dostępu do portali internetowych, dostarczanie interaktywnego serwisu ogłoszeniowego
on-line dla celów przesyłania wiadomości między użytkownikami komputerów dotyczących hobby, kolekcji, handlu oraz dla
celów sprzedaży towarów i usług przez globalną sieć komputerową, usługi transmisji głosu, danych, dźwięku i obrazu,
usługi transmisji multimedialnych, usługi telekomunikacyjne,
usługi emisji radiowej, telewizyjnej, satelitarnej i kablowej,
usługi agencji prasowych, przesyłanie, dostarczanie i przedstawianie informacji dla celów biznesowych lub domowych
z banku danych przechowywanego na komputerze, emisja
na żywo występów, przedstawień, spektakli, koncertów,
imprez i wydarzeń, wynajem, dzierżawa i leasing urządzeń
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i przyrządów komunikacyjnych, usługi abonenckie w zakresie transmisji telewizyjnych i internetowych, dostarczanie
stron internetowych, udostępnianie i wypożyczanie czasu
dostępu do komputerowych baz danych, 42 oprogramowanie nie do pobrania, oprogramowanie jako usługa (SaaS),
wypożyczanie komputerów, instalacje i konserwacja oprogramowania komputerowego, usługi programowania komputerowego i projektowania komputerowego, wszystkie
usługi zawarte w tej klasie dotyczące komputerów, urządzeń
i sprzętów liczących, programowania komputerowego i projektowania komputerowego, usługi projektowania, rysunku
i pisania na zamówienie dla celów opracowywania stron internetowych w Internecie, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych, udostępnianie miejsca na serwerach dla
stron internetowych osób trzecich, usługi abonenckie oraz
usługi doradcze, informacyjne, konsultacyjne i zarządzania
technicznego dla abonentów w zakresie użytkowania, najmu, dzierżawy i utrzymywania systemów informatycznych
oraz domen internetowych.
495238
(220) 2017 07 14
87486701
(320) 2017 06 13
(330) US
Manitowoc Foodservice Companies, LLC,
New Port Richey, US
(540) (znak słowny)
(540) KITCHENCONNECT
(510), (511) 42 dostarczanie on-line programów komputerowych nie do pobrania do monitorowania i kontroli sprzętu
gastronomicznego, usługa monitoringu komputerowego,
która śledzi działanie i procesy sprzętu gastronomicznego
oraz wysyła alarmy na urządzenia mobilne i elektroniczne.
(210)
(310)
(731)

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

495259
(220) 2019 01 27
NOWICKI SŁAWOMIR TOP DOM, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
DOM NAD ŚWIDREM

(531) 15.07.07, 26.01.03, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi domów opieki dla osób starszych,
usługi restauracyjne, usługi hotelowe, usługi barowe, usługi
rezerwacji pokojów, hotele, pensjonaty, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi kateringowe domów opieki, 44 usługi domów opieki, świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi, usługi
szpitalnych domów opieki, usługi terapeutyczne, usługi medyczne świadczone przez domy opieki, usługi leczenia medycznego świadczone przez domy opieki, usługi medyczne,
rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa i rehabilitacja, opieka
paliatywna, fizjoterapia, fizykoterapia, hydroterapia, kinezyterapia, terapia ruchowa, masaże, muzykoterapia, hospicja,
opieka pielęgniarska, pomoc medyczna, usługi kosmetyczne, usługi fryzjerskie, usługi wizażystów.
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495261
(220) 2019 01 28
WACHEŁKO-MASŁOWSKA JUSTYNA CENTRUM
REKLAMY EMBI, Żory
(540) (znak słowny)
(540) EMBI
(510), (511) 9 reklamy świetlne, podświetlane tablice, plansze, bilbordy, szyldy i kasetony, podświetlane tablice reklamowe wielkogabarytowe, 35 agencje reklamowe, usługi
w zakresie reklamy, promocji i marketingu, wydawanie
i dystrybucja materiałów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, wynajem przestrzeni na cele
reklamowe, przygotowanie i druk prospektów, ulotek, plakatów, materiałów reklamowych, edycja tekstów, uaktualnianie ulotek reklamowych, opracowywanie, organizacja
i realizacja kampanii reklamowych, pośrednictwo usługowe i handlowe, projektowanie logo reklamowych, usługi
w zakresie reklamy graficznej, zewnętrznej oraz w zakresie
tworzenia marki (reklama i promocja), usługi agencji reklamowych, 42 usługi graficzne, projektowanie graficzne,
wzornictwo przemysłowe, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, opracowywanie serwisów
internetowych, rejestrowanie domen internetowych, web
design, projektowanie stron korporacyjnych i wizerunkowych, 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, projektowanie logo w celu
tworzenia tożsamości firm, usługi projektowania dotyczące
barw firmowych pojazdów.
(210)
(731)

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

(531) 26.02.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi biura rachunkowego, usługi w zakresie
sporządzania listy płac, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, przygotowywanie zeznań podatkowych, audyt działalności gospodarczej, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi.
495577
(220) 2019 02 04
THERAVIBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ViBee
(210)
(731)

(531) 03.13.04, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy do fizjoterapii
i rehabilitacji.
495618
(220) 2019 02 06
KOMPLEX-TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

495268
(220) 2019 01 28
MIKRUT ARKADIUSZ MT2A, Lublin
(znak słowno-graficzny)
CO LUDZIE POWIEDZĄ cafe

(531) 02.07.01, 11.03.04, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 43 działalność i usługi świadczone przez kawiarnie i restauracje oferujące napoje bezalkoholowe, dania ciepłe i zimne, kanapki, tosty, naleśniki, omlety, różnego rodzaju
soki ze świeżych owoców i lemoniady, ciasta i wyroby cukiernicze, kawę i różnego rodzaju herbaty - napoje gorące.
495366
(220) 2019 01 30
OL-TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stargard
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dobra księgowa

(210)
(731)

Nr ZT24/2019

(531) 05.05.16, 26.01.03, 29.01.12
(510), (511) 3 dezodoranty do użytku osobistego, odświeżacze do ust w aerozolu, wyroby kosmetyczne, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie, wody po goleniu,
kremy do golenia, kremy kosmetyczne, kremy do rąk, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery i zmywacze do paznokci, lotony kosmetyczne,
lakiery do włosów, olejki perfumeryjne, pasty, proszki i płyny
do zębów, toniki, żele, odżywki, preparaty do kąpieli, kremy
do pillingu, preparaty do makijażu, olejki eteryczne, perfumy, wyroby perfumeryjne, preparaty do pielęgnacji skóry,
pomadki, szminki, szampony, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy - make-up, błyszczyki, maskary,
tusze do rzęs, dezodoranty inne niż do użytku osobistego,
środki dezynfekcyjne do odświeżania powietrza w pomieszczeniach, dezynfekcyjne środki do usuwania zapachu papierosów w pomieszczeniach, 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, saszetki zapachowe do bielizny, środki do namaczania bielizny, preparaty do czyszczenia, krochmal, preparaty do mycia, mydła, mydła w płynie,
preparaty do odtłuszczania, środki czyszczące i polerujące do parkietu, pasty do mebli i do podłogi, pasty do skór,
preparaty do polerowania, przybory toaletowe zawarte
w tej klasie, chusteczki odświeżające, nasączone płynami
perfumowanymi, 8 sztućce, nożyczki, nożyce, piły sterowa-
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ne ręcznie, narzędzia ręczne do ścierania, osełki, biała broń,
zestawy do golenia, cążki do manicure, pesety do depilacji,
zestawy do pedicure, pilniki do paznokci, pincety, aparaty
do przekłuwania uszu, scyzoryki, maszynki do strzyżenia brody, skrobaki używane w gospodarstwie domowym, krajarki
do jarzyn, zestawy do manicure, maszynki do strzyżenia włosów, obcinacze paznokci, dziadek do orzechów nie z metali
szlachetnych, szczypce do cukru, przybory nieelektryczne
do układania włosów, ostrzałki ręczne, żyletki, sztućce jednorazowego użytku, 21 nieelektryczne narzędzia do gospodarstwa domowego, czajniki nieelektryczne, deski do krojenia, formy do ciasta, doniczki, dozowniki mydła i papieru
toaletowego, dzbanki, grzebienie, gąbki, materiały szczotkarskie, sprzęt do czyszczenia, wiórki stalowe, szkło surowe lub
półprzetworzone z wyjątkiem szkła budowlanego, naczynia
kuchenne, garnki, patelnie, wyroby ze szkła, fajansu, kufle
do piwa, pojemniki na lód, miski, miseczki, mopy, odkurzacze nieelektryczne, patelnie, rękawice do prac domowych,
wiadra, zmiotki, przybory toaletowe zawarte w tej klasie,
kosze na śmieci, pojemniki dla gospodarstwa domowego,
30 aromaty do żywności inne niż olejki eteryczne, pieczywo,
bułki, chleb, mąka, cukier, słodziki naturalne, chipsy zbożowe,
cukierki, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze, słodycze, wyroby
z czekolady, czekolada, gofry, galaretki w postaci słodyczy,
kasze, kanapki, kukurydza prażona, lody, sorbety lodowe, desery lodowe, makarony, pizze, preparaty zbożowe, zapiekanki, żywność na bazie mąki, pieczywo zamrożone, mrożone
półprodukty żywnościowe na bazie mąki, mrożonki zawarte
w tej klasie, kawa, substytuty kawy, herbata, kakao, ketchup,
krakersy, majonezy, ocet, miód, musztarda, przyprawy, ryż,
puddingi, budynie, kisiele, muesli, owoce i warzywa przetworzone, sosy sałatkowe, paszteciki, pasztety, spaghetti, suchary, sól, wyroby zbożowe, 32 wody gazowane, wody stołowe, wody mineralne, napoje bezalkoholowe, nektary, soki
owocowe i warzywne, piwo, esencje i półprodukty do produkcji napojów, 35 reklama osób trzecich a także prowadzenie interesów osób trzecich, prowadzenie agencji reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych,
reprodukcja dokumentów, dokumentacji, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie aukcji, pokazów, targów
i wystaw o charakterze handlowym, prowadzenie domów
aukcyjnych, prowadzenie negocjacji, prokura, usługi menedżerskie, usługi badania rynku, prowadzenie statystyk
i księgowości, pośrednictwo handlowe w zakresie kojarzenia
kontrahentów, kosztorysowanie, usługi przedstawicielstwa
firm zagranicznych na Polskę, sprzedaż hurtowa i detaliczna
wyrobów kosmetycznych, artykułów chemii gospodarczej,
sztućców, nożyc, nożyczek, narzędzi do ścierania, zestawów do golenia, białej broni, osełek, narzędzi i zestawów
do manicure i pedicure, pił, nieelektrycznych urządzeń dla
gospodarstw domowych, naczyń, pojemników, przyborów
toaletowych, wyrobów ze szkła i z fajansu, artykułów żywności owych, słodyczy, napojów, soków, wód gazowanych i stołowych, piwa, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu wyrobów kosmetycznych, artykułów chemii
gospodarczej, sztućców, nożyczek, narzędzi do ścierania, zestawów do golenia, białej broni, osełek, pił, narzędzi i zestawów do manicure i pedicure, nieelektrycznych urządzeń dla
gospodarstw domowych, naczyń, pojemników, przyborów
toaletowych, wyrobów ze szkła i z fajansu, artykułów żywnościowych, słodyczy, napojów, soków, wód gazowanych
i stołowych, piwa, usługi w zakresie badania rynku, sondaże opinii publicznej, organizowanie i prowadzenie kampanii
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, usługi
reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi dekorowania sklepów i punków sprzedaży,
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doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, rekrutacja personelu, sporządzanie prognoz ekonomicznych, 36 usługi maklerskie, biura maklerskie,
usługi w zakresie wynajmowania powierzchni handlowych.
495619
(220) 2019 02 06
KOMPLEX-TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) jawa DROGERIE
(210)
(731)

(531) 05.05.16, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 dezodoranty do użytku osobistego, odświeżacze do ust w aerozolu, wyroby kosmetyczne, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie, wody po goleniu,
kremy do golenia, kremy kosmetyczne, kremy do rąk, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery i zmywacze do paznokci, lotony kosmetyczne,
lakiery do włosów, olejki perfumeryjne, pasty, proszki i płyny
do zębów, toniki, żele, odżywki, preparaty do kąpieli, kremy
do pillingu, preparaty do makijażu, olejki eteryczne, perfumy, wyroby perfumeryjne, preparaty do pielęgnacji skóry,
pomadki, szminki, szampony, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy - make-up, błyszczyki, maskary,
tusze do rzęs, dezodoranty inne niż do użytku osobistego,
środki dezynfekcyjne do odświeżania powietrza w pomieszczeniach, dezynfekcyjne środki do usuwania zapachu papierosów w pomieszczeniach, 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, saszetki zapachowe do bielizny, środki do namaczania bielizny, preparaty do czyszczenia, krochmal, preparaty do mycia, mydła, mydła w płynie,
preparaty do odtłuszczania, środki czyszczące i polerujące do parkietu, pasty do mebli i do podłogi, pasty do skór,
preparaty do polerowania, przybory toaletowe zawarte
w tej klasie, chusteczki odświeżające, nasączone płynami
perfumowanymi, 8 sztućce, nożyczki, nożyce, piły sterowane ręcznie, narzędzia ręczne do ścierania, osełki, biała broń,
zestawy do golenia, cążki do manicure, pesety do depilacji,
zestawy do pedicure, pilniki do paznokci, pincety, aparaty
do przekłuwania uszu, scyzoryki, maszynki do strzyżenia brody, skrobaki używane w gospodarstwie domowym, krajarki
do jarzyn, zestawy do manicure, maszynki do strzyżenia włosów, obcinacze paznokci, dziadek do orzechów nie z metali
szlachetnych, szczypce do cukru, przybory nieelektryczne
do układania włosów, ostrzałki ręczne, żyletki, sztućce jednorazowego użytku, 21 nieelektryczne narzędzia do gospodarstwa domowego, czajniki nieelektryczne, deski do krojenia, formy do ciasta, doniczki, dozowniki mydła i papieru
toaletowego, dzbanki, grzebienie, gąbki, materiały szczotkarskie, sprzęt do czyszczenia, wiórki stalowe, szkło surowe lub
półprzetworzone z wyjątkiem szkła budowlanego, naczynia
kuchenne, garnki, patelnie, wyroby ze szkła, fajansu, kufle
do piwa, pojemniki na lód, miski, miseczki, mopy, odkurzacze nieelektryczne, patelnie, rękawice do prac domowych,
wiadra, zmiotki, przybory toaletowe zawarte w tej klasie,
kosze na śmieci, pojemniki dla gospodarstwa domowego,
30 aromaty do żywności inne niż olejki eteryczne, pieczywo,
bułki, chleb, mąka, cukier, słodziki naturalne, chipsy zbożowe,
cukierki, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze, słodycze, wyroby
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z czekolady, czekolada, gofry, galaretki w postaci słodyczy,
kasze, kanapki, kukurydza prażona, lody, sorbety lodowe, desery lodowe, makarony, pizze, preparaty zbożowe, zapiekanki, żywność na bazie mąki, pieczywo zamrożone, mrożone
półprodukty żywnościowe na bazie mąki, mrożonki zawarte
w tej klasie, kawa, substytuty kawy, herbata, kakao, ketchup,
krakersy, majonezy, ocet, miód, musztarda, przyprawy, ryż,
puddingi, budynie, kisiele, muesli, owoce i warzywa przetworzone, sosy sałatkowe, paszteciki, pasztety, spaghetti, suchary, sól, wyroby zbożowe, 32 wody gazowane, wody stołowe, wody mineralne, napoje bezalkoholowe, nektary, sold
owocowe i warzywne, piwo, esencje i półprodukty do produkcji napojów, 35 reklama osób trzecich a także prowadzenie interesów osób trzecich, prowadzenie agencji reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych,
reprodukcja dokumentów, dokumentacji, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie aukcji, pokazów, targów
i wystaw o charakterze handlowym, prowadzenie domów
aukcyjnych, prowadzenie negocjacji, prokura, usługi menedżerskie, usługi badania rynku, prowadzenie statystyk
i księgowości, pośrednictwo handlowe w zakresie kojarzenia
kontrahentów, kosztorysowanie, usługi przedstawicielstwa
firm zagranicznych na Polskę, sprzedaż hurtowa i detaliczna
wyrobów kosmetycznych, artykułów chemii gospodarczej,
sztućców, nożyc, nożyczek, narządzi do ścierania, zestawów do golenia, białej broni, osełek, narzędzi i zestawów
do manicure i pedicure, pił, nieelektrycznych urządzeń dla
gospodarstw domowych, naczyń, pojemników, przyborów
toaletowych, wyrobów ze szkła i z fajansu, artykułów żywnościowych, słodyczy, napojów, soków, wód gazowanych i stołowych, piwa, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu wyrobów kosmetycznych, artykułów chemii
gospodarczej, sztućców, nożyczek, narzędzi do ścierania, zestawów do golenia, białej broni, osełek, pił, narzędzi i zestawów do manicure i pedicure, nieelektrycznych urządzeń dla
gospodarstw domowych, naczyń, pojemników, przyborów
toaletowych, wyrobów ze szkła i z fajansu, artykułów żywnościowych, słodyczy, napojów, soków, wód gazowanych
i stołowych, piwa, usługi w zakresie badania rynku, sondaże opinii publicznej, organizowanie i prowadzenie kampanii
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, usługi
reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi dekorowania sklepów i punków sprzedaży,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, rekrutacja personelu, sporządzanie prognoz ekonomicznych, 36 usługi maklerskie, biura maklerskie,
usługi w zakresie wynajmowania powierzchni handlowych.
(210) 495717
(220) 2019 02 07
(731) KOCLĘGA PAWEŁ, Zawiercie
(540) (znak słowny)
(540) amonitek
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, mleko
i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, sery, przetworzone sery, ser twarogowy, ser miękki, ser mieszany, ser owczy, ser
krowi, ser śmietankowy, pleśniowy, biały ser, ser wędzony, ser
twardy, sery topione, dojrzewające, paluszki serowe, mieszanki
serowe, substytuty serów, produkty serowarskie, ser w proszku, ser z ziołami, ser z przyprawami, ser w postaci dipów, sery
tłuste, chude, odtłuszczone, 35 reklama serów, wyrobów serowych i mlecznych, dystrybucja materiałów i wyrobów reklamowych, marketingowych, promocyjnych, promocja sprzedaży, sprzedaż wyrobów mlecznych, serowych i opakowań
na wyroby mleczarskie, rozpowszechnianie materiałów rekla-
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mowych, reklama, prezentowanie produktów, pokazy towarów i wyrobów dla celów promocji i reklamy, organizowanie
wystaw wyrobów z sera, z mleka, marketing, administrowanie
działalnością gospodarczą, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych i działalności gospodarczej, usługi zgrupowania
produktów w celu umożliwienia obejrzenia towaru i dokonanie zakupu w sklepach, hurtowniach, na stoiskach, targach,
wystawach, kramach, prowadzenie stoisk, sklepów, kramów,
39 dystrybucja i transport dla odbiorców indywidualnych
i hurtowych, dostawa towarów, 43 bary szybkiej obsługi, restauracje, stołówki, karczmy, kawiarnie, usługi barowe, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, dostawa dań i wyrobów
mleczarskich, serów, dań serowych na zamówienie, dostawa
w formie cateringu.
(210) 496216
(220) 2018 01 19
(731) Leba Chris D., Nowy Jork, US
(540) (znak słowny)
(540) BRUMAL
(510), (511) 25 ubrania, podkoszulki (z krótkim rękawem), koszule, podkoszulki sportowe, spodnie, kurtki, płaszcze, szaliki,
czapki.
(210) 496316
(220) 2019 02 22
(731) FUNDACJA KARTA, Oleśnica
(540) (znak słowny)
(540) Conferentio
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, 45 usługi prawnicze.
496321
(220) 2019 02 22
WOJSKOWE ZAKŁADY KARTOGRAFICZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WZK

(210)
(731)

(531) 20.07.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 archiwizacja dokumentów, 40 drukowanie
(usługi), introligatorstwo, laminowanie, 42 digitalizacja dokumentów (skanowanie), digitalizacja dźwięku i obrazów.
496335
(220) 2019 02 23
MANAGEMENT CONSULTANTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PHYTO SPORT BIOFITON

(210)
(731)

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 30 sól,
przyprawy i dodatki smakowe, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, lód, lody spożywcze,
mrożone jogurty i sorbety, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych
towarów, preparaty do pieczenia i drożdże.
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(210) 496347
(220) 2019 02 24
(731) SHEVELOV IHOR EDUARDOVICH, Lwów, UA
(540) (znak słowny)
(540) kumpel
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, aromatyzowane napoje gazowane, soki, wody, aperitify bezalkoholowe,
bazy do koktajli bez alkoholu, bezalkoholowe gazowane
napoje na bazie soków owocowych, preparaty do produkcji
napojów, 43 usługi restauracji, restauracje samoobsługowe,
restauracje z grillem, usługi mobilnych restauracji, usługi
barów, usługi barów piwnych, stołówki, winiarnie, imprezy
firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], kafeterie [bufety], lodziarnie, puby, doradztwo kulinarne, informacja o usługach restauracyjnych, informacje i doradztwo w zakresie
przygotowywania posiłków.
(210)
(731)
(540)
(540)

496348
(220) 2019 02 24
SIKORA RENATA PPH MEBLE NOVA, Stogniewice
(znak słowno-graficzny)
nova design

(531) 26.11.08, 27.05.01, 29.01.14, 26.11.01
(510), (511) 20 meble, meble biurowe, meble hotelowe, zestawy meblowe, wyroby stolarstwa meblowego, drzwi meblowe, kartoteki, komody, kanapy, podnóżki, krzesła, fotele,
fotele gabinetowe, łóżka, materace, szafy, półki meblowe, gabloty meblowe, lustra pokojowe i biurowe, toaletki, wieszaki,
pojemniki niemetalowe, biurka, stoły, stoły pod sprzęt RTV,
stoły konferencyjne, blaty, ławy, siedzenia (meble), szezlongi,
szuflady, 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej handlowej, usługi doradztwa w zakresie
organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą handlową, sprzedaż hurtowa i detaliczna mebli i przedmiotów
wystroju wnętrz, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu mebli i przedmiotów wystroju wnętrz,
usługi informacji handlowej dotyczącej mebli i przedmiotów
wystroju wnętrz, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie targów
i wystaw celach handlowych i reklamowych, badania rynku,
usługi w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy towarów
i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych,
promocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla
komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach
danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, audyt, pozyskiwania informacji o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, weryfikacja rachunków,
42 usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz, usługi
w zakresie projektowania wzornictwa, w szczególności mebli i przedmiotów wystroju wnętrz.
(210) 496355
(220) 2019 02 25
(310) 18/4479794
(320) 2018 09 03
(330) FR
(731) Sanofi, Paryż, FR
(540) (znak słowny)
(540) ABHEPAR
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.

(210)
(731)
(540)
(540)
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496401
(220) 2019 02 25
TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
LAJK!

(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.01.18, 26.01.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach
CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania
i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego
w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia
do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym,
programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji,
karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa
papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki
i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton,
artykuły papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne,
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii,
urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne
narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka
do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii,
albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry
komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi
reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym,
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju
sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych,
porcelanowych i ceramicznych i artykułów kosmetycznych,
higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych,
sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej
i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także
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w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym
sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową
i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów
telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych,
widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie
informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji
on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych,
dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, usługi w zakresie sportu i kultury, usługi
wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie,
montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania
nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie
konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym
i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów
i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych
i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań,
produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania
i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe,
projektowanie graficzne.
496434
(220) 2019 04 05
ANDRZEJEWSKI ROBERT, BARSKI TOMASZ CERDOM
SPÓŁKA CYWILNA, Legnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CERDOM

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 19 elementy budowlane (niemetalowe -) w postaci płyt, płyty brukowe niemetalowe, płyty budowlane
niemetalowe, płyty cementowe, płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych, płyty nagrobne niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

496446
(220) 2019 02 26
TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
DOBRY DZIEŃ Z TVP3 KIELCE

(531)
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11.03.04, 01.15.11, 27.05.01, 29.01.14, 26.04.01, 26.04.02,
26.04.08, 26.04.17, 26.04.18, 27.07.01
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe,
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły
papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne,
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii,
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi,
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry
planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe,
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych
dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych,
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych
warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku
i/Iub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego,
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży,
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej,
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji
on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe
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i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi w zakresie sportu
i kultury, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów,
seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci
internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
(210)
(731)
(540)
(540)

496447
(220) 2019 02 26
TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
INFORMACJE

(531) 01.05.01, 27.05.01, 26.11.12, 26.11.25, 29.01.15, 27.07.01
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach
CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania
i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego
w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia
do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym,
programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji,
karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa
papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki
i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton,
artykuły papiernicze, fotografie. fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne,
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii,
urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne
narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka
do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii,
albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], mate-
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riały piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry
komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi
reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym,
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju
sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych,
porcelanowych i ceramicznych i artykułów kosmetycznych,
higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych,
sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej
i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym
sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową
i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów
telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych,
widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie
informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji
on-line z komputerowych baz danycti, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-Iine interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowycli,
dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, usługi w zakresie sportu i kultury, usługi
wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie,
montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania
nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie
konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym
i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów
i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych
i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań,
produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania
i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe,
projektowanie graficzne.
(210)
(731)
(540)
(540)

496566
(220) 2019 02 28
BUDNY ADAM JANUSZ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
WROTA MAZUR

20

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 01.15.24, 18.03.21, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 39 turystyka, wynajem, 41 wypożyczanie sprzętu sportowego, usługi związane z organizowaniem wypoczynku, imprezy sportowe, usługi związane z organizacją
karaoke, kasyna, usługi klubowe, rozrywka, kluby zdrowia,
doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia,
dyskoteki, gry hazardowe, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, konferencje, kongresy, konkursy, zawody sportowe, konkursy piękności, kultura fizyczna,
nocne kluby, obozy sportowe, obozy wakacyjne, obsługa
pól golfowych, obsługa salonów gier, organizowanie balów,
organizowanie i prowadzenie koncertów, nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi dotyczące działalności sportowej
i kulturalnej, 43 biura i agencje dotyczące zakwaterowania,
hotele, pensjonaty, usługi restauracyjne, usługi hotelowe, obsługa gastronomiczna.
(210)
(731)
(540)
(540)

496570
(220) 2019 02 28
PROSZAK WŁADYSŁAW POLIMEDIA, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
RADIOLATORIUM Słuchaj, by widzieć więcej...

(531) 26.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

496598
(220) 2019 03 01
Bach Flower Remedies Ltd., Londyn, GB
(znak słowno-graficzny)
Bach

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z dodatkiem roślin, kwiatów i ziół do spożywania w formie kropli w ilościach minimalnych i wyprodukowane z kwiatów, wszystkie wyżej wymienione towary z wyjątkiem win.
496631
(220) 2019 03 02
TELEWIZJA PULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa; STUDIO
A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Lombard. Życie pod zastaw
(510), (511) 9 programy telewizyjne i filmy utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, zapisane
nośniki obrazu, dźwięku i informacji, 16 materiały biurowe,
materiały drukowane, książki, komiksy, 21 kubki, w tym kubki
porcelanowe, szklane, plastikowe, ceramiczne, gliniane, kubki papierowe, 25 odzież, w tym koszulki z krótkim lub długim
rękawem, koszulki polo, bluzy sportowe, bluzy dresowe, koszule, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, w tym gry
planszowe, gry towarzyskie, gry elektroniczne, gry karciane,
gry mechaniczne, gry losowe, gry fabularne, 35 reklama to(210)
(731)
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warów i usług za pomocą jakichkolwiek sposobów i środków
komunikacji, z wykorzystaniem wszelkich nośników informacji, sprzedaż hurtowa i detaliczna niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: kosmetyki, wody perfumowane i perfumy, akcesoria
samochodowe, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, kalkulatory, radioodbiorniki, odtwarzacze płyt kompaktowych, DVD i kaset, galanteria skórzana, materiały
papiernicze oraz akcesoria szkolne i biurowe, akcesoria sportowe i turystyczne, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, zegary ścienne, zegarki, budziki, breloczki do kluczy [kółka
do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], konstrukcje dmuchane i balony, baloniki, banery, flagi, bombki,
znaczki z logo, krzesełka, kosmetyczki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, kubki, karafki, kieliszki i szklanki, otwieracze
do butelek, termosy, wyroby ze szkła i porcelany, worki żeglarskie, produkty z materiałów tekstylnych lub tworzyw
sztucznych: ręczniki, chorągiewki, flagi, apaszki jedwabne,
bandanki, bezrękawniki, bluzy, T-shirty, kurtki, rękawiczki,
czapki, daszki, paski, kapelusze, koszulki polo, krawaty, szale, szaliki, t-shirty, maskotki, latawce, zabawki, słodycze,
napoje, torciki, z myślą o osobach trzecich tak, by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, usługi wyselekcjonowania wyżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem
reklamowo-ozdobnym, 38 usługi telekomunikacyjne
obejmujące: nadawanie i rozpowszechnianie programów
telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji
z interaktywnym udziałem widzów, obsługę przekazu dźwięku i obrazu, obsługę przekazu cyfrowego, organizowanie
systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu, multimedialne transmisje strumieniowe, komunikację przez terminale
komputerowe poprzez transmisje cyfrowe lub satelitarne,
techniczne zarządzanie systemami telekomunikacyjnymi,
transmisję radiową i telewizyjną, w tym z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali oraz pokazów, usługa polegająca
na emisji radiowej i telewizyjnej, przesyłaniu dźwięku i/lub
obrazu za pomocą kanałów naziemnych i przekazów satelitarnych, łączy światłowodowych i linii miedzianych, w tym
nadawanie przez Internet, usługi w zakresie odbioru lub
transmisji informacji tekstowych i obrazowych niezależnie
od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź
optycznych lub innych środków wykorzystujących energię
elektromagnetyczną, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, nadawanie bezprzewodowe,
nadawanie telewizji kablowej, wypożyczanie czasu dostępu
do światowej sieci, usługi ogłoszeń elektronicznych, przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych,
obrazowych, dźwiękowych i multimedialnych z zakresu wiadomości bieżących, hobby, rozrywki i stylu życia, usługi
poczty elektronicznej, udostępnianie internetowych forów
dyskusyjnych, przydzielanie dostępu do baz danych, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych www,
prowadzenie portalu internetowego, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji i wideokonferencji, usługi agencji informacyjnych polegające
na zbieraniu i rozpowszechnianiu informacji dotyczących
wydarzeń w kraju i na świecie, usługi VOD, w tym świadczone przez kanały dystrybucji takie, jak set-top-box, strony internetowe, telewizję hybrydową (Connected TV) i aplikacje
mobile (smartfony, tablety), usługi telekomunikacyjne sper-
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sonalizowane - zakres dostępu do treści informacyjnych
i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta
z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia
w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów
z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta,
usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz
danych, umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal
telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, wynajem miejsca na strony www, dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów
muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, zapewnienie dostępu do sieci LAN - przesyłanie danych
z i do sieci lokalnej (Local Area Network) jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci,
umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych
serwisów i portali internetowych, 41 usługi w zakresie nauczania, kształcenia i rozrywki, usługi w zakresie działalności
kulturalnej, tj. organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych
oraz koncertów, usługi w zakresie organizowania zawartych
w tej klasie imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
nagrań dźwiękowych i treści multimedialnych, z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik
audiowizualnych, dla celów edukacyjnych, kulturalnych lub rozrywkowych, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi wideokonferencji, seminariów, konkursów i koncertów, spotkań biznesowych, szkoleniowych, usługi produkcji i montażu filmów
dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji
z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług
edukacyjnych za pośrednictwem telewizji i Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi świadczone przez studia filmowe i studia nagrań, usługi wypożyczania
nagrań dźwiękowych, filmowania i nagrywania obrazu i dźwięku
na znanych w stanie techniki nośnikach informacji, usługi organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, w tym
konkursów za pośrednictwem sms’ów, usługi produkcji telewizyjnych, programów rozrywkowych, realizacji i wystawiania spektakli, pisania scenariuszy, usługi agencji informacyjnych o rozrywce,
edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych i rekreacji, ww. usługi prowadzone, gdzie to możliwe, również za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, publikacja tekstów innych niż
reklamowe, publikacje elektroniczne on-line nie do pobrania,
fotoreportaże, usługi gier on-line, produkcja filmów innych niż
reklamowe, produkcja, obsługa i prezentacja konkursów, gier
i quizów dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie
z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi rozrywkowe polegające
na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci
plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez Internet, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet i innych materiałów drukowanych
niereklamowych, w tym w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej
i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, usługi reporterskie, prowadzenie bibliotek.
(551) wspólne prawo ochronne
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496893
(220) 2019 03 08
STOWARZYSZENIE SPADOCHRONOWY KLUB
SPORTOWY SKY CAMP, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKY CAMP
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.24, 26.04.03,
26.04.14, 26.04.19, 02.01.16
(510), (511) 37 konserwacja i naprawa sprzętu sportowego, 41 szkolenie sportowe, szkolenie zaawansowane, sport
i fitness, organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, usług sportowe i rekreacyjne, usługi
rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, organizacja
turniejów sportowych, organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, zajęcia sportowe, usługi sportowe,
edukacja sportowa, udostępnianie sprzętu sportowego, dostarczanie sprzętu sportowego, przeprowadzanie wydarzeń
sportowych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, usługi
szkoleniowe w zakresie sportu, usługi trenerskie w zakresie
sportu, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, wynajem
sprzętu sportowego i obiektów sportowych.
497063
(220) 2019 03 13
KANCELARIA PRAWNA ANSWER WOJCIECHOWSKI
I PARTNERZY SPÓŁKA PARTNERSKA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) answer
(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.14, 26.04.02, 26.04.04
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi w zakresie wywiadu rynkowego,
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie
administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, badania biznesowe, audyt działalności gospodarczej, doradztwo podatkowe jako rachunkowość, 36 analizy
finansowe, doradztwo finansowe, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, usługi dotyczące spraw finansowych
lub monetarnych, doradztwo podatkowe niedotyczące księgowości, 45 usługi prawne, badania prawne, usługi prawne
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych,
doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia
przetargowe, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, mediacje, monitorowanie praw własności intelektualnej
do celów doradztwa prawnego, rejestrowanie nazw domen
jako usługi prawne, usługi pomocy w sprawach spornych,
usługi monitorowania prawnego, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
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497417
(220) 2019 03 20
TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Marzyciele

(531) 02.09.01, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe,
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły
papiernicze, fotografie. fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne,
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii,
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi,
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry
planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe,
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych
dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych,
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych
warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku
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i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego,
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży,
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej,
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji
on-line z komputerowycti baz danych, usługi teletekstowe
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów,
seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci
internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
(210) 497433
(220) 2019 03 20
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Reportaż na deser
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne
urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry
komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi
interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz,
16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie,
fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne,
urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki
do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty
do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania
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fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materią
piśmienne, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele
reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu,
organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations, merchandising,
reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów
multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier,
zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych
i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych,
odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw,
w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym
lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym,
poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej,
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji
poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line
z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego,
w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych,
dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi
wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie,
montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym
i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów
i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych
i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań,
produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli.
497475
(220) 2019 03 21
FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 NASZA WAFLARNIA
(210)
(731)

(531) 02.01.01, 01.05.02, 26.01.14, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wafle, wafle przekładane,
wafle nadziewane, wafle oblewane czekoladą, wafle przekładane oblewane czekoladą, wafle nadziewane oblewane
czekoladą, wafle oblewane polewą, wafle przekładane oblewane polewą, wafle nadziewane oblewane polewą, andruty.

(210)
(731)
(540)
(540)
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497482
(220) 2019 03 21
TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
SUMA ZDARZEŃ

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery,
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie
zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania,
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu,
informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia
do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej,
gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej
telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki,
wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy,
broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej,
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie,
fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy
fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia
do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne
narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne
i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki
i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry
planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów
reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja
pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych,
usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych
i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych
i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej
i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić
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konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach,
38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym
udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie
informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi
teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie
serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line
interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług
teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron
internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze,
pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie,
montaż i produkcja programów i imprez artystycznych,
estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze
edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem
sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu
nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn
internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie
graficzne.
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(540) HYRNY ENERGY

(531)

29.01.14, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 02.01.01,
02.01.04, 26.05.08, 26.05.14, 26.05.18, 26.13.25
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje gazowane,
napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje sportowe wzbogacone proteinami, napoje orzeźwiające, napoje
na bazie owoców lub warzyw, soki owocowe lub warzywne,
wody mineralne i gazowane, napoje serwatkowe, nektary
owocowe, piwo, 45 licencjonowanie własności intelektualnej, prawne administrowanie licencjami.
(210)
(731)
(540)
(540)

497490
(220) 2019 03 21
TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
KOŁO SIĘ KRĘCI

497485
(220) 2019 03 21
HAALDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Małe chmurki

(210)
(731)

(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna.
497488
(220) 2019 03 21
HAALDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MAŁE CHMURKI
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna.
(210)
(731)

(210) 497489
(220) 2019 03 21
(731) SADOWSKI JACEK DEMO, Jaworzno
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 11.03.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe,
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły
papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne,
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minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii,
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi,
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry
planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe,
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych
dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych,
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych
warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego,
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży,
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej,
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji
on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-Iine interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów,
seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci
internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
(210) 497491
(220) 2019 03 21
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) Lubelska agro - wiosna
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe,
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły
papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne,
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii,
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi,
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 35 usługi
reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym,
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów
reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy
serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych
i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych,
odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw,
w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym
lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną,
satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet,
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu
i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych,
widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji
interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie
informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-Iine interaktywnej
tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych
i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych
i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publika-
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cja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne
on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja
programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń
w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów,
organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań,
produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli.
497518
(220) 2019 03 21
BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pekao Direct
(210)
(731)

(531)

03.04.04, 03.04.24, 03.04.26, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.05,
26.11.07, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne
do usług bankowych i finansowych, karty identyfikacyjne,
karty kodowane magnetycznie, karty zawierające płytki
obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki danych, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, sprzęt
przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat
i pozostawiania depozytów, automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, urządzenia dla punktów sprzedaży, terminale elektroniczne do punktów sprzedaży, mechanizmy
na monety do automatów sprzedających, elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy sklepowe,
maszyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania
transakcji z użyciem kart płatniczych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe wspomagające świadczenie usług bankowych, finansowych i inwestycyjnych,
oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości
elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń
komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami
i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji,
35 usługi audytorskie, usługi księgowe, rachunkowość, sporządzanie wyciągów z konta, doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, analizy rynkowe, prognozy i analizy ekonomiczne,
usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, reklama, usługi
reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych,
audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowej
i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych, analizy kosztów, usługi
pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji
o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych
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bazach danych, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie programami
lojalności klientów i programami motywacyjnymi, zarządzanie punktami obsługi telefonicznej dla osób trzecich,
rekrutacja personelu, konsultacje w zakresie rekrutacji personelu, usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, agencje zatrudnienia tymczasowego, doradztwo
w zakresie wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich
ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie, 36 usługi
finansowe, usługi bankowe, usługi bankowości internetowej,
bankowość elektroniczna, usługi maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi przyjmowania wkładów
oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi kredytowe,
pożyczki, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych
we wszystkich formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych, usługi wykonywania
operacji wekslowych i czekowych, usługi przyjmowania
i dokonywania lokat w bankach krajowych i zagranicznych,
usługi przyjmowania i udzielania poręczeń i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi giełdowe, usługi
maklerstwa giełdowego, obrót towarami giełdowymi, transakcje w zakresie wartości dewizowych, usługi prowadzenia
obsługi pożyczek państwowych, zarządzanie funduszami
na zlecenie, emisja papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, gwarantowanie emisji papierów wartościowych, usługi agencji transferowych świadczone na rzecz
emitentów papierów wartościowych, pożyczki na emisję papierów wartościowych, analizy finansowe, analizy inwestycji
finansowych, pośrednictwo, doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji papierów wartościowych, usługi depozytowe, usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów,
dokumentów i papierów wartościowych, usługi udostępniania skrytek sejfowych, obrót wierzytelnościami, inwestycje
kapitałowe, usługi finansowe w zakresie emerytur, fundusze
emerytalne, usługi planowania w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami emerytalnymi, usługi świadczeń emerytalnych, zarządzanie funduszami powierniczymi, funduszami
inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, usługi powiernicze, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi
kasy mieszkaniowej, informacja finansowa, usługi doradcze
i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasingowe, leasing finansowy, finansowanie
leasingu pojazdów, finansowanie zakupów na raty (leasing),
bankowość hipoteczna, udzielanie kredytów hipotecznych,
administrowanie kredytami hipotecznymi, usługi w zakresie faktoringu, faktoring eksportowy, faktoring dyskontowy,
faktoring długów, faktoring przedsiębiorstw finansowych,
usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie
finansowe, informacje finansowe, gromadzenie informacji finansowych, udzielanie informacji finansowych, informacje finansowe dostarczane za pomocą środków elektronicznych,
elektroniczne usługi windykacji należności, bankowość telefoniczna, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem
Internetu i za pomocą telefonu, telefoniczne udzielanie
informacji odnośnie konta bankowego, banki z dostępem
bezpośrednim, w tym przez Internet lub telefon [home banking], ubezpieczenia, ubezpieczenia w zakresie bankowości
hipotecznej, usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi
wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, informacja
o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi przesyłania informacji, usługi przesyłania informacji tekstowej, obrazowej, dźwię-
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kowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego
oraz udostępniania łączności do przesyłania takiej informacji
poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia satelitarne, usługi
udostępniania połączenia ze światową siecią komputerową
za pośrednictwem telekomunikacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych oraz informacji elektronicznych, usługi udostępniania platformy internetowej używanej
do wykonywania operacji finansowych i bankowych oraz
prezentowania informacji.
497549
(220) 2019 03 22
ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIGITAL CEO
(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.17, 16.01.13, 26.05.01, 26.05.18
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], chipy [układy
scalone], czytniki książek cyfrowych, dyski kompaktowe
[CD-ROM-y], dyski magnetyczne, dyski optyczne, dyskietki,
elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, elektroniczne etykietki na towarach, etui na okulary,
etui na smartfony, filmy rysunkowe animowane, folie ochronne dostosowane do smartfonów, folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, głośniki, hologramy, identyfikacyjne karty magnetyczne, inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), inteligentne pierścionki, interaktywne tablice
elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy audio, interfejsy komputerowe, kartridże z grami
wideo, karty inteligentne [karty z układem scalonym], karty
pamięci do urządzeń do gier wideo, kasety wideo, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne), klawiatury komputerowe, klepsydry [czasomierze], magnesy dekoracyjne,
magnetyczne nośniki danych, myszy [sprzęt do przetwarzania
danych], neony reklamowe, nośniki do rejestracji dźwięku, numeryczne wyświetlacze elektroniczne, okulary inteligentne,
oprogramowanie gier, oprogramowanie gier komputerowych
do pobrania, oprogramowanie komputerowych wygaszaczy
ekranu, nagrane lub do pobrania, optyczne nośniki danych,
pamięci zewnętrzne USB, paski do telefonów komórkowych,
platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub
do pobrania, pliki muzyczne do pobierania, płyty kompaktowe [audio-wideo], podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, podręczne
słowniki elektroniczne, pokrowce do komputerów kieszonkowych [PDA], pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony, programy komputerowe do pobrania,
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne, do pobrania,
ramki cyfrowe do zdjęć, roboty do teleprezencji, roboty edukacyjne, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, smartfony, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny
do komputerów, tablety, tablice sygnalizacyjne, świetlne lub
mechaniczne, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu
zapobiegania wypadkom drogowym, torby do noszenia kom-
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puterów, znaki cyfrowe, znaki, świecące, 16 adresarki, afisze,
plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły
biurowe], akwaforty [grafika], albumy do wklejania, almanachy
[roczniki], artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], atlasy, bibuły,
bilety, biuletyny informacyjne, bloki [artykuły papiernicze],
bony wartościowe, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma [periodyki], diagramy, etui na identyfikatory [artykuły biurowe], etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, etykiety papierowe odprawionego bagażu, etykiety z papieru lub
kartonu, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, formularze [blankiety, druki], fotografie [wydrukowane], gazety,
girlandy papierowe, globusy, gumki do ścierania, identyfikatory [artykuły biurowe], indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki
z życzeniami, karty, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier,
karty indeksowe, karty pocztowe, kasetki na papeterię [artykuły biurowe], kasetki na stemple [pieczątki], katalogi, klipsy
do etui na identyfikatory [artykuły biurowe], klipsy do piór
i długopisów, kokardy papierowe, inne niż pasmanteria lub
ozdoby do włosów, komiksy, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki z papieru lub kartonu, korektory w taśmie [artykuły biurowe], książki, litograficzne dzieła sztuki, mapy geograficzne, masy specjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), nalepki, naklejki
[materiały piśmienne], notatniki [notesy], noże do papieru [artykuły biurowe], obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, obsadki do piór, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], ołówki, ołówki na grafit [ołówki automatyczne],
ołówki węglowe, opaski na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, opaski papierowe na cygara, papier, papier
do pisania [listowy], papier do zawijania, papier mache, papier
srebrny, papier świecący, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papier z miazgi drzewnej, pióra i długopisy [artykuły
biurowe], pióra kulkowe, pióra ze stali, piórka do rysowania
[grafiony], plansze, płytki grawerskie, plany, płytki adresowe
do adresarek, podkładki do pisania z klipsem, podkładki
na biurko, podpórki do książek, podręczniki [książki], podstawki do długopisów i ołówków, podstawki na stół papierowe,
poduszki do stempli, pieczęci, pojemniki na ołówki, portrety,
prospekty, przybory szkolne [artykuły piśmienne], przyciski
do papieru, publikacje drukowane, pudełka na pióra, pudełka
z papieru lub kartonu, rejestry, księgi główne [książki], reprodukcje graficzne, ryciny [grawerowanie], rysunki, segregatory
na luźne kartki, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, skoroszyty na dokumenty, spinacze do papieru, spinacze do pieniędzy, statuetki z papieru mache, stemple do pieczętowania,
szyldy z papieru lub z kartonu, tablice ogłoszeniowe z kartonu
lub papieru, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania
[zestawy], temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, torby papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, transparenty z papieru, tuby z tektury, ulotki, wieczne pióra, wskaźniki do pokazywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne, zakładki
do książek, zakładki do stron, zeszyty do pisania lub rysowania,
zwijacze do identyfikatorów [artykuły biurowe], 41 doradztwo
zawodowe, 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, dubbing, dystrybucja filmów, fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie
praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, kursy korespondencyjne, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, organizacja pokazów mody w celach
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rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie loterii, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], 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, przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy
rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, reżyseria filmowa, inna
niż reżyseria filmów reklamowych, sporządzanie napisów [np.
do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, tłumaczenia, udostępnianie filmów
on-line nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej
[nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi biblioteczne, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi
edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów
zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi
przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi
rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi technika oświetlenia
na potrzeby realizacji imprez, usługi trenerskie, usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, usługi w zakresie
komponowania muzyki, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie opracowania graficznego,
inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty
[nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, wynajem
odbiorników radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów
telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie taśm wideo, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych, wyższe uczelnie [edukacja].
497550
(220) 2019 03 22
CENTRUM KULTURY W KRYNICY-ZDROJU,
Krynica-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Krynicka Orkiestra Zdrojowa im. Adama Wrońskiego
(210)
(731)

Nr ZT24/2019

(531) 11.03.03, 11.03.14, 22.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 41 koncerty muzyczne, koncerty muzyczne
na żywo, usługi koncertów muzycznych, organizowanie koncertów, prezentacja koncertów, prezentacja koncertów muzycznych, zarządzanie koncertami, organizowanie koncertów
muzycznych, usługi koncertów śpiewu, produkcja koncertów
muzycznych, organizowanie i prowadzenie koncertów, rozrywka w postaci koncertów, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, usługi rozrywkowe w postaci występów
koncertowych, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów.
497552
(220) 2019 03 22
EUROPEJSKI LIDER ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniezno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELO Europejski LIDER Odszkodowań
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 05.13.01, 05.13.04, 01.01.05, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania, usługi administrowania działalności gospodarczej, usługi zawierania umów
cywilnoprawnych, 36 usługi likwidacji szkody oraz dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych, usługi pośrednictwa
w zakresie ocen ryzyka i szacowania poniesionych strat, usługi obliczania poniesionych szkód, usługi prowadzenia negocjacji z podmiotami odpowiedzialnymi za powstanie szkody,
usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz obrotu, usługi pośrednictwa pomiędzy poszkodowanym a ubezpieczycielem, a w szczególności pośrednictwo w likwidacji
szkód powypadkowych, pośrednictwo w uzyskiwaniu odszkodowań powypadkowych, wycena faktycznego rozmiaru odszkodowania, kontrola prawidłowości i terminowości
ubezpieczyciela, nieruchomościami, w tym zakup, sprzedaż
i pośrednictwo oraz doradztwo w zakresie zakupu, sprzedaży, pośrednictwa i wycen majątkowych nieruchomości,
45 doradztwo prawne w zakresie uzyskiwania odszkodowań
i/lub zadośćuczynienia dla osób poszkodowanych w wypadkach, doradztwo prawne w zakresie analiz sądowych dotyczących wypadków, pomoc prawna obejmująca w szczególności sprawy z zakresu uzyskiwania odszkodowań i/lub
zadośćuczynienia dla osób poszkodowanych w wypadkach.
(210)
(731)
(540)
(540)

497554
(220) 2019 03 22
PSIK DAGMARA AGA, Opole
(znak słowno-graficzny)
VIRTUAL Café ROK ZAŁ. 2018

Nr ZT24/2019
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(531)

27.05.02, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.19, 29.01.14,
26.01.03, 26.01.17, 26.01.18, 26.01.20
(510), (511) 41 udostępnianie sprzętu Wirtualnej Rzeczywistości w lokalu, udostępnianie sprzętu Wirtualnej Rzeczywistości poza lokalem, usługi w zakresie zapewniania rozrywki
z dziedziny wirtualnej rzeczywistości, usługi w zakresie gier
w rzeczywistości wirtualnej świadczone on-line z sieci komputerowej, wynajem maszyn i urządzeń do gier, wynajem
sprzętu do gier także gier video, wynajem urządzeń do gier,
wynajmowanie maszyn rozrywkowych, wypożyczanie automatów do gry, wypożyczanie maszyn do gier wideo,
wypożyczanie sprzętu do gier elektronicznych, zapewnianie dostępu do gier wideo on-line, prowadzenie serwisów
o wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości za pośrednictwem
sieci komputerowej, 43 restauracje, bary szybkiej obsługi
(snack-bary), kawiarnia, restauracje samoobsługowe, usługi
barowe.
497565
(220) 2019 03 22
CENTRUM KULTURY W KRYNICY-ZDROJU,
Krynica-Zdrój
(540) (znak słowny)
(540) Krynicka Orkiestra Zdrojowa im. Adama Wrońskiego
(510), (511) 41 koncerty muzyczne, koncerty muzyczne
na żywo, usługi koncertów muzycznych, organizowanie
koncertów, prezentacja koncertów, prezentacja koncertów
muzycznych, zarządzanie koncertami, organizowanie koncertów muzycznych, usługi koncertów śpiewu, produkcja
koncertów muzycznych, organizowanie i prowadzenie koncertów, rozrywka w postaci koncertów, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, usługi rozrywkowe
w postaci występów koncertowych, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem koncertów.
(210)
(731)

(210) 497575
(220) 2019 03 22
(731) ONIŚK PAWEŁ, Wólka Kosowska
(540) (znak słowny)
(540) KAFKAME
(510), (511) 25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia
głowy, czapki, berety, chusty, rękawiczki, rękawiczki z jednym
palcem, szale, szaliki, swetry, T-shirty, bluzy, bluzy z kapturem,
bluzki, spodnie, spódnice, sukienki, skarpetki, pulowery, kamizelki, podkoszulki, odzież wierzchnia, kurtki wełniane lub
futrzane z kapturem, kaptury, bezrękawniki, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu: odzieży,
obuwia, nakryć głowy, czapek, beretów, chust, rękawiczek,
szali, szalików, swetrów, T-shirtów, bluz, bluz z kapturem, bluzek, spodni, spódnic, sukienek, skarpetek, pulowerów, kamizelek, podkoszulek, odzieży wierzchniej, kurtek wełnianych
lub futrzanych z kapturem, bezrękawników, reklama, usługi
reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych i sloganów
reklamowych, reklama prasowa, reklama telewizyjna, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zakup powierzchni
reklamowych w prasie oraz czasu antenowego w radiu i telewizji, wypożyczanie materiałów reklamowych, reklama multimedialna, usługi prowadzenia sklepów w zakresie sprzedaży
odzieży, obuwia i nakryć głowy, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace
biurowe.
(210) 497597
(220) 2019 03 22
(731) KSGRAN EVENTS LTD, Londyn, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Devil ENERGY NØ SUGAR 0% SUGAR / ZERO
CALORIES 100% HELL POWER

(531) 29.01.13, 04.01.05, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.10, 27.07.01
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, izotoniczne, hipotoniczne, hipertoniczne, aromatyzowane napoje gazowane,
aperitify bezalkoholowe, bazy do koktajli bez alkoholu, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych,
preparaty do produkcji napojów.
(210)
(731)
(540)
(540)

497600
(220) 2019 03 22
STRYKOWSKI PAWEŁ MEDIABIELSKO.PL, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
Aplikuj.pl

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 26.11.12, 29.01.13, 24.17.02
(510), (511) 35 usługi internetowe związane z kojarzeniem
pracodawców z pracownikami, polegające na publikowaniu
ofert pracy i umożliwianiu kontaktu przyszłym kontrahentom w zawarciu stosunku pracy.
497607
(220) 2019 03 22
MURATOR EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAMES CLASH MASTERS
(210)
(731)

(531)

26.05.03, 26.05.10, 26.05.18, 26.05.24, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.14
(510), (511) 16 publikacje drukowane, gazety, czasopisma,
książki, broszury, notesy, kalendarze, katalogi, segregatory,
zeszyty, podręczniki, ulotki, prospekty, foldery, plany, mapy,
fotografie, plakaty, 35 organizacja targów i wystaw w celach
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handlowych i reklamowych, prowadzenie akcji promocyjnej
w prasie, radiu, telewizji, Internecie, na wszystkich nośnikach,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prowadzenie
interesów osób trzecich w zakresie zarządzania i organizacji
firm, doradztwa handlowego, prowadzenie badań rynku,
wyszukiwanie kontrahentów, pozyskiwanie i systematyzacja
danych komputerowych baz danych, 38 rozpowszechnianie
obrazu i dźwięku za pośrednictwem Internetu, sieci teleinformatycznych, przekazu satelitarnego, udostępnianie serwisów informacyjnych, działalność portali internetowych, udostępnianie on-line książek i publikacji, 41 produkcja i montaż
filmów, reportaży, programów radiowych i telewizyjnych, organizacja wystaw związanych zwłaszcza z problematyką gier
komputerowych, organizacja imprez rozrywkowych, szkoleń,
konkursów, konferencji, seminariów, pokazów, imprez rekreacyjnych, udostępnianie gier i programów on-line, publikowanie książek.
(210)
(731)
(540)
(540)

497610
(220) 2019 03 22
KSGRAN EVENTS LTD, Londyn, GB
(znak słowno-graficzny)
Devil ENERGY VITA BOOM! FULL OF VITAMINES AND
MINERALS 100% HELL POWER

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.
497619
(220) 2019 03 24
TRZCIŃSKI PIOTR AUTORYZOWANY SERWIS OBSŁUGI
DTS-SZUBIN, Szubin
(540) (znak słowny)
(540) DTS-Szubin
(510), (511) 37 czyszczenie maszyn, czyszczenie przenośnych
konstrukcji, doładowywanie baterii akumulatorów, eliminacja
zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacje o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalacja,
naprawa i konserwacja chłodnic do silników, instalacja przemysłowych przewodów grzejnych, instalacja przemysłowych
zbiorników ciśnieniowych, instalacja przemysłowych urządzeń ciśnieniowych, instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, instalacja urządzeń elektrycznych, instalowanie silników, konserwacja i naprawa silników, konserwacja,
serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii,
konserwacja silników spalinowych, konserwacja silników spalinowych wewnętrznego spalania, montaż instalacji przemysłowych, naprawa elementów silników, naprawa filtrów
do maszyn i silników, naprawa i konserwacja automatycznych
skrzyń biegów, naprawa i instalacja instalacji elektronicznych,
naprawa i konserwacja generatorów energii elektrycznej, naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, naprawa i konserwacja maszyn rolniczych, naprawa i konserwacja pomp zasilających lub pomp do podwyższania ciśnienia,
naprawa i konserwacja pomp, naprawa, konserwacja i tankowanie pojazdów, naprawa lub konserwacja silników elektrycznych, naprawa maszyn, naprawa sprzętu elektrycznego,
naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji elektronicznych,
naprawa turbin, napawa urządzeń elektrycznych, przegląd
maszyn, przegląd silników, przebudowa sprzęgieł, przebudowa i odnowa silników, regeneracja silników, regeneracja
silników zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja
sprzęgieł, remont maszyn, renowacja maszyn, renowacja,
naprawa i konserwacja przewodów instalacji elektrycznych,
stacje obsługi pojazdów, naprawy, konserwacja i tankowanie
pojazdów, usługi czyszczenia przemysłowego, usługi czyszczenia strumieniem wody pod ciśnieniem, usługi czyszczenia
związane ze sprzątaniem przemysłowym, usługi instalacji maszyn, usługi konserwacji maszyn, usługi mechaniczne, usługi
modernizacji i przekształcania maszyn, usługi naprawcze
w zakresie silników, usługi w zakresie instalacji elektrycznych.
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 04.01.05, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.10, 27.07.01
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, izotoniczne, hipotoniczne, hipertoniczne, aromatyzowane napoje gazowane,
aperitify bezalkoholowe, bazy do koktajli bez alkoholu, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych,
preparaty do produkcji napojów.
(210)
(731)
(540)
(540)

497613
(220) 2019 03 22
GONCERZ PIOTR GOMEO, Kraków
(znak słowno-graficzny)
GOMEO

(531) 03.11.10, 27.05.01, 29.01.15
(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
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497621
(220) 2019 03 24
R&J ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R&J Engineering Instalacje mechaniczne
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18, 24.17.25
(510), (511) 37 instalowanie kotłów, udzielanie informacji
dotyczących naprawy lub konserwacji kotłów, usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczych, usługi wykonawców w zakresie instalacji ciepłowniczych, usługi wykonawców w zakresie instalacji chłodniczych, usługi wykonawców
w zakresie instalacji gazowych, usługi wykonawców w zakresie instalacji przeciwpożarowych, usługi wykonawców
w zakresie instalacji wodociągowo - kanalizacyjnych, usługi
wykonawców w zakresie instalacji gazów technicznych, usługi wykonawców w zakresie instalacji wentylacyjnych, usługi
wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, instalowanie systemów wykrywania pożarów, usługi wykonawców
w zakresie instalacji ciepłochronnych, usługi wykonawców
w zakresie instalacji zimnochronnych, montaż instalacji przemysłowych, instalacja maszyn przemysłowych, instalacja
pieców przemysłowych, instalacja rurociągów przemysłowych, instalacja przemysłowej ochrony przeciwpożarowej,
instalacja przemysłowych przewodów grzejnych, instalacja
przemysłowych zbiorników ciśnieniowych, instalacja przemysłowych urządzeń ciśnieniowych, konserwacja i naprawy
instalacji grzewczej, naprawa instalacji sanitarnych, instalowanie i naprawy pieców, konserwacja i naprawa instalacji
bezpieczeństwa, konserwacja i naprawa instalacji geotermicznych, instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja i naprawa instalacji w budynkach, montaż
i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, naprawa instalacji do zaopatrzenia w wodę, instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, naprawa instalacji
do zaopatrzenia w energię, instalacja, naprawa i konserwacja
podgrzewaczy powietrza, instalacja, naprawa i konserwacja
rur kotłowych, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń
klimatyzacyjnych, instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno - kanalizacyjnych, usługi doradcze w zakresie naprawy
instalacji wodociągowych, naprawa i konserwacja urządzeń
i instalacji do chłodzenia, konserwacja i naprawa instalacji
do przechowywania ropy naftowej i gazu, 42 usługi projektowania, projektowanie techniczne, doradztwo projektowe,
planowanie projektu, badania projektów inżynieryjnych,
opracowywanie projektów technicznych do projektów budowlanych, usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi,
projektowanie systemów inżynierii budowlanej, przygotowywanie raportów związanych z opracowaniami projektów
technicznych do projektów budowlanych, usługi projektowania technicznego wspomaganego komputerowo, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie
i planowanie techniczne instalacji do ogrzewania, usługi
projektowania technicznego związane z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi, usługi projektowania technicznego związane z urządzeniami i instalacjami do chłodzenia,
usługi projektowania technicznego związane z instalacjami
do zaopatrzenia w wodę, usługi projektowania technicznego związane z instalacjami wodociągowo-kanalizacyjnymi,
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usługi projektowania technicznego związane z instalacjami
klimatyzacyjnymi, usługi projektowania technicznego związane z instalacjami przeciwpożarowymi.
497623
(220) 2019 03 24
INCREASECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VAMEDICUM

(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.11, 26.02.03, 26.03.04, 26.04.09
(510), (511) 44 analizy medyczne do diagnostyki i leczenia
ludzi, badania medyczne, konsultacje medyczne, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, poradnictwo
medyczne, organizowanie leczenia medycznego, świadczenie pomocy medycznej, udzielanie informacji medycznej, usługi analiz medycznych związane z leczeniem osób,
usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], usługi informacji medycznej, usługi informacji medycznej świadczone
za pośrednictwem Internetu, usługi informacyjne w zakresie
opieki medycznej, usługi medyczne, usługi obrazowania
medycznego, usługi oceny medycznej, usługi opieki medycznej, usługi pomocy medycznej, usługi poradnictwa medycznego, opieka medyczna i zdrowotna, opieka medyczna
i analizy związane z leczeniem pacjenta, badania w zakresie
diagnozy stanu zdrowia, przeprowadzanie diagnozy chorób,
usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, udzielanie
informacji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, usługi
doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, świadczenie usług
w zakresie opieki zdrowotnej, udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, udzielanie informacji zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej,
usługi opieki zdrowotnej, badanie leków w celach medycznych, udzielanie informacji pacjentom w zakresie zażywania
leków, udzielanie informacji dotyczących przygotowywania
i wydawania leków, przygotowywanie i wydawanie lekarstw,
usługi doradcze świadczone przez apteki, wykonywanie badań medycznych, usługi badań krwi, usługi w zakresie badań
lekarskich, usługi telemedyczne, przeprowadzanie badań
medycznych, badania przesiewowe, opieka pielęgniarska,
udzielanie informacji związanych z usługami opieki pielęgniarskiej, usługi fizjoterapii, usługi lekarskie, usługi farmaceutyczne, usługi doradztwa farmaceutycznego, ambulatoryjna opieka medyczna, monitorowanie pacjentów, usługi
analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, usługi
terapeutyczne, usługi opieki zdrowotnej oferowane za pośrednictwem sieci zakontraktowanych jednostek służby
zdrowia.
(210) 497626
(220) 2019 03 25
(731) ALUDESIGN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ALUDESIGN
(510), (511) 6 aluminium profilowane wytłaczane, folia
z aluminium, aluminium [glin], aluminium i jego stopy, aluminium profilowane wytłaczane, aluminium wzmacniane
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boksytem, aluminium wzmacniane materiałami ceramiczny,
aluminium oraz stop aluminiowy w formie cienkiej blachy
lub płyty, aluminiowe pasy nacinane, architektoniczne elementy konstrukcyjne wykonane z metali nieszlachetnych
i ich stopów, architektoniczne produkty metalowe do użytku w budownictwie, architrawy metalowe, arkusze stalowe
do użytku w budownictwie, artykuły metalowe do użytku
w budownictwie, balustrady metalowe do ogrodzeń, balustrady metalowe do balkonów, belki metalowe do celów
budowlanych, belki stropowe metalowe, belki z metali nieszlachetnych do systemów szalowania, belki z metali nieszlachetnych do budynków, belki z metalu, blacha aluminiowa, blachy aluminiowe walcowane na zimno i na gorąco
w formie odcinków lub zwojów, blacha do pokrycia dachu
z metalu, blacharskie materiały budowlane, materiały blacharskie dla budownictwa, metalowe bloki ścienne, boazeria metalowa, budowlane elementy konstrukcyjne z metalu,
budowlane materiały metalowe, budynki o szkielecie metalowym, metalowe cegły budowlane, cegły półogniotrwałe z metalu, ciągliwe palisady metalowe, części budowli
z metalu, dachowe rynny metalowe, dachówka metalowa,
pokrycia na dachy metalowe, dachy z metalu na konstrukcje,
deski dachowe z metalu, drobnica metalowa do budynków,
dyski aluminiowe, dźwigary metalowe, dźwigary metalowe
do budynków, dźwigary metalowe do użytku w budownictwie, elementy z wyciskanego aluminium, folie aluminiowe,
formy aluminiowe, formy metalowe do odlewania metali,
formy odlewnicze metalowe, fryzy [elementy budowlane
z metalu], głowice metalowe będące częściami filarów, głowice metalowe będące częściami kolumn, gotowe elementy
budowlane [metalowe], formy, odlewy gzymsów metalowe,
gzymsy metalowe, izolacyjne, metalowe panele okładzinowe do ścian, konstrukcje metalowe, szkielety ramowe konstrukcji metalowych [budownictwo], konstrukcje metalowe
(szkielety ramowe do budowli), listwy metalowe, metalowe
elementy budowlane, metalowe elementy dachowe, metalowe elementy do fasad budynków, metalowe elementy
fasadowe, metale do powlekania, metalowe barierki, metalowe elementy podłogowe, metalowe elementy sufitowe,
metalowe komponenty budowlane, metalowe konstrukcje,
metalowe konstrukcje budowlane, metalowe materiały budowlane, metalowe materiały dachowe, metalowe materiały
zbrojeniowe, metalowe, modułowe elementy budowlane,
metalowe, modułowe, przenośne elementy budowlane: metalowe odlewy, metalowe profile, metalowe profile wyciskane, metalowe, strukturalne, budowlane szkielety konstrukcji,
metalowe, strukturalne elementy budowlane, metalowe,
strukturalne ramy budowlane, metalowe szkielety konstrukcji, oblicówka aluminiowa, odlewy aluminiowe, okładziny
metalowe, okładziny metalowe [budowlane], pasy aluminiowe, płyty aluminiowe, półprodukty z aluminium lub jego
stopów, profile aluminiowe, prefabrykaty budowlane z metalu, profile aluminiowe, rynny aluminiowe, stopy aluminium,
stopy aluminium wzmacniane boksytem, stopy aluminium
wzmacniane materiałami ceramicznymi, sztabki aluminiowe,
sztabki stopów aluminiowych, pokrycia metalowe ścian [budownictwo], stojaki metalowe, tłoczone części aluminiowe,
tralki do balustrad metalowych, wstawki metalowe, wyroby
aluminiowe stosowane w budownictwie, wytłoczki aluminiowe, 40 odlewanie metali, obróbka metalurgiczna, obróbka metali, obróbka [obróbka mechaniczna] metalu, obróbka
metalu [tłoczenie], obróbka metalu [kształtowanie], obróbka
[kształtowanie] metalu, kotlarstwo [obróbka metali]: obróbka
metalu [kucie], obróbka metalu [wytłaczanie], obróbka metalu [emaliowanie], obróbka metalu [odpuszczanie], obróbka
materiałów wiązką laserową, obróbka cieplna powierzchni
metali, antykorozyjna obróbka części metalowych, obróbka
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i powlekanie powierzchni metalowych, obróbka powierzchni
metalowych przy wykorzystaniu technik szlifowania dokładnego, obróbka części metalowych w celu zapobiegania korozji przy wykorzystaniu cynkowania ogniowego i procesów
powlekania proszkowego, 42 projektowanie konstrukcyjne,
oceny techniczne związane z projektowaniem, projektowanie form, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych,
projektowanie induktorów elektromagnetycznych na zamówienie, projektowanie maszyn przemysłowych, projektowanie narzędzi, projektowanie naukowe i technologiczne,
projektowanie produktu [wzornictwo], projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie urządzeń i sprzętu diagnostycznego, projektowanie wzorów, rysowanie konstrukcji, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji,
usługi inżynieryjne w zakresie projektowania maszyn, usługi projektowania dotyczące pras do obróbki metali, usługi
projektowania dotyczące narzędzi do obróbki metali, usługi
projektowania technicznego wspomaganego komputerowo, usługi w zakresie komputerowego projektowania części
i form, usługi w zakresie przemysłowego projektowania technicznego, usługi w zakresie wspomaganego komputerem
projektowania technicznego.
497670
(220) 2019 03 25
LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) TWAROOG
(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)

497672
(220) 2019 03 25
LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) CYMES WIEWIOORA
(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
(210)
(731)
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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.
497673
(220) 2019 03 25
LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) LODOOWKA
(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.
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(540) SOLARO

(531)

01.03.01, 01.03.02, 01.03.06, 29.01.15, 01.07.01, 27.05.01,
26.03.01, 26.03.05, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 37 instalacja urządzeń do wytwarzania energii,
naprawa instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji energii,
instalacja systemów przetwarzania energii słonecznej, cieplnej i elektrycznej.
(210)
(731)
(540)
(540)

497771
(220) 2019 03 27
SMOŁECKI GRZEGORZ Z.P.T.S. DON-KWIAT, Podlesie
(znak słowno-graficzny)
DK

(210)
(731)

497764
(220) 2019 03 27
KANTOR PAWEŁ SOLARO INŻ. PAWEŁ KANTOR,
Siedlce
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 05.05.20, 05.05.21, 11.07.99, 26.01.01,
26.01.03
(510), (511) 21 doniczki.
(210)
(310)
		
(731)
(540)
(540)

(531)

497798
(220) 2018 09 20
87858820;
(320) 2018 04 02;
(330) US;
87858894		
2018 04 02		
US
Playtika Ltd., Herzliya Pituach, IL
(znak słowno-graficzny)
Vegas WORDS 51121

29.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 01.01.01, 01.01.05, 01.01.12,
24.17.09, 25.07.07, 26.04.03, 26.04.08, 26.04.09, 26.04.18,
26.04.19
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie do gier komputerowych, programy do gier wideo,
platformy z oprogramowaniem komputerowym do serwisów społecznościowych, programy do interaktywnych gier
wideo, pobieralne programy do gier elektronicznych i platformy z oprogramowaniem komputerowym do serwisów
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społecznościowych, dostępne przez Internet, z komputerów
i urządzeń bezprzewodowych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające przesyłanie, publikowanie, prezentowanie, wyświetlanie, oznaczanie, prowadzenie blogów,
udostępnianie lub zapewnianie w inny sposób mediów
elektronicznych lub informacji w dziedzinach społeczności
wirtualnych, gier elektronicznych, rozrywki i cieszących się
ogólnym zainteresowaniem, za pośrednictwem Internetu
lub innych sieci łączności z osobami trzecimi, pobieralne
oprogramowanie do gier elektronicznych na telefony komórkowe, pobieralne oprogramowanie do gier elektronicznych na urządzenia bezprzewodowe i pobieralne oprogramowanie do gier elektronicznych przeznaczone do aplikacji
społecznościowych i na portale społecznościowe, 28 gry,
zabawki i akcesoria do zabawy, sprzęt do gier wideo, automaty do gier, w tym automaty wrzutowe i do pokera, gry
elektroniczne do automatów do gier, urządzenia i wyposażenie do gier, stoły do gry, urządzenia do gier rozrywkowych
i gry (automatyczne i na monety), gry zręcznościowe, urządzenia do gier zręcznościowych, żetony do pokera, żetony
do gry, gry pokerowe (blind and dealer buttons), ręczne
urządzenia do grania w gry elektroniczne, ręczne urządzenia do grania w gry wideo, kości do gry, gry w kości, karty
do gry, karty do gry w bingo, gry w bingo, żetony do bingo,
skomputeryzowane stolikowe gry wideo do gier, konsole
do gier wideo do zastosowania w połączeniu z zewnętrznym wyświetlaczem lub monitorem, urządzenia do gier
wideo do zastosowania w połączeniu z telewizorem, tasowarki do kart do gry i gry karciane, sprzęt sprzedawany jako
urządzenie do grania w gry planszowe, sprzęt sprzedawany
jako urządzenie do grania w gry karciane, 41 rozrywka, gry
losowe, gry hazardowe i usługi kasyn, interaktywne gry losowe, gry hazardowe i usługi kasyn, prowadzenie gier elektronicznych, usługi rozrywkowe, a mianowicie prowadzenie
gier komputerowych w trybie on-line, gier interaktywnych,
gier mobilnych, gry typu social game i zapewnianie aplikacji
do gier, udoskonaleń w ramach gier komputerowych w trybie on-line i aplikacji do gier w ramach gier komputerowych
w trybie on-line, zapewnianie gier i aplikacji do gier w urządzeniach typu social, urządzeniach mobilnych, osobistych
urządzeniach elektronicznych, przenośnych urządzeniach
elektronicznych i na platformach do gier, prowadzenie portalu internetowego poświęconego grom komputerowym
i grom losowym, usługi rozrywkowe, a mianowicie zapewnianie środowisk wirtualnych, w których użytkownicy mogą
podejmować interakcje w ramach gier typu social game
w celach rekreacyjnych lub rozrywkowych, usługi rozrywkowe, a mianowicie prowadzenie elektronicznych gier wywodzących się z pokera w trybie on-line za pośrednictwem
platformy komputerowej, społecznościowej lub mobilnej,
prowadzenie gier w pokera w trybie on-line o charakterze
interaktywnych gier hazardowych w czasie rzeczywistym,
a mianowicie bingo, pokera, gier w automatach, gier wideo i gier o charakterze kasynowym, przy czym wszystkie
z powyższych przesyłane za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, portali społecznościowych i telefonów komórkowych, osobistych urządzeń elektronicznych, przenośnych elektronicznych systemów gier i platform gier, usługi
kasyn w trybie on-line, zapewnianie w trybie on-line recenzji
gier komputerowych, gier interaktywnych, gier mobilnych
i aplikacji do gier, zapewnianie informacji dotyczących gier
komputerowych, gier interaktywnych, gier mobilnych, gier
typu social game i aplikacji do gier, zapewnianie informacji
hazardowych dotyczących interaktywnych usług w zakresie
gier hazardowych w czasie rzeczywistym, przy czym wszystkie za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, portali
społecznościowych i telefonów komórkowych, osobistych
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urządzeń elektronicznych i przenośnych elektronicznych
systemów gier, organizowanie i prowadzenie konkursów,
zawodów i innych gier losowych, organizowanie i prowadzenie gier i konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie interaktywnych konkursów w celach
rozrywkowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, portali społecznościowych i telefonów komórkowych,
osobistych urządzeń elektronicznych i przenośnych elektronicznych systemów gier, organizowanie i prowadzenie zawodów i innych gier losowych za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, portali społecznościowych i telefonów
komórkowych, osobistych urządzeń elektronicznych i przenośnych elektronicznych systemów gier, telewizyjne usługi
rozrywkowe, informacje, doradztwo i usługi doradcze dotyczące wymienionych powyżej, 42 projektowanie, opracowanie, programowanie, testowanie, prowadzenie, personalizacja, prowadzenie, hosting i najem oprogramowania
komputerowego, oprogramowanie jako usługa, zapewnianie czasowego użytkowania niepobieralnego oprogramowania w chmurze, informacje, porady i doradztwo dotyczące wszystkich usług wymienionych powyżej.
497808
(220) 2019 03 27
GROCHOWICA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Strącze
(540) (znak słowny)
(540) Grochowica
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje], napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wódka.
(210)
(731)

497823
(220) 2019 03 27
CT-CARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Bioxid
(510), (511) 1 preparaty chemiczne do uzdatniania wody,
do zwalczania glonów i bakterii w pływackich basenach.

(210)
(731)

497824
(220) 2019 03 26
BĄKOWSKI KRZYSZTOF HERBUD - 2 PROFESJONALNE
INSTALACJE W BUDOWNICTWIE, Jarosław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Herbud2pl profesjonalne instalacje w budownictwie

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 14.07.09, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16
(510), (511) 37 usługi wykonawców instalacji elektrycznych,
renowacja instalacji elektrycznych, instalacja uziemienia
elektrycznego, instalacja elektrycznego ogrzewania towarzyszącego, naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji elektrotechnicznych, instalowanie sieci łączności elektronicznej,
instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów
elektroenergetycznych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych,
eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, instalacja
urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, renowacja,
naprawa i konserwacja przewodów instalacji elektrycznej,
udzielanie informacji związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, instalowanie połączeń elektronicznych i cyfrowych do centrów obsługi telefonicznej, instalowanie i napra-
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wa urządzeń elektrycznych, naprawa i konserwacja urządzeń
elektronicznych, naprawa lub konserwacja elektrycznych
urządzeń oświetleniowych, usługi naprawcze urządzeń
elektrycznych gospodarstwa domowego, usługi w zakresie
eliminacji zakłóceń dla urządzeń elektrycznych, serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia w energię
elektryczną, instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, instalacja urządzeń elektrycznych, instalacja urządzeń
oświetleniowych, instalacja urządzeń łazienkowych, instalacja urządzeń sanitarnych, instalacja urządzeń wentylacyjnych, instalowanie urządzeń sanitarnych, instalacja urządzeń
wodociągowo - kanalizacyjnych, instalowanie urządzeń sieci
komunikacyjnych, instalowanie domowych urządzeń zabezpieczających, instalacja urządzeń do wytwarzania energii,
instalacja urządzeń do oszczędzania energii, usługi doradcze
związane z instalacją urządzeń oświetleniowych, serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, naprawa urządzeń
i instalacji do wytwarzania energii, konserwacja urządzeń
i instalacji do wytwarzania energii, naprawa instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji energii, budowa infrastruktury
łącznościowej, budowa infrastruktury elektroenergetycznej,
budowa infrastruktury, instalacja odgromników, konserwacja
i naprawa elektrycznych systemów uziemienia, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, podziemne
prace konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnych, konserwacja instalacji wodno - kanalizacyjnej, odnawianie instalacji wodno - kanalizacyjnych, instalowanie,
konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, montaż
urządzeń grzewczych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczej,
instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, usługi
doradcze w zakresie instalacji systemów grzewczych na paliwa stałe, konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, naprawa i konserwacja instalacji
gazowych i elektrycznych, usługi wykonawców w zakresie
instalacji klimatyzacyjnych, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, modernizacja instalacji
do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, naprawa lub konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych do celów
przemysłowych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, instalowanie
linii telefonicznych, usługi doradcze dotyczące instalacji
sprzętu telefonicznego, naprawa lub konserwacja aparatów
telefonicznych, instalacja sprzętu komunikacyjnego, usługi
doradcze dotyczące instalacji sprzętu komunikacyjnego, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń ustalających częstotliwość sygnału wizyjnego, naprawa alarmów, instalacja
alarmów, konserwacja i serwisowanie alarmów antywłamaniowych, usługi w zakresie instalowania alarmów, instalacja,
konserwacja i naprawa alarmów antywłamaniowych, instalowanie alarmów przeciwpożarowych, instalacja systemów
ewakuacji przeciwpożarowej, instalacja pasywnej ochrony
przeciwpożarowej, instalacja przemysłowej ochrony przeciwpożarowej, instalacja aktywnej ochrony przeciwpożarowej, konserwacja alarmowych instalacji przeciwpożarowych,
naprawa lub konserwacja alarmów przeciwpożarowych,
przeciwpożarowe zabezpieczanie budynków w trakcie budowy, konserwacja i naprawa systemów ewakuacji przeciwpożarowej, montaż i naprawa instalacji alarmowych
przeciwpożarowych, konserwacja i serwisowanie systemów
alarmów przeciwpożarowych, konserwacja i naprawa systemów alarmu przeciwpożarowego, instalacja systemów telewizji przemysłowej, instalowanie systemów kontroli dostępu,
instalacja systemów fizycznej kontroli dostępu, konserwacja
i naprawa systemów kontroli dostępu, konserwacja i napra-
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wa systemów fizycznej kontroli dostępu, instalacja sprzętu
do kontroli dostępu jako usługi, instalacja i konserwacja
sprzętu komputerowego do sieci komputerowych i dostępu
do Internetu, instalacja kabli do dostępu do Internetu, konserwacja i naprawa sieci komputerowych, usługi budowlane,
usługi remontowe, usługi wyburzeniowe, budowa bloków
mieszkalnych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa części budynków, budowa domów, budowa domów
na zamówienie, budowa nieruchomości, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych,
budowa nieruchomości przemysłowych, budownictwo,
nadzór nad robotami budowlanymi, remont nieruchomości,
remontowanie budynków, renowacja budynków, stawianie fundamentów, stawianie ogrodzeń zabezpieczających,
usługi konstrukcyjne, usługi naprawy budynków, usługi
budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych,
usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi
rozbiórkowe, usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, usługi doradcze dotyczące remontów budynków,
usługi doradcze dotyczące renowacji budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi doradcze
i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze
w zakresie budowania, usługi doradztwa w zakresie budowy
budynków, usługi generalnych wykonawców budowlanych,
usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, usługi
odnawiania budynków, usługi odnawiania mieszkań, usługi
w zakresie remontów budynków, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie budynków prefabrykowanych,
wznoszenie obszarów mieszkalnych, wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, zarządzanie projektami
budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami
na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków,
zarządzanie projektem budowy.
(210) 497825
(220) 2019 03 27
(731) ŻELAZOWSKA JUSTYNA ANNA ALBERO, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) viridian-polska.pl
(510), (511) 35 usługi importowe w zakresie suplementów
diety, witamin i preparatów mineralnych, naturalnych probiotyków, ziołowych produktów o działaniu leczniczym
i wspomagającym prawidłowe funkcjonowanie organizmu,
usługi przedstawicielstw handlowych, promocja sprzedaży
w zakresie suplementów diety, witamin i preparatów mineralnych, naturalnych probiotyków, pierwiastków śladowych
dla ludzi, olejów jadalnych, ziołowych produktów o działaniu
leczniczym i wspomagającym prawidłowe funkcjonowanie
organizmu, reklama i marketing, pokazy towarów, informacja
handlowa dotycząca suplementów diety, witamin i preparatów mineralnych, naturalnych probiotyków, pierwiastków
śladowych dla ludzi, olejów jadalnych, ziołowych produktów o działaniu leczniczym i wspomagającym prawidłowe
funkcjonowanie organizmu, publikowanie tekstów promocyjnych na temat suplementów diety, witamin i preparatów mineralnych, naturalnych probiotyków, pierwiastków
śladowych dla ludzi, olejów jadalnych, ziołowych produktów o działaniu leczniczym i wspomagającym prawidłowe
funkcjonowanie organizmu, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej suplementów diety, witamin i preparatów mineralnych, naturalnych probiotyków, pierwiastków śladowych dla
ludzi, olejów jadalnych, ziołowych produktów o działaniu
leczniczym i wspomagającym prawidłowe funkcjonowanie
organizmu, 39 dostawa i dystrybucja suplementów diety, wi-
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tamin i preparatów mineralnych, naturalnych probiotyków,
ziołowych produktów o działaniu leczniczym i wspomagającym prawidłowe funkcjonowanie organizmu.
497866
(220) 2019 03 28
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 05.03.04, 05.03.13, 05.03.14, 26.04.01, 26.04.05,
26.04.15
(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 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
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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.
497879
(220) 2019 03 28
SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD.,
Singapur, SG
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JOSS

(210)
(731)
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(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 1 powłoki chemiczne do soczewek okulistycznych, powłoki chemiczne do soczewek okulistycznych, chroniące przed zanieczyszczeniem, powłoki chemiczne do soczewek okulistycznych, zapobiegające kondensacji, 9 gogle
do pływania, gogle dla nurków, maski do pływania, maski
do nurkowania, rurki z ustnikiem do oddychania pod wodą,
nakładki na pasek do maski, zaciski na nos dla pływaków,
zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski na nos dla nurków
i pływaków, 10 zatyczki do uszu do pływania, 18 pokrowce
[worki] na sprzęt, torby sportowe, plecaki, torby ujęte w tej
klasie, 24 ręczniki niepapierowe, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy i akcesoria do nich zawarte w tej klasie, odzież sportowa, obuwie sportowe, sportowe nakrycia głowy, kostiumy
kąpielowe dla kobiet, podkoszulki na ramiączkach, kąpielówki, szorty, szorty kąpielowe, tankini, japonki, tuniki, klapki,
buty do wody, czepki kąpielowe, kapelusze wędkarskie typu
bucket hat, kombinezony piankowe, kurtki neoprenowe,
kurtki neoprenowe przeznaczone do uprawiania sportów
wodnych, skarpety neoprenowe, buty neoprenowe, kalosze
neoprenowe, rękawiczki neoprenowe, szorty neoprenowe,
spodnie neoprenowe, opaski na głowę, 27 maty do siedzenia, a mianowicie maty piknikowe, maty plażowe, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych
klasach, akcesoria do pływania, w tym deski do pływania,
bojki treningowe do pływania, łopatki pływackie, płetwy
do pływania, torby do płetw do pływania, plecaki na płetwy do pływania, rękawki pompowane do pływania, deski
do pływania przeznaczone do umieszczenia między nogami
pływaka w celu utrzymania ciała na powierzchni wody bez
użycia nóg.
497884
(220) 2019 03 28
SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD.,
Singapur, SG
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 6 metalowe urządzenia do mocowania wiszących worków treningowych i gruszek bokserskich,
metalowe uchwyty ścienne do mocowania worków bokserskich, 9 ochraniacze głowy do uprawiania sportu, kaski
ochronne, kaski ochronne do uprawiania sportu, gwizdki
sportowe, ochraniacze zębów, pokrowce na smartfony,
12 pompki do rowerów, 18 plecaki, torby ujęte w tej klasie, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy i akcesoria do nich
zawarte w tej klasie, odzież sportowa, obuwie sportowe,
sportowe nakrycia głowy, koszulki z krótkim rękawem, podkoszulki, koszulki polo, pulowery, kurtki, kurtki pikowane,
szorty, spodnie, stroje sportowe, kombinezony, garnitury,
dresy, kamizelki pikowane, kamizelki, bezrękawniki, buty
sportowe, tenisówki, trampki, sneakersy (obuwie), obuwie
piłkarskie, obuwie zapaśnicze, japonki, buty do boksu, obuwie gimnastyczne, skarpetki, czapki bejsbolówki, getry-ochraniacze zakładane na buty, kimona, pasy do kimona,
sportowe koszulki kompresyjne, stroje do sportów walki,
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odzież zawierająca substancje odchudzające, 28 artykuły
sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, sportowe worki treningowe, worki bokserskie, pasy do owijania dłoni do użytku sportowego, rękawice bokserskie,
rękawice do gier, rękawice bramkarskie do gry w piłkę
nożną, ochraniacze nóg [artykuły sportowe], ochraniacze
na ramiona [artykuły sportowe], ochraniacze krocza [artykuły sportowe], rękawice do sportów walki, tarcze trenera
do boksu, tarcze treningowe do sztuk walki, piłki do gier,
stojące kosze do gry w koszykówkę, siatki do gry w piłkę
siatkową, siatki do koszykówki, siatki do bramek do użytku
w grze w piłkę nożną, kosze do gry w koszykówkę, nakolanniki [artykuły sportowe], nagolenniki [artykuły sportowe], pompki specjalnie przystosowane do pompowania
piłek do gier, ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe],
sprzęt sportowy do ćwiczenia uderzeń, w tym makiwary,
uchwyty do worków treningowych, ochraniacze dla sportowców, ujęte w tej klasie, 35 pokazy towarów, usługi reklamowe on-line, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej lub hurtowej, reklama,
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama zewnętrzna, reklamy telewizyjne, usługi w zakresie
sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym za pośrednictwem
Internetu, następujących towarów: metalowe urządzenia
do mocowania wiszących worków treningowych i gruszek
bokserskich, metalowe uchwyty ścienne do mocowania
worków bokserskich, ochraniacze głowy do uprawiania
sportu, kaski ochronne, kaski ochronne do uprawiania
sportu, gwizdki sportowe, ochraniacze zębów, pokrowce
na smartfony, pompki do rowerów, plecaki, torby, odzież,
obuwie, nakrycia głowy i akcesoria do nich, odzież sportowa, obuwie sportowe, sportowe nakrycia głowy, koszulki
z krótkim rękawem, podkoszulki, koszulki polo, pulowery,
kurtki, kurtki pikowane, szorty, spodnie, stroje sportowe,
kombinezony, garnitury, dresy, kamizelki pikowane, kamizelki, bezrękawniki, buty sportowe, tenisówki, trampki,
sneakersy (obuwie), obuwie piłkarskie, obuwie zapaśnicze,
japonki, buty do boksu, obuwie gimnastyczne, skarpetki,
czapki bejsbolówki, getry-ochraniacze zakładane na buty,
kimona, pasy do kimona, sportowe koszulki kompresyjne,
stroje do sportów walki, odzież zawierająca substancje odchudzające, artykuły sportowe i gimnastyczne, sportowe
worki treningowe, worki bokserskie, pasy do owijania dłoni do użytku sportowego, rękawice bokserskie, rękawice
do gier, rękawice bramkarskie do gry w piłkę nożną, ochraniacze nóg [artykuły sportowe], ochraniacze na ramiona
[artykuły sportowe], ochraniacze krocza [artykuły sportowe], rękawice do sportów walki, tarcze trenera do boksu,
tarcze treningowe do sztuk walki, piłki do gier, stojące kosze do gry w koszykówkę, siatki do gry w piłkę siatkową,
siatki do koszykówki, siatki do bramek do użytku w grze
w piłkę nożną, kosze do gry w koszykówkę, nakolanniki [artykuły sportowe], nagolenniki [artykuły sportowe], pompki
specjalnie przystosowane do pompowania piłek do gier,
ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], sprzęt sportowy
do ćwiczenia uderzeń, w tym makiwary, uchwyty do worków treningowych, ochraniacze dla sportowców, usługi
agencji importowo-eksportowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, rozprowadzanie próbek, usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich, usługi sklepów detalicznych
on-line, reklama banerowa.
497888
(220) 2019 03 28
SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD.,
Singapur, SG
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) DEMIX

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 6 metalowe urządzenia do mocowania wiszących worków treningowych i gruszek bokserskich, metalowe uchwyty ścienne do mocowania worków bokserskich,
9 ochraniacze głowy do uprawiania sportu, kaski ochronne,
kaski ochronne do uprawiania sportu, gwizdki sportowe,
ochraniacze zębów, pokrowce na smartfony, 12 pompki
do rowerów, 18 plecaki, torby ujęte w tej klasie, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy i akcesoria do nich zawarte w tej
klasie, odzież sportowa, obuwie sportowe, sportowe nakrycia głowy, koszulki z krótkim rękawem, podkoszulki, koszulki polo, pulowery, kurtki, kurtki pikowane, szorty, spodnie,
stroje sportowe, kombinezony, garnitury, dresy, kamizelki
pikowane, kamizelki, bezrękawniki, buty sportowe, tenisówki, trampki, sneakersy (obuwie), obuwie piłkarskie, obuwie
zapaśnicze, japonki, buty do boksu, obuwie gimnastyczne,
skarpetki, czapki bejsbolówki, getry-ochraniacze zakładane
na buty, kimona, pasy do kimona, sportowe koszulki kompresyjne, stroje do sportów walki, odzież zawierająca substancje odchudzające, 28 artykuły sportowe i gimnastyczne
nie ujęte w innych klasach, sportowe worki treningowe, worki bokserskie, pasy do owijania dłoni do użytku sportowego,
rękawice bokserskie, rękawice do gier, rękawice bramkarskie
do gry w piłkę nożną, ochraniacze nóg [artykuły sportowe],
ochraniacze na ramiona [artykuły sportowe], ochraniacze
krocza [artykuły sportowe], rękawice do sportów walki, tarcze trenera do boksu, tarcze treningowe do sztuk walki, piłki do gier, stojące kosze do gry w koszykówkę, siatki do gry
w piłkę siatkową, siatki do koszykówki, siatki do bramek
do użytku w grze w piłkę nożną, kosze do gry w koszykówkę, nakolanniki [artykuły sportowe], nagolenniki [artykuły
sportowe], pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek do gier, ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe],
sprzęt sportowy do ćwiczenia uderzeń, w tym makiwary,
uchwyty do worków treningowych, ochraniacze dla sportowców, ujęte w tej klasie, 35 pokazy towarów, usługi reklamowe on-line, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej lub hurtowej, reklama, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy telewizyjne, usługi w zakresie sprzedaży
hurtowej i detalicznej, w tym za pośrednictwem Internetu,
następujących towarów: metalowe urządzenia do mocowania wiszących worków treningowych i gruszek bokserskich,
metalowe uchwyty ścienne do mocowania worków bokserskich, ochraniacze głowy do uprawiania sportu, kaski ochronne, kaski ochronne do uprawiania sportu, gwizdki sportowe,
ochraniacze zębów, pokrowce na smartfony, pompki do rowerów, plecaki, torby, odzież, obuwie, nakrycia głowy i akcesoria do nich, odzież sportowa, obuwie sportowe, sportowe
nakrycia głowy, koszulki z krótkim rękawem, podkoszulki, koszulki polo, pulowery, kurtki, kurtki pikowane, szorty, spodnie,
stroje sportowe, kombinezony, garnitury, dresy, kamizelki
pikowane, kamizelki, bezrękawniki, buty sportowe, tenisówki, trampki, sneakersy (obuwie), obuwie piłkarskie, obuwie
zapaśnicze, japonki, buty do boksu, obuwie gimnastyczne,
skarpetki, czapki bejsbolówki, getry-ochraniacze zakładane
na buty, kimona, pasy do kimona, sportowe koszulki kompresyjne, stroje do sportów walki, odzież zawierająca substancje
odchudzające, artykuły sportowe i gimnastyczne, sportowe
worki treningowe, worki bokserskie, pasy do owijania dłoni do użytku sportowego, rękawice bokserskie, rękawice
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do gier, rękawice bramkarskie do gry w piłkę nożną, ochraniacze nóg [artykuły sportowe], ochraniacze na ramiona
[artykuły sportowe], ochraniacze krocza [artykuły sportowe],
rękawice do sportów walki, tarcze trenera do boksu, tarcze
treningowe do sztuk walki, piłki do gier, stojące kosze do gry
w koszykówkę, siatki do gry w piłkę siatkową, siatki do koszykówki, siatki do bramek do użytku w grze w piłkę nożną,
kosze do gry w koszykówkę, nakolanniki [artykuły sportowe],
nagolenniki [artykuły sportowe], pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek do gier, ochraniacze na łokcie
[artykuły sportowe], sprzęt sportowy do ćwiczenia uderzeń,
w tym makiwary, uchwyty do worków treningowych, ochraniacze dla sportowców, usługi agencji importowo-eksportowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, rozprowadzanie próbek, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich,
usługi sklepów detalicznych on-line, reklama banerowa.
497890
(220) 2019 03 28
SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD.,
Singapur, SG
(540) (znak słowny)
(540) DEMIX
(510), (511) 6 metalowe urządzenia do mocowania wiszących worków treningowych i gruszek bokserskich, metalowe uchwyty ścienne do mocowania worków bokserskich,
9 ochraniacze głowy do uprawiania sportu, kaski ochronne,
kaski ochronne do uprawiania sportu, gwizdki sportowe,
ochraniacze zębów, pokrowce na smartfony, 12 pompki
do rowerów, 18 plecaki, torby ujęte w tej klasie, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy i akcesoria do nich zawarte w tej
klasie, odzież sportowa, obuwie sportowe, sportowe nakrycia głowy, koszulki z krótkim rękawem, podkoszulki, koszulki polo, pulowery, kurtki, kurtki pikowane, szorty, spodnie,
stroje sportowe, kombinezony, garnitury, dresy, kamizelki
pikowane, kamizelki, bezrękawniki, buty sportowe, tenisówki, trampki, sneakersy (obuwie), obuwie piłkarskie, obuwie
zapaśnicze, japonki, buty do boksu, obuwie gimnastyczne,
skarpetki, czapki bejsbolówki, getry-ochraniacze zakładane
na buty, kimona, pasy do kimona, sportowe koszulki kompresyjne, stroje do sportów walki, odzież zawierająca substancje odchudzające, 28 artykuły sportowe i gimnastyczne
nie ujęte w innych klasach, sportowe worki treningowe, worki bokserskie, pasy do owijania dłoni do użytku sportowego,
rękawice bokserskie, rękawice do gier, rękawice bramkarskie
do gry w piłkę nożną, ochraniacze nóg [artykuły sportowe],
ochraniacze na ramiona [artykuły sportowe], ochraniacze
krocza [artykuły sportowe], rękawice do sportów walki, tarcze trenera do boksu, tarcze treningowe do sztuk walki, piłki do gier, stojące kosze do gry w koszykówkę, siatki do gry
w piłkę siatkową, siatki do koszykówki, siatki do bramek
do użytku w grze w piłkę nożną, kosze do gry w koszykówkę,
nakolanniki [artykuły sportowe], nagolenniki [artykuły sportowe], pompki specjalnie przystosowane do pompowania
piłek do gier, ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe],
sprzęt sportowy do ćwiczenia uderzeń, w tym makiwary,
uchwyty do worków treningowych, ochraniacze dla sportowców, ujęte w tej klasie, 35 pokazy towarów, usługi reklamowe on-line, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej lub hurtowej, reklama, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy telewizyjne, usługi w zakresie sprzedaży
hurtowej i detalicznej, w tym za pośrednictwem Internetu,
następujących towarów: metalowe urządzenia do mocowania wiszących worków treningowych i gruszek bokserskich, metalowe uchwyty ścienne do mocowania worków
bokserskich, ochraniacze głowy do uprawiania sportu, kaski
(210)
(731)
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ochronne, kaski ochronne do uprawiania sportu, gwizdki sportowe, ochraniacze zębów, pokrowce na smartfony,
pompki do rowerów, plecaki, torby, odzież, obuwie, nakrycia głowy i akcesoria do nich, odzież sportowa, obuwie
sportowe, sportowe nakrycia głowy, koszulki z krótkim rękawem, podkoszulki, koszulki polo, pulowery, kurtki, kurtki
pikowane, szorty, spodnie, stroje sportowe, kombinezony,
garnitury, dresy, kamizelki pikowane, kamizelki, bezrękawniki, buty sportowe, tenisówki, trampki, sneakersy (obuwie),
obuwie piłkarskie, obuwie zapaśnicze, japonki, buty do boksu, obuwie gimnastyczne, skarpetki, czapki bejsbolówki,
getry-ochraniacze zakładane na buty, kimona, pasy do kimona, sportowe koszulki kompresyjne, stroje do sportów
walki, odzież zawierająca substancje odchudzające, artykuły
sportowe i gimnastyczne, sportowe worki treningowe, worki bokserskie, pasy do owijania dłoni do użytku sportowego,
rękawice bokserskie, rękawice do gier, rękawice bramkarskie
do gry w piłkę nożną, ochraniacze nóg [artykuły sportowe],
ochraniacze na ramiona [artykuły sportowe], ochraniacze
krocza [artykuły sportowe], rękawice do sportów walki, tarcze trenera do boksu, tarcze treningowe do sztuk walki, piłki do gier, stojące kosze do gry w koszykówkę, siatki do gry
w piłkę siatkową, siatki do koszykówki, siatki do bramek
do użytku w grze w piłkę nożną, kosze do gry w koszykówkę, nakolanniki [artykuły sportowe], nagolenniki [artykuły
sportowe], pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek do gier, ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], sprzęt sportowy do ćwiczenia uderzeń, w tym makiwary, uchwyty do worków treningowych, ochraniacze
dla sportowców, usługi agencji importowo-eksportowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, rozprowadzanie próbek, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich, usługi
sklepów detalicznych on-line, reklama banerowa.
497921
(220) 2019 03 29
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Žatecký VÝBORNÝ
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 05.11.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11, 27.05.17, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.13
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

497927
(220) 2019 03 29
WOJCIESKI ANDRZEJ, Łomianki
(znak słowno-graficzny)
WINSPIRITS YOU DESERVE THE BEST
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(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.11, 11.03.01,
11.03.02
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego
związane z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z kawą i herbatą, usługi handlu
detalicznego w związku z produktami spożywczymi, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej zestawów prezentowych
zawierających artykuły spożywcze takie jak słodycze, kawa,
herbata, alkohol, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 pakowanie prezentów, pakowanie produktów, usługi doradcze w zakresie
pakowania towarów, 43 usługi restauracyjne, usługi barowe,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem.
497931
(220) 2019 03 29
LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK
FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKIN care EXPERT ALL IN ONE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.07, 29.01.11
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom,
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki,
biokosmetyki, kremy kosmetyczne, emulsje kosmetyczne,
spraje nielecznicze, żele jako kosmetyki, balsamy jako kosmetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony, mleczka, kosmetyki
kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła,
olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony
do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze,
odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości,
środki do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy,
kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów,
dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki,
nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie
i higienie osobistej, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty
antybakteryjne.
(210) 497932
(220) 2019 03 29
(731) SANCAKLI NECATI ESQUEEN, Jabłonowo
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) DM Diego man
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(540) 5 złotych sklep

(531)

(531) 27.05.01, 26.04.03, 29.01.12, 24.17.02
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, kurtki,
koszule, bluzy, swetry, spodnie, garnitury, marynarki, rękawiczki, apaszki, kapelusze, suknie, spódnice, spodnie,
bluzki, sukienki, żakiety, garsonki, komplety odzieży,
odzież wierzchnia, odzież sportowa, bielizna, 35 prowadzenie sklepów hurtowych i detalicznych z odzieżą,
z bielizną, z obuwiem, z wyrobami skórzanymi, z tekstyliami, z dodatkami do ubiorów, prowadzenie sklepów hurtowych i detalicznych internetowych z odzieżą, z obuwiem, z bielizną, z tekstyliami, z dodatkami
do ubiorów, polegające na zgrupowaniu na rzecz osób
trzecich tych towarów, pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary za pośrednictwem sieci
komputerowych, Internetu, agencje importowo - eksportowe, organizowanie targów w celach handlowych
i reklamowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów
odzieżowych.
(210) 497945
(220) 2019 03 29
(731) KOWALCZYK GRZEGORZ, Łeba
(540) (znak słowny)
(540) EWSF
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne,
batony energetyczne i regeneracyjne, żele energetyczne
i regeneracyjne, koncentraty energetyczne i regeneracyjne, tabletki energetyczne i regeneracyjne, odżywki białkowe, witaminy i minerały, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, 32 napoje, napoje energetyzujące i izotoniczne,
napoje regeneracyjne, napoje dla sportowców, ekstrakty
do produkcji napojów, 35 usługi agencji importowo-eksportowych, handel detaliczny, handel hurtowy i sprzedaż stacjonarna oraz internetowa (wysyłkowa, handel
elektroniczny, telemarketing) w zakresie następujących
towarów: suplementy diety i preparaty dietetyczne, batony energetyczne i regeneracyjne, żele energetyczne i regeneracyjne, koncentraty energetyczne i regeneracyjne,
tabletki energetyczne i regeneracyjne, odżywki białkowe,
witaminy i minerały, odzież, obuwie, nakrycia głowy, produkty żywnościowe, zdrowa żywność, suplementy diety,
batony, żele dla sportowców, sprzęt sportowy, przyrządy
do ćwiczeń, akcesoria sportowe, usługi marketingowe,
usługi pośrednictwa w handlu, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, organizowanie targów i wystaw w celu prezentacji
i/lub reklamy towarów i usług, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, optymalizacja stron internetowych,
projektowanie materiałów reklamowych i usługi reklamowe, wynajmowanie przestrzeni reklamowej i materiałów
reklamowych.
(210) 497958
(220) 2019 03 31
(731) SETHI RASHU, Bochnia
(540) (znak słowno-graficzny)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.09, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.21,
18.01.19, 18.01.23, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.10, 26.11.12,
26.01.01, 26.01.02, 26.01.06
(510), (511) 35 sklepowe usługi detaliczne związane z dywanami, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli,
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami
do rowerów, usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów
piekarniczych, usługi handlu detalicznego związane z komputerami, które można nosić na sobie, usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi,
usługi handlu detalicznego związane z pobieranymi plikami
muzycznymi, usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu
komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do oprogramowania komputerowego, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, usługi handlu detalicznego
związane z futrami sztucznymi, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt
domowych, usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do domowego sprzętu elektrycznego, usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi handlu detalicznego
związane z preparatami do włosów, usługi handlu detalicznego
związane z produktami ogrodniczymi, usługi handlu hurtowego dotyczące futer sztucznych, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego.
(210) 497959
(220) 2019 03 30
(731) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) WARZELNIA 21
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie
piwa lub z dodatkiem piwa, 43 usługi gastronomiczne, prowadzenie pubów.
497983
(220) 2019 04 01
DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Karkonoski LAGER

(210)
(731)
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(531) 03.04.07, 06.01.02, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz
inne bezalkoholowe napoje owocowe i soki, syropy i inne
preparaty.
498017
(220) 2019 04 01
STOWARZYSZENIE JAKOŚCI SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYCH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sjsi STOWARZYSZENIE JAKOŚCI SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYCH

(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.19, 26.01.22,
26.11.01, 26.11.06, 26.11.11, 26.11.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 16 materiały
szkoleniowe i dydaktyczne, 41 nauczanie, 42 projektowanie
i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania.
498022
(220) 2019 04 01
PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KADRY PRZYSZŁOŚCI
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 18.05.03
(510), (511) 35 usługi organizowania targów i wystaw handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 41 organizowanie konferencji, wystaw
i konkursów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych.
498058
(220) 2019 04 01
JACH GRZEGORZ TRATORIA USŁUGI
MARKETINGOWE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tratoria

(210)
(731)

41

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.01.05, 06.19.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, alkohole, wyroby winiarskie, wina, likiery, nalewki, wódki, 35 prezentowanie
i informowanie o winie i napojach alkoholowych, barach,
i restauracjach poprzez Internet, rozpowszechnianie materiałów, tekstów i ogłoszeń reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama i promocja sprzedaży
[dla osób trzecich], agencje importowo - eksportowe, usługi
zaopatrywania osób trzecich [zakupy produktów dla innych
przedsiębiorstw], eksport-import towarów z branży napojów alkoholowych, w szczególności wina, sprzedaż [promocja] dla osób trzecich, handel detaliczny, prowadzenie sklepu
internetowego, usługi w zakresie przekazywania informacji
handlowej o restauracjach i barach, organizowanie prezentacji, wystaw handlowych i reklamowych, wykonywanie opinii
i sondaży, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, konsultacje handlowe, współpraca
z polskimi i międzynarodowymi podmiotami branży winiarskiej, tj. organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami, zrzeszeniami, biurami handlowymi, przedstawicielami ambasad,
producentami i dystrybutorami wina i innych produktów
alkoholowych, organizatorami kongresów, targów, sympozjów, mediami, doradztwo handlowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie gromadzenia
wina celem umożliwienia klientom wygodnego zapoznania
się z ofertą i dokonania zakupu w sklepach detalicznych
i hurtowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 41 organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi związane z organizacją i prowadzeniem
imprez, pokazów, wystaw i konkursów o charakterze edukacyjnym, organizowanie i obsługa i prowadzenie konferencji,
kongresów, usługi degustacji win i napojów alkoholowych,
obsługa publikacji elektronicznych on-line, prowadzenie
pracowni specjalistycznych w zakresie szkoleń, seminariów,
sympozjów, zjazdów, edukacja, instruktaże, kształcenie praktyczne, nauczanie, usługi w zakresie nauczania i kształcenia,
usługi w zakresie organizacji spotkań w celach szkoleniowych, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń i warsztatów z zakresu wiedzy o winach w szczególności
dla sommelierów, barmanów i osób zainteresowanych winami i napojami alkoholowymi, usługi w zakresie wypożyczania książek i czasopism i literatury branżowej związanych
z napojami alkoholowymi i winami.
498071
(220) 2019 04 01
VERMARI EYEWEAR GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEMME PARIS
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 okulary, okulary korekcyjne, okulary słoneczne,
oprawy do okularów, etui do okularów, okulary ochronne
do uprawiania sportu, okulary przeciwoślepieniowe, akcesoria do okularów ujęte w tej klasie.
498093
(220) 2019 04 02
BUSINESS SPORTS PROMOTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

42
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(540) EFC

(531) 27.05.17, 29.01.02
(510), (511) 41 organizowanie zawodów sportowych, planowanie przyjęć (rozrywka), organizowanie konkursów (edukacja
lub rozrywka), organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie balów, chronometraż imprez
sportowych, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja
o rekreacji, kultura fizyczna, prowadzenie zajęć fitness, wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi agencji dystrybucji
biletów [rozrywka], usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie],
usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi rozrywkowe, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, wynajmowanie obiektów sportowych.
498099
(220) 2019 04 02
BUSINESS SPORTS PROMOTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXCLUSIVE FIGHT CLUB
(210)
(731)
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(531) 02.09.04, 01.15.15, 26.11.14, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 16 drukowane materiały edukacyjne i szkoleniowe, druki, materiały drukowane, dzienniki, czasopisma, gazety, publikacje drukowane, książki, materiały introligatorskie,
fotografie, materiały piśmienne, 35 organizacja konkursów
w celach reklamowych i promocyjnych, usługi promocyjne
i reklamowe w zakresie turystyki regionalnej, administrowanie konkursami w celach reklamowych, promowanie sprzedaży usług turystyki regionalnej osób trzecich poprzez
dystrybucję materiałów drukowanych i konkursów promocyjnych, 39 usługi doradztwa turystycznego i informacji
turystycznej, dystrybucja książek, czasopism i gazet, 41 elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe w Internecie, publikacja broszur i czasopism, publikacja
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub
Internetu, publikacja materiałów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji, wystaw i konkursów, administrowanie konkursami.
498142
(220) 2019 04 03
THEMAR IMPORT-EKSPORT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opacz Kolonia
(540) (znak słowny)
(540) ABC NA KLESZCZE
(510), (511) 5 preparaty do zwalczania kleszczy, preparaty
odstraszające kleszcze, preparaty do leczenia skutków ukąszeń kleszczy, preparaty do tępienia insektów.
(210)
(731)

498143
(220) 2019 04 03
KOZIK MARTA, GACEK MARCIN RX POLSKA
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RX POLSKA
(210)
(731)

(531) 26.13.99, 26.04.04, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 41 organizowanie zawodów sportowych, planowanie przyjęć (rozrywka), organizowanie konkursów (edukacja lub rozrywka), organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie balów, chronometraż imprez sportowych, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, kultura fizyczna, prowadzenie
zajęć fitness, wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem
pojazdów, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego,
usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi klubowe
[rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie
i ćwiczenia fizyczne], usługi rozrywkowe, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi trenera
osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie,
wynajmowanie obiektów sportowych.
498105
(220) 2019 04 02
POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wielkie Odkrywanie Małopolski
(210)
(731)

(531) 14.01.01, 14.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących towarów: uchwyty metalowe, wsporniki metalowe
do balustrad, metalowe słupki do balustrad.
498155
(220) 2019 04 03
KOZIK MARTA, GACEK MARCIN RX POLSKA
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ROTULA
(510), (511) 6 uchwyty metalowe.
(210)
(731)

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

498169
(220) 2019 04 03
KRAWCZYK FILIP, Lublin
(znak słowno-graficzny)
FILDENT STONE
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(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.13.99
(510), (511) 5 preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów.
498178
(220) 2019 04 03
THEMAR IMPORT-EKSPORT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opacz Kolonia
(540) (znak słowny)
(540) BIOLTICK
(510), (511) 5 herbicydy, mydła i środki dezynfekcyjne, antybakteryjne, środki owadobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki do tępienia i odstraszania owadów,
w tym kleszczy, środki bakteriobójcze, pestycydy, środki
do tępienia szkodników, do tępienia larw, ślimaków nagich,
lepy na muchy, preparaty przeciwmolowe, środki do tępienia i odstraszania mysz, szczurów i innych szkodników, środki
do tępienia pasożytów, ślimaków, pestycydy, środki przeciw
robactwu, trutki na myszy i szczury, trucizny, 35 usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów w celach handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
towarów z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, pozwalające nabywcy oglądać i kupować w sklepie wielobranżowym, prowadzenie sklepów internetowych z towarami
z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary za pośrednictwem sieci komputerowych, Internetu.

43

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BP BUDOPOL POZNAŃ

(210)
(731)

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

498204
(220) 2019 04 04
CUKIERNIA SOWA SPÓŁKA JAWNA, Bydgoszcz
(znak słowno-graficzny)
lulu BISTRO

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, czekolada, cukier, namiastki kawy, chleb, bułki, ciastka, wyroby cukiernicze i piekarnicze, słodycze, wyroby czekoladowe i czekoladopodobne, lody jadalne, sosy do lodów, 41 organizowanie i obsługa
zjazdów, seminariów, spotkań towarzyskich, organizowanie
i obsługa imprez rozrywkowych, sportowych, rekreacyjnych,
organizowanie i obsługa zabaw, dyskotek, dancingów, balów, organizowanie i obsługa przyjęć okolicznościowych,
43 usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw
i napojów w barach, cukierniach, kawiarniach i restauracjach
(stałych i sezonowych), usługi związane z przygotowywaniem dań na zamówienie i dostarczaniem ich do odbiorców
zewnętrznych (catering) oraz z przygotowywaniem i sprzedażą dań na wynos, wynajmowanie sal na posiedzenia.
(210)
(731)

498245
(220) 2019 04 03
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE
BUDOPOL-POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 budownictwo, usługi budowlane, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych,
budowa budynków na zamówienie, budowa budynków
przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa
części budynków, budowa domów, budowa domów na zamówienie, budowa nieruchomości, budowa nieruchomości
komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, nadzór nad robotami
budowlanymi, usługi remontowe, remont nieruchomości,
remontowanie budynków, stawianie fundamentów, stawianie ogrodzeń zabezpieczających, usługi konstrukcyjne, usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu,
usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi
rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi doradcze dotyczące
przebudowy budynków, usługi doradcze dotyczące remontów budynków, renowacja budynków, naprawy budynków,
usługi doradcze dotyczące renowacji budynków, usługi odnawiania budynków, usługi odnawiania mieszkań, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi doradcze
w zakresie budowania, usługi doradztwa w zakresie budowy
budynków, usługi generalnych wykonawców budowlanych,
usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, usługi w zakresie remontów budynków, wznoszenie budynków
prefabrykowanych, wznoszenie obszarów mieszkalnych,
zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy,
zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie
konstruowania budynków, zarządzanie projektem budowy, budowa obiektów do celów sportowych, budowa hal
sportowych, budowa boisk sportowych, budowa terenów
sportowych, budowa budynków służby zdrowia, budowa
biur, naprawa i konserwacja budynków biurowych, 42 architektura, usługi architektoniczne, projektowanie architektoniczne, badania architektoniczne, usługi architektury wnętrz,
przygotowywanie raportów architektonicznych, usługi projektowania architektonicznego, przygotowywanie projektu
architektonicznego, zarządzanie projektami architektonicznymi, przygotowywanie planów architektonicznych, usługi architektoniczne w zakresie przygotowywania planów
architektonicznych, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, sporządzanie raportów dotyczących architektury,
usługi projektowania dotyczące architektury, projektowanie
architektoniczne dekoracji wnętrz, profesjonalne doradztwo
w zakresie architektury, usługi doradcze w zakresie architektury, usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania
terenu, usługi w zakresie planowania architektonicznego,
doradztwo w dziedzinie projektowania architektonicznego,
usługi projektowania architektonicznego dotyczące wystaw,
usługi inżynieryjne i w zakresie architektury, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków, projektowanie architektoniczne w zakresie planowania miasta, usługi
doradcze w zakresie planowania architektonicznego, usługi
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profesjonalne związane z projektami architektonicznymi,
wspomagane komputerowo usługi projektowe związane
z architekturą, projekty architektoniczne w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych, usługi architektoniczne w zakresie
projektowania centrów handlowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków biurowych, usługi
architektoniczne w zakresie projektowania obiektów biurowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków przemysłowych, usługi architektoniczne w zakresie
projektowania budynków komercyjnych, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, usługi
architektoniczne w zakresie projektowania pomieszczeń
do handlu detalicznego, dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem
strony internetowej, projektowanie budynków, projektowanie budowlane, opracowywanie projektów budowlanych,
projektowanie budynków przemysłowych, opracowywanie
projektów technicznych do projektów budowlanych, usługi
projektowania wnętrz budynków, projektowanie zewnętrznej części budynków, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, usługi projektowania wspomaganego komputerowo w zakresie projektów budowlanych, przygotowywanie
raportów związanych z opracowaniami projektów technicznych do projektów budowlanych, usługi doradcze związane
z projektowaniem budynków.
(210)
(731)
(540)
(540)

498262
(220) 2019 04 04
KAMIŃSKI KAMIL KUNA SYSTEM KIELCE PPHU, Kielce
(znak słowno-graficzny)
Bobik Market świat zwierząt

03.01.06, 03.01.08, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.15, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 18 wędzidła dla zwierząt, obroże dla zwierząt,
ubranka dla zwierząt, smycze dla zwierząt domowych,
21 grzebienie dla zwierząt, kuwety dla zwierząt domowych,
miski dla zwierząt domowych, szczotki dla zwierząt domowych, koryta do picia dla zwierząt, podajniki karmy dla
małych zwierząt, miski do picia dla zwierząt domowych,
pojemniki z tworzyw sztucznych do dozowania żywności
dla zwierząt domowych, 28 zabawki dla zwierząt, 31 napoje dla zwierząt, ciastka dla zwierząt, pokarm dla zwierząt
domowych.
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napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, enzymy
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do celów
medycznych, leki pomocnicze, leki w płynie, mazidła, mleko białkowe do celów medycznych, preparaty witaminowe
do celów medycznych, suplementy dietetyczne do celów
medycznych, 25 odzież, odzież sportowa, obuwie sportowe,
28 rowery treningowe stacjonarne, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, przyrządy gimnastyczne, przyrządy mechaniczne
do gimnastyki, hantle, przyrządy stosowane w kulturystyce, nakolanniki, nagolenniki, ochraniacze ciała, 35 sprzedaż
białkowych preparatów do celów medycznych, artykułów
żywnościowych na bazie białka do celów medycznych, chemicznych preparatów do celów farmaceutycznych, preparatów chemiczno-farmaceutycznych, dietetycznej żywności
przystosowanej do celów medycznych, dietetycznych napojów przystosowane do celów medycznych, dietetycznych
substancji przystosowanych do celów medycznych, enzymów do celów medycznych, preparatów farmaceutycznych,
leków pomocniczych, leków w płynie, mazideł, mleka białkowego, preparatów witaminowych do celów medycznych,
suplementów dietetycznych do celów medycznych, odzieży,
odzieży sportowej, obuwia sportowego, rowerów treningowych stacjonarnych, przyrządów do ćwiczeń fizycznych,
przyrządów gimnastycznych, przyrządów mechanicznych
do gimnastyki, hantli, przyrządów stosowanych w kulturystyce, nakolanników, nagolenników, ochraniaczy ciała,
44 masaż, opieka medyczna, porady w zakresie farmakologii,
porady psychologiczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

498290
(220) 2019 04 05
KARPIŃSKI BOGDAN, Grodzisk Wielkopolski
(znak słowno-graficzny)
Gold Noe

(531)

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

(531)

498270
(220) 2019 04 04
7 FIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
TRICEPS.PL

26.03.02, 26.04.09, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.14,
24.17.02
(510), (511) 5 białkowe preparaty do celów medycznych,
artykuły żywnościowe na bazie białka do celów medycznych, chemiczne preparaty do celów farmaceutycznych,
preparaty chemiczno-farmaceutyczne, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne

(531) 03.07.11, 05.03.13, 05.03.20, 09.01.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 czekolada, kawa, herbata, 32 piwo, napoje
i szampan bezalkoholowy, 33 wino wigilijne, alkohol wysokoprocentowy, wódka, koniak, whisky.
498297
(220) 2019 04 05
OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) LENOLIUM
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki
naturalne, tłuszcze do celów kosmetycznych, kosmetyczne
preparaty pielęgnacyjne, preparaty pielęgnacyjne do ciała,
preparaty kosmetyczne z olejem lnianym, 5 produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu pokarmowego, środki
z udziałem ekstraktów z lnu, wyroby medyczne z udziałem
oleju lnianego, suplementy diety do celów leczniczych.
(210)
(731)
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498299
(220) 2019 04 05
SMART55 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMART 55 native way
(210)
(731)

(531) 24.15.01, 24.15.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 usługi inżynierów, sporządzanie raportów w dziedzinie technologicznej, usługi komputerowe
i technologiczne.
(210) 498300
(220) 2019 04 05
(731) ŚLIWKA SEBASTIAN DANIEL, Warszawa;
OLESIAK EWELINA MARIA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LUDZIARNIA
(510), (511) 30 lody, kawa, gofry czekoladowe, gofry z polewą czekoladową, gofry, lody wielosmakowe, desery lodowe, sorbety (lody wodne), 35 promocja sprzedaży dla osób
trzecich.
(551) wspólne prawo ochronne
498304
(220) 2019 04 05
SMART55 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smart link
(210)
(731)

(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 usługi inżynierów, sporządzanie raportów w dziedzinie technologicznej, usługi komputerowe
i technologiczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

498308
(220) 2019 04 05
FUNDACJA JMP - INSPIRACJE W EDUKACJI, Kraków
(znak słowno-graficzny)
FESTIWAL INNOWACYJNEJ EDUKACJI
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uki, opracowywanie materiałów dydaktycznych, organizacja
akcji charytatywnych, organizacja i prowadzenie eventów
i imprez edukacyjno-rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie szkoleń i seminariów dotyczących innowacyjnych
metod nauki i nauczania, organizacja konferencji i festiwali dotyczących innowacyjnych metod nauki, organizacja
konferencji i festiwali ukazujących oraz propagujących różnorodne metod nauki, organizacja kursów z zakresu zastosowania i wykorzystania innowacyjnych metod edukacji,
organizacja kursów i warsztatów dotyczących wykorzystania
klocków lego w edukacji, organizacja kursów i warsztatów
ukazujących oraz propagujących różnorodne metod nauki,
organizacja warsztatów w celach edukacyjno-naukowych,
organizacja i prowadzenie zajęć wspomagających naukę
języków obcych, matematyki i innych nauk ścisłych, produkcja materiałów edukacyjnych dotyczących innowacyjnych
metod nauki i edukacji, produkcja materiałów edukacyjnych
i dydaktycznych dotyczących innowacyjnych metod nauki
i edukacji w związku z neurobiologią i neurodydaktyką, prowadzenie działalności charytatywnej, prowadzenie kursów
z zakresu innowacyjnych metod nauki, prowadzenie kursów
z zakresu szybkiego czytania, prowadzenie kursów z zakresu
wykorzystania metody Mindmapping, prowadzenie kursów
z zakresu wykorzystania metody Mindfullness, prowadzenie
kursów z zakresu wykorzystania metody Zoxing, prowadzenie kursów z zakresu wykorzystania metody Design Thinking, prowadzenie kursów z zakresu wykorzystania metody
Sketchnoting, prowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów
wzmacniających umiejętności uczenia się i motywacji, przygotowanie zawodowe, przygotowywanie metod edukacyjnych opartych o neurobiologię i neurodydaktykę, sprzedaż
książek i podręczników dla celów edukacyjno-naukowych,
sprzedaż materiałów dydaktycznych, dystrybucja i sprzedaż
gadżetów reklamowych, udostępnianie informacji dotyczących innowacyjnych metod edukacji, usługi w zakresie
animacji kulturalnej i rozrywkowej, usługi wydawnicze w zakresie publikacji książek, podręczników oraz materiałów dydaktycznych w celach edukacyjno-naukowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

498310
(220) 2019 04 05
MILANCEJ MARCIN, Sopot
(znak słowno-graficzny)
BALLOON

(531) 01.01.01, 01.01.05, 21.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 interaktywne multimedialne programy komputerowe do celów edukacji przechowywane w formie cyfrowej, oprogramowanie użytkowe do pobrania.
498314
(220) 2019 04 05
XOPERO SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) XOPERO
(510), (511) 42 tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika.
(210)
(731)

(531) 01.15.11, 27.05.01, 24.17.05, 26.04.18, 29.01.15
(510), (511) 41 aktywizacja zawodowa, doradztwo edukacyjne, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, edukacja, edukacja i nauczanie w zakresie możliwości
poprawy koncentracji, zapamiętywania oraz efektywności
czytania, edukacja zawodowa, konsultacje w zakresie zastosowania i wykorzystania innowacyjnych metod edukacji,
opracowywanie innowacyjnych metod edukacji, opracowywanie koncepcji i strategii nauki i nauczania, opracowywanie
kursów edukacyjnych w zakresie innowacyjnych metod na-

(210)
(731)

498320
(220) 2019 04 05
AMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Mikstat
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KACZKA SWOJSKA

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 mięso i wędliny, gotowe dania z mięsa, drób,
podroby, tusze drobiowe, 35 usługi sprzedaży następujących
towarów: mięso, wędliny, tusze drobiowe, gotowe dania
z mięsa, drób, podroby.
498321
(220) 2019 04 05
BELLIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) czyteo

(210)
(731)

(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 czytniki jako sprzęt do przetwarzania danych,
magnetyczne nośniki danych, przenośne odtwarzacze mediów, urządzenia do nauczania, urządzenia do przetwarzania
informacji, utrwalone na nośnikach informacje i dane, książki
elektroniczne, książki audio, elektroniczne bazy danych, publikacje w formie elektronicznej, książki elektroniczne do pobrania, 16 książki, podręczniki, druki, materiały drukowane,
publikacje drukowane, materiały piśmienne, 35 dostarczanie
informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie informacji na temat reklamy, dostarczanie
informacji handlowych konsumentom, dostarczanie informacji
gospodarczych i handlowych on-line, dostarczanie informacji
dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem
Internetu, dostarczanie informacji konsumentom na temat
towarów i usług, dostarczanie informacji dotyczących biznesu, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku
w Internecie, kompilacja oraz produkcja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, kompilacja i rozpowszechnianie informacji prasowych za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, marketing imprez i wydarzeń,
marketing internetowy, ogłoszenia drobne, opracowywanie
kampanii promocyjnych, opracowywanie informacji handlowych i gospodarczych, organizacja subskrypcji mediów informacyjnych, organizacja subskrypcji pakietów informacyjnych,
organizacja subskrypcji usług internetowych, prenumeraty
dzienników elektronicznych, prezentacja firm oraz ich towarów
i usług w Internecie, promowanie projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio on-line za pośrednictwem strony
internetowej, promowanie wydarzeń specjalnych, publikacja
treści i materiałów reklamowych on-line, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi edycji tekstów, administrowanie programów lojalnościowych
obejmujących zniżki lub zachęty, administrowanie programami
wymiany kulturalnej i edukacyjnej, sprzedaż książek i e-booków
detaliczna, hurtowa i za pomocą internetu, a także sprzedaż wy-
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syłkowa, usługi prenumeraty, sprzedaż audiobooków, sprzedaż
e-czytników do czytania e-booków, usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące magazyny, książki, gazety do pobrania, udostępnianie baz danych on-line z możliwością przeszukania obejmujących używane książki oferowane na sprzedaż
i informacje kontaktowe do nabywców/sprzedawców, usługi
promocyjne, mianowicie prowadzenie imprez wprowadzania
produktu na rynek, w celu prezentowania nowych książek, autorów, wydawców lub sprzedawców detalicznych, usługi handlu
elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi importowo-eksportowe, usługi
mediacji i negocjacji w zakresie transakcji handlowych, usługi
w zakresie zamówień on-line, usługi w zakresie porównywania
cen, usługi subskrypcyjne, w tym usługi subskrypcji usług telekomunikacyjnych osób trzecich, 41 edukacja, kształcenie, rozrywka, działalność kulturalna, publikowanie książek, publikacja
elektroniczna on-line książek, usługi bibliotek elektronicznych,
publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, wypożyczanie i udostępnianie książek, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, publikowanie multimedialne książek, dostarczanie
informacji dotyczących książek, udostępnianie on-line recenzji
książek, usługi informacyjne dotyczące książek.
498322
(220) 2019 04 05
OŚRODEK USŁUG WODNYCH BIAŁA FLOTA
CZERWSCY SPÓŁKA JAWNA, Solina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1991. O.U.W BIAŁA FLOTA SOLINA CZERWSCY SP.J.
(210)
(731)

(531) 06.03.01, 18.03.05, 15.07.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 39 organizacja i rezerwacja rejsów, rejsy łodziami
wycieczkowymi, transport pasażerów statkiem rejsowym,
wypożyczanie pojazdów rekreacyjnych, wypożyczanie łodzi,
żaglówek, kajaków, usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej.
498324
(220) 2019 04 05
AMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Mikstat
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHEF RECOMMENDS domowe smaki

(210)
(731)
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(531)

02.01.01, 02.01.11, 25.01.09, 25.01.15, 26.01.02, 26.01.04,
26.01.14, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 mięso i wędliny, gotowe dania z mięsa, drób,
podroby, tusze drobiowe, 35 usługi sprzedaży następujących
towarów: mięso, wędliny, tusze drobiowe, gotowe dania
z mięsa, drób, podroby.

498331
(220) 2019 04 05
STACHOŃ JAKUB, CZYŻ FILIP PROMO
SPÓŁKA CYWILNA, Zaskale
(540) (znak słowny)
(540) NOSACZ
(510), (511) 25 odzież, okrycia wierzchnie, czapki i kapelusze,
obuwie, 29 chipsy ziemniaczane, chipsy owocowe, orzeszki
ziemne, przekąski, 32 napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje orzeźwiające, piwo, napoje na bazie piwa,
wyciąg z chmielu do warzenia piwa, brzeczka piwna, 34 pudełka na zapałki, pojemniki na tytoń, zapalniczki, tabakierki,
popielniczki dla palaczy, papierosy elektroniczne, papierosy,
cygaretki, cygarnice, 35 sprzedaż za pośrednictwem sieci
Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych produktów
odzieżowych i ozdobnych, piwa, napojów, alkoholi, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, akcesoriów
dla palaczy, podkładek pod kufle, butelek, kufli na piwo,
naczyń do picia, kieliszków, otwieraczy do butelek, 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).
(210)
(731)

(210) 498332
(220) 2019 04 05
(731) ZIELIŃSKI TOMASZ, LUBLIN
(540) (znak słowny)
(540) CONTINO
(510), (511) 20 meble, części mebli, akcesoria meblowe
wyposażenia domu, meble w postaci akustycznych ścianek działowych, krzesła, sofy, fotele, ławki, lady recepcyjne,
materace, poduszki, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno,
wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe,
drabiny i ruchome schody, niemetalowe, plansze, stoiska
wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, dekoracje przestawne, drzwi do mebli, gabloty jako meble, haczyki niemetalowe do wieszania odzieży, karnisze do zasłon, kasety
drewniane lub z tworzyw sztucznych, ramy do obrazów,
lustra, parawany - meble, podpory pod książki, pojemniki
do pakowania z tworzyw sztucznych, ramy do obrazów,
stojaki na parasole, wyroby stolarstwa meblowego, stojaki na czasopisma, 35 usługi sprzedaży towarów: wyposażenie wnętrz biurowych oraz mieszkalnych, meble, części
mebli, akcesoria meblowe wyposażenia domu, akustyczne
ścianki działowe, krzesła, sofy, fotele, ławki, lady recepcyjne, materace, poduszki, niemetalowe drabiny i ruchome
schody, niemetalowe plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe pojemniki, spinacze i uchwyty
do nich, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, statuetki,
figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z drewna, wosku, gipsu lub z tworzyw sztucznych, zarządzanie
sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi
w zakresie pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru
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produktów, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi,
doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi badania rynku i opinii publicznej, organizowanie targów, wystaw i kongresów w celach
handlowych oraz reklamowych, pokazy towarów, dekoracja wystaw i witryn sklepowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, 42 usługi architektów, designerów, studiów
graficznych, projektowanie mebli, wzornictwo przemysłowe, stylizacja, architektura, usługi doradców wyposażenia
wnętrz na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów dla wyposażenia wnętrz, stoisk ekspozycyjnych oraz targowych, mebli, usługi na rzecz osób trzecich
w zakresie projektowania i wyposażania wnętrz, wnętrz
mieszkalnych, biurowych, gastronomicznych, łazienek,
basenów, obiektów publicznych, stoisk ekspozycyjnych
oraz targowych, usługi informacyjne dotyczące harmonizacji kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania
wnętrz oraz powierzchni zewnętrznych, ekspertyzy w zakresie budownictwa, wyposażenia oraz architektury wnętrz
i przestrzeni publicznych.
498336
(220) 2019 04 05
ADAMCZEWSKA BARBARA, ADAMCZEWSKI ŁUKASZ
KULKA CAFE SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) kulka
(510), (511) 43 usługi związane z prowadzeniem restauracji, barów, pubów, bistra, usługi gastronomiczne, usługi
kateringowe, usługi restauracyjne, usługi w zakresie prowadzenia punktów małej i dużej gastronomii, usługi kawiarni, kawiarnia, oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, organizowanie bankietów, restauracje dla turystów, serwowanie jedzenia i napojów, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, wynajmowanie sal na posiedzenia, imprezy, organizacja przyjęć [żywność i napoje], organizowanie
bankietów.
(210)
(731)

498337
(220) 2019 04 05
WINJ-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRIME BIO
(210)
(731)

(531)

05.01.05, 05.01.16, 26.01.01, 26.01.15, 26.04.04, 26.04.06,
26.04.12, 26.04.15, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 warzywa i owoce suszone, orzechy, oleje
jadalne, 30 kasze, musli, batony zbożowe, płatki zbożowe,
herbaty.
(210)
(731)

498347
(220) 2019 04 06
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AUTOS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Solec Kujawski
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) winterguard

(531) 01.15.17, 26.04.01, 26.04.13, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki do czyszczenia pojazdów, preparaty
do czyszczenia i odświeżania pojazdów, detergenty do pojazdów, płyny do czyszczenia pojazdów, preparaty myjące do pojazdów, środki czyszczące do pojazdów, płyny
do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, preparaty
do mycia przednich szyb samochodowych, płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych, środki do usuwania rdzy
do pojazdów.
498349
(220) 2019 04 06
DENTAL MEDICENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dental Medicenter
(210)
(731)

Nr ZT24/2019

498353
(220) 2019 04 08
ESTABLO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inofem Duo

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.11.13
(510), (511) 5 suplementy diety, preparaty odżywcze i witaminowe do celów medycznych i leczniczych, dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, suplementy mineralne do żywności do celów leczniczych, suplementy diety do celów żywnościowych i dietetycznych
nie do celów medycznych, dietetyczne suplementy mineralne do żywności nie do celów medycznych, preparaty roślinne do użytku medycznego, 30 dietetyczne środki spożywcze nie do celów medycznych takie jak: wysoko-proteinowe
batoniki zbożowe, przekąski zbożowe, roślinne preparaty
zastępujące kawę, substytuty kawy, przekąski zbożowe z wysoką zawartością błonnika, dietetyczne preparaty roślinne
i ziołowe nie do celów medycznych.
498354
(220) 2019 04 08
ESTABLO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inofem Activ

(210)
(731)

(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 stomatologia, pomoc stomatologiczna, usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne, stomatologia
z sedacją, stomatologia w znieczuleniu ogólnym, stomatologia kosmetyczna i estetyczna, usługi ortodontyczne, usługi
asystenta dentysty, doradztwo związane ze stomatologią,
periodontologia i profilaktyka stomatologiczna, stomatologia dziecięca, stomatologia zachowawcza z endodoncją,
protetyka stomatologiczna, usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, usługi w zakresie wybielania zębów,
usługi czyszczenia zębów, chirurgia stomatologiczna i implantologia stomatologiczna, usługi w zakresie radiologii
i radiowizjografii stomatologicznej, zdjęcie pantomograficzne, usługi ortodontyczne, protetyka, implantologia, chirurgia
stomatologiczna i szczękowa, rentgenodiagnostyka, periodontologia, pedodoncja, endodoncja, stomatologia zachowawcza, profilaktyka stomatologiczna, usługi diagnostyczne
w zakresie stomatologii oraz wykonywania zdjęć rentgenowskich zębów, opieka medyczna i zdrowotna, usługi medyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia.
(210)
(731)
(540)
(540)

498351
(220) 2019 04 06
GŁOWACKI MICHAŁ TADEUSZ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
PAPAPITA

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, bary szybkiej obsługi.

(531) 27.05.01, 26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety, preparaty odżywcze i witaminowe do celów medycznych i leczniczych, dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, suplementy mineralne do żywności do celów leczniczych, suplementy diety do celów żywnościowych i dietetycznych
nie do celów medycznych, dietetyczne suplementy mineralne do żywności nie do celów medycznych, preparaty roślinne do użytku medycznego, 30 dietetyczne środki spożywcze nie do celów medycznych takie jak: wysoko - proteinowe
batoniki zbożowe, przekąski zbożowe, roślinne preparaty zastępujące kawę, substytuty kawy, przekąski zbożowe z wysoką zawartością błonnika, dietetyczne preparaty roślinne
i ziołowe nie do celów medycznych.
498360
(220) 2019 04 08
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice
(540) (znak słowny)
(540) Śnieżka michałki warszawskie
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze trwale, wyroby czekoladowane, wyroby czekoladowe, cukierki czekoladowane, czekoladki nadziewane.
(210)
(731)

498367
(220) 2019 04 08
ZDROWE MENU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT24/2019
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(540) 2016 ZDROWE MENU

(531) 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem.
(210)
(731)
(540)
(540)

498370
(220) 2019 04 08
RUDZIŃSKI MATEUSZ, Toruń
(znak słowno-graficzny)
kancelarie CONSEIL

(531) 07.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 doradztwo prawne, pomoc prawna przy
tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo procesowe, pośrednictwo w procedurach prawnych, profesjonalne
usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, udzielanie
informacji dotyczących usług prawnych, udzielanie opinii
prawnych przez ekspertów, usługi adwokackie, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi asystentów prawnych,
usługi informacji prawnej, usługi prawne, usługi radców
prawnych.
498372
(220) 2019 04 08
BASSWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BASSWOOD
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ki, 35 usługi handlu hurtowego następującymi towarami:
odzież, płaszcze, płaszcze przeciwdeszczowe, marynarki,
spodnie, spódnice, sukienki, garnitury, kamizelki, koszulki,
T-shirty, bluzy, pulowery, swetry, kombinezony, bielizna, halki,
podkoszulki, slipy, majtki, biustonosze, body, gorsety, odzież
robocza, odzież dżinsowa, odzież skórzana, odzież codzienna, odzież sportowa, odzież plażowa, rękawiczki, odzież dziecięca, pieluszki (tekstylne), śliniaczki, wyprawki niemowlęce
(tekstylne), śpioszki, skarpetki, obuwie, buty, botki, sandały,
klapki, pantofle domowe, obuwie sportowe, buty na obcasie,
cholewki, nakrycia głowy, czapki, kapelusze, berety, jarmułki/mycki, kaptury, czapki dziane, czapki przeciwdeszczowe,
bandany, opaski na głowę, krawaty, szale, nauszniki, szaliki,
sarongi, kołnierzyki do sukienek, mufka, przepaski na nadgarstki, paski, podwiązki, szelki, usługi handlu detalicznego
następującymi towarami: odzież, płaszcze, płaszcze przeciwdeszczowe, marynarki, spodnie, spódnice, sukienki, garnitury,
kamizelki, koszulki, T-shirty, bluzy, pulowery, swetry, kombinezony, bielizna, halki, podkoszulki, slipy, majtki, biustonosze,
body, gorsety, odzież robocza, odzież dżinsowa, odzież skórzana, odzież codzienna, odzież sportowa, odzież plażowa,
rękawiczki, odzież dziecięca, pieluszki (tekstylne), śliniaczki,
wyprawki niemowlęce (tekstylne), śpioszki, skarpetki, obuwie, buty, botki, sandały, klapki, pantofle domowe, obuwie
sportowe, buty na obcasie, cholewki, nakrycia głowy, czapki, kapelusze, berety, jarmułki/mycki, kaptury, czapki dziane,
czapki przeciwdeszczowe, bandany, opaski na głowę, krawaty, szale, nauszniki, szaliki, sarongi, kołnierzyki do sukienek,
mufka, przepaski na nadgarstki, paski, podwiązki, szelki.
498373
(220) 2019 04 08
ZDROWE MENU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IT’S [NOT A GYM] Fresh
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, płaszcze, płaszcze przeciwdeszczowe, marynarki, spodnie spódnice, sukienki, garnitury, kamizelki, koszulki, T-shirty, bluzy, pulowery, swetry, kombinezony,
bielizna, halki, podkoszulki, slipy, majtki, biustonosze, body,
gorsety, odzież robocza, odzież dżinsowa, odzież skórzana, odzież codzienna, odzież sportowa, odzież plażowa,
rękawiczki, odzież dziecięca, pieluszki (tekstylne), śliniaczki,
wyprawki niemowlęce (tekstylne), śpioszki, skarpetki, obuwie, buty, botki, sandały, klapki, pantofle domowe, obuwie
sportowe, buty na obcasie, cholewki, nakrycia głowy, czapki, kapelusze, berety, jarmułki/mycki, kaptury, czapki dziane,
czapki przeciwdeszczowe, bandany, opaski na głowę, krawaty, szale, nauszniki, szaliki, sarongi kołnierzyki do sukienek, mufka przepaski na nadgarstki, paski, podwiązki, szel-

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem.
498383
(220) 2019 04 08
KUŚMIEREK -RUDY ANNA PIERNIKI WROCŁAWSKIEPIERNIKOWE DEKORACJE, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIERNIKARNIA WROCŁAWSKA
(210)
(731)
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(531) 02.09.01, 07.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 piernik, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, przyjęcia okolicznościowe,
organizowanie konkursów, seminaria i warsztaty, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, kafeterie, kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe.
(210) 498710
(220) 2019 04 14
(731) GRYGORCEWICZ SEBASTIAN TERRA THALER, Lubin
(540) (znak słowny)
(540) Terra Thaler
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa maszyn budowlanych, maszyn do wciągania, wciągarek z napędem
elektrycznym, podnośników hydraulicznych, przenośników
hydraulicznych, maszyn do kładzenia rur, maszyn do kładzenia kabli, maszyn do wstawiania rur do użytku przemysłowego, podnośników, przyczep, akcesoriów do maszyn budowlanych, akcesoriów do maszyn do kładzenia rur, akcesoriów
do maszyn do kładzenia kabli.
(210)
(731)
(540)
(540)

498712
(220) 2019 04 14
BUTRYM GRAŻYNA BIG MEBLE, Ligota Górna
(znak słowno-graficzny)
BiG MEBLE

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 20 meble, meblościanki, meble skórzane, meble
tapicerowane, ławy, kredensy, kontuary, meble domowe, meble stołówkowe, meble szkolne, meble metalowe, kartoteki,
meble łączone, zagłówki, meble komputerowe, meble łazienkowe, konsole, szafki, meble sypialne, meble drewniane,
meble rattanowe, pufy, meble trzcinowe, szafy, meble biurowe, meble wielofunkcyjne, zestawy mebli, półki, komody,
meble kuchenne, narożniki, barki, meble sklepowe, meble
ogrodowe, zewnętrzne meble, stoły, regały, meble wypoczynkowe, meble gięte, meble bambusowe, gabloty, toaletki, elementy meblowe, taborety ruchome, meble do siedzenia, lady sprzedażowe, półki wiszące, meble modułowe,
meble do salonu, meble zawierające łóżka, meble do przechowywania, biurka modułowe, segmenty mebli ściennych,
meble do oranżerii, zestawy mebli kuchennych, modułowe
meble łazienkowe, meble dla dzieci, meble dla niemowląt,
meble do wnętrz, meble ogrodowe drewniane, wysokie
stołki, meble do przebieralni, modułowe układy półek, komplety mebli do salonu, meble kuchenne do zabudowy, meble kuchenne na wymiar, meble do eksponowania towarów,
moduły do przechowywania, meble do sal koncertowych,
szafki do komputerów, meble do użytku przemysłowego,
meble do pokojów dziecinnych, meble w stylu antycznym,
szafki na materiały biurowe, meble na miarę do zabudowy,
panele do podziału pomieszczeń, meble do użytku w audytoriach, meble sypialniane na wymiar, meble przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu się,
łóżka, łóżka dziecięce, łóżka piętrowe, konstrukcje drewniane
łóżka, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami.
498713
(220) 2019 04 12
KOSIŃSKI GRZEGORZ MATIBUD SKŁADY FABRYCZNE,
Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

Nr ZT24/2019

(540) Sklep Dekarza

(531) 27.05.01, 27.01.12, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków klejących do pokrywania dachu, klejów do pokryć dachowych
nakładanych na gorąco, rozcieńczalników do powłok gruntowych, uszczelniających podkładów gruntowych, wypełniaczy
do powłok gruntowych w postaci farb, powłok do użytku jak
podkłady gruntowe, farb gruntowych, kominów stalowych,
kominów metalowych, nasad kominowych metalowych, wywietrzników jako otworów wentylacyjnych z metalu dla budownictwa, dachowych otworów wentylacyjnych wykonanych z metalu, blach do pokrycia dachu z metalu, metalowych
paneli dachowych, okładzinowych paneli metalowych do pokrywania dachów, membran dachowych z metalu, uszczelek
metalowych, wsporników metalowych, metalowych wkrętów
dociskowych, metalowych wkrętów do drewna, metalowych
wkrętów z oczkiem, kątowników metalowych, kątowników
stalowych do dachów, metalowych okien dachowych, metalowych okien dachowych półkolistych, metalowych okien
dachowych w kształcie kopuły, kołnierzy metalowych, termoizolowanych konstrukcji fasadowych o podwójnej izolacji
wykonanych z metalu, markiz metalowych, rolet metalowych,
rolet zewnętrznych metalowych, klinów metalowych, rynien
aluminiowych, dachowych rynien metalowych, metalowych
rynien, metalowych uchwytów rynnowych, rynien metalowych do rozpraszania wody deszczowej, krat metalowych
do celów ochronnych, kotew metalowych, kołków metalowych, kołków rozporowych metalowych, dybli z metalu,
gwoździ, gwoździ metalowych, metalowych gwoździ murarskich, gwoździ mocujących metalowych, metalowych materiałów dachowych, ostrzy wkrętaków do wkrętaków elektrycznych, tarcz tnących do użytku jako części maszyn, tarcz
szlifierskich do użytku z maszynami, pistoletów natryskowych
do wyciskania kitu, kątowników budowlanych, wymiennych
ostrzy wkrętaków do wkrętaków ręcznych, młotków, młotków
murarskich, młotków blacharskich, nożyc ręcznych do cięcia
blachy, nożyc, ostrzy do noży, pistoletów do uszczelniania,
sznurków budowlanych, zszywaczy ręcznych, miar, miar stolarskich, przenośnych miarek taśmowych, poziomnic, poziomic stolarskich, suwmiarek, wentylatorów dachowych,
ołówków, zszywek, nieprzepuszczalnych taśm przylepnych
do układania dachówek kalenicowych, uszczelek gumowych,
uszczelek niemetalowych, materiałów uszczelniających, kitów silikonowych, uniwersalnych gumowych szczeliw silikonowych, szczeliw z kauczuku silikonowego, termoizolacji
z pianki silikonowej, uszczelniaczy płynnych, uszczelniaczy
do połączeń, uszczelniaczy do uszczelniania złączy, taśm samoprzylepnych, taśm z włókna szklanego do celów izolacyjnych, niemetalowych taśm uszczelniających przed warunkami atmosferycznymi, niemetalowych taśm uszczelniających
taśmy, pasków, błon klejących, izolacji piankowych do użytku w budownictwie, piankowych materiałów izolacyjnych
do użytku w budownictwie, nieprzepuszczalnych taśm klejących do krawędziowania dachów, nieprzepuszczalnych taśm
klejących do koszy dachowych, klejących taśm uszczelniających do spoin dachowych, folii izolacyjnych, taśm foliowych
do izolacji, folii z tworzyw sztucznych do celów izolacyjnych,
folii poliuretanowej do użytku przy uszczelnianiu i izolacji budynków, metalowych folii do izolacji budynków, materiałów
do izolacji termicznej z tworzyw sztucznych, materiałów izolacyjnych do dachów, kominów niemetalowych, kominowych
nasad niemetalowych, niemetalowych dachowych otworów
wentylacyjnych, niemetalowych przewodów wentylacyjnych
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okien dachowych, niemetalowych obróbek blacharskich dachu, blach z tworzyw sztucznych na dachy, niemetalowych
paneli dachowych, okładzinowych paneli niemetalowych
do pokrywania dachów, paneli dachowych przeszklonych,
niemetalowych wykończeniowych elementów dachów,
membran dachowych z PCV, membran do pokryć dachowych, bitumicznych fug na powłoki dachowe, mieszanek
bitumicznych, powłok bitumicznych do użytku w budownictwie, substancji bitumicznych do powłok, szczeliw bitumicznych do pokrywania dachów, kątowników, niemetalowych
okien dachowych, okien dachowych wykonanych z tworzyw
sztucznych, dachowych naświetli półkolistych z materiałów
niemetalowych, niemetalowych rolet antywłamaniowych,
niemetalowych rolet zewnętrznych do okien, papy dachowej,
smołowanej papy dachowej, papy dachowej asfaltowej, dachowych rynien niemetalowych, niemetalowych rynien deszczowych, rynien niemetalowych, niemetalowych zbiorników
osadnikowych, niemetalowych elementów konstrukcyjnych
schodów, niemetalowych schodów do celów budowlanych,
siatki zbrojeniowej wykonanej z włókien tekstylnych do celów
budowlanych, rolet okiennych, niemetalowych klinów, drabin schodkowych wykonanych z drewna, schodków z drewna, schodków z tworzyw sztucznych, kotew niemetalowych,
niemetalowych kołków rozporowych, kołków rozporowych
z tworzyw sztucznych, samogwintujących kołków niemetalowych, samowiercących kołków niemetalowych, dybli montażowych niemetalowych, gwoździ niemetalowych, szczotek
do rozsmarowywania smoły, markizów z tworzyw sztucznych,
kominków wentylacyjnych do blachodachówki, kominków
wentylacyjnych do blach trapezowych, kominków wentylacyjnych do dachówki, kominków wentylacyjnych do dachów
płaskich, kominków wentylacyjnych do pokryć bitumicznych,
kominków wentylacyjnych do paneli dachowych, akcesoriów
do montażu na dachach, stopni kominiarskich, ław kominiarskich, mocowników ław kominiarskich, łączników ław kominiarskich, akcesoriów do dachów wykorzystywanych jako
ochrona przed ptactwem, grzebieni okapów, kratek okapowych, kołnierzy uszczelniających, wyłazów dachowych, listew
wykończeniowych, elementów do mocowania.
498715
(220) 2019 04 14
ŚWIERKOT HALINA POŚREDNICTWO
UBEZPIECZENIOWE ASECURA, Pilchowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Anemone wycinanki tekturowe die-cut chipboard

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.05, 05.05.21
(510), (511) 16 dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu,
modele architektoniczne, ozdobne rzeźby wykonane z masy
papierowej, ozdoby papierowe na przyjęcia, kokardy papierowe, inne niż pasmanteria lub ozdoby do włosów, kokardy
do pakowania ozdobnego, ozdoby kartonowe na artykuły
spożywcze, dekoracje papierowe, kartki okolicznościowe,
papierowe szablony do wycinanek, 40 wycinanie ozdób
ze sklejki, wycinanie ozdób z tektury, wycinanie szablonów,
obróbka drewna, frezowanie, zaklejanie tektury, nakładanie
wypukłych wzorów na powierzchnie tekturowe, wycinanie
szablonów z tworzywa sztucznego.

(210)
(731)
(540)
(540)
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498718
(220) 2019 04 14
RAJCA WOJCIECH IDEAL CARS, Kąty Wrocławskie
(znak słowno-graficzny)
IDeaL cars PROFESJONALNA KOSMETYKA
SAMOCHODOWA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 18.01.09
(510), (511) 37 usługi myjni pojazdów, udostępnianie samoobsługowej myjni samochodowej, czyszczenie pojazdów,
mycie pojazdów, polerowanie pojazdów, kompleksowe
czyszczenie pojazdów, mycie pojazdów mechanicznych,
czyszczenie i polerowanie pojazdów silnikowych, mycie i polerowanie pojazdów silnikowych, usługi czyszczenia silnikowych pojazdów lądowych, odświeżanie lakieru samochodu,
wypożyczanie urządzeń do mycia samochodów, udzielanie
informacji związanych z wypożyczaniem urządzeń do mycia
samochodów, czyszczenia tapicerki, czyszczenie skór, usługi
czyszczenia strumieniem wody pod ciśnieniem.
498736
(220) 2019 04 15
ZUBALA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE EKODARPOL, Dębno, PL
(540) (znak słowny)
(540) LS ACTIVE COMPLEX
(510), (511) 1 nawozy.
(210)
(731)

498744
(220) 2019 04 15
ZUBALA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE EKODARPOL, Dębno, PL
(540) (znak słowny)
(540) FASTMAG FORMULA
(510), (511) 1 nawozy.
(210)
(731)

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

498748
(220) 2019 04 15
CHORZEWSKI GRZEGORZ BIOGENET, Józefów
(znak słowno-graficzny)
in

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, czytniki
[sprzęt do przetwarzania danych], 35 pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 42 wynajem sprzętu do przetwarzania danych, chmura obliczeniowa,
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, przechowywanie danych elektronicznych.
(210) 498755
(220) 2019 04 15
(731) CHORZEWSKI GRZEGORZ BIOGENET, Józefów
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) innubio

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], 35 komputerowe bazy
danych (pozyskiwanie danych do -), systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 42 wynajem sprzętu do przetwarzania danych, chmura obliczeniowa,
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, przechowywanie danych elektronicznych.
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placówek edukacyjnych, usługi kateringowe dla szkół, usługi
doradcze w zakresie przygotowania żywności, usługi kateringowe w prywatnych salach do spotkań biznesowo - towarzyskich, usługi kateringowe w zakresie bufetów firmowych,
usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie
kantyn.
498761
(220) 2019 04 15
SECRET GARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Secret garden
(210)
(731)

498758
(220) 2019 04 15
SECRET GARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Secret garden GROUP
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 11.01.04, 26.01.01, 26.01.16
(510), (511) 43 bary, bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary
szybkiej obsługi, catering w kafeteriach szybkiej obsługi,
dekorowanie żywności, doradztwo kulinarne, dostarczanie
posiłków do bezpośredniego spożycia, dostarczanie żywności i napojów za pomocą furgonetek, herbaciarnie, imprezy
firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie
[bufety], koktajlbary, kontraktowe usługi w zakresie żywności,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, organizacja cateringu na imprezy
urodzinowe, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie bankietów, pizzerie, przygotowywanie
posiłków i napojów, restauracje oferujące dania na wynos,
restauracje samoobsługowe, rzeźbienie w jedzeniu, serwowanie jedzenia i napojów, snack-bary, spersonalizowane
usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej, stołówki, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych,
świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność
i napoje w obiektach na targi i wystawy, świadczenie usług
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach
na zjazdy, usługi barów i restauracji, usługi barów kawowych,
usługi barowe, usługi cateringu zewnętrznego, usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas targów, degustacji i imprez publicznych, usługi degustacji win (dostarczanie napojów), usługi kateringowe dla

(531) 11.01.04, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 bary, bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary
szybkiej obsługi, catering w kafeteriach szybkiej obsługi,
dekorowanie żywności, doradztwo kulinarne, dostarczanie
posiłków do bezpośredniego spożycia, dostarczanie żywności i napojów za pomocą furgonetek, herbaciarnie, imprezy
firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie
[bufety], koktajlbary, kontraktowe usługi w zakresie żywności,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, organizacja cateringu na imprezy
urodzinowe, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie bankietów, pizzerie, przygotowywanie
posiłków i napojów, restauracje oferujące dania na wynos,
restauracje samoobsługowe, rzeźbienie w jedzeniu, serwowanie jedzenia i napojów, snack-bary, spersonalizowane
usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej, stołówki, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych,
świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność
i napoje w obiektach na targi i wystawy, świadczenie usług
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach
na zjazdy, usługi barów i restauracji, usługi barów kawowych,
usługi barowe, usługi cateringu zewnętrznego, usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas targów, degustacji i imprez publicznych, usługi degustacji win (dostarczanie napojów), usługi kateringowe dla
placówek edukacyjnych, usługi kateringowe dla szkół, usługi
doradcze w zakresie przygotowania żywności, usługi kateringowe w prywatnych salach do spotkań biznesowo - towarzyskich, usługi kateringowe w zakresie bufetów firmowych,
usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie
kantyn.
(210)
(731)

498792
(220) 2019 04 15
MOKROGULSKA MARIA, SALMAN JAKUB M KITCHEN
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
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(540) (znak słowny)
(540) BLONDE&BIKINI
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności
i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów
w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów
w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach
szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów,
restauracje dla turystów, usługi restauracji hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje
samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących
restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie
informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje,
usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków.
(210)
(731)
(540)
(540)

498794
(220) 2019 04 15
SZCZUTKOWSKI JAKUB KAROL, Kieźliny
(znak słowno-graficzny)
BIZON

(531) 05.07.02, 03.04.04, 03.04.22, 03.04.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 alternatory [generatory prądu przemiennego],
awaryjne generatory prądotwórcze, bębny [części maszyn],
brony, chłodnice do silników, cylindry do maszyn, cylindry
do silników, części hamulcowe, inne niż do pojazdów, czopy
[części maszyn], czółenka [części maszyn], czyszczalnie złożone
do ziaren, dławnice [części maszyn], dmuchawy do sprężania,
wysysania i transportu gazu, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu ziarna, dźwigi [urządzenia do podnoszenia
i wyciągania], dźwigniki zębatkowe, elewatory rolnicze, etykieciarki, eżektory [wyrzutniki], filtry [części maszyn lub silników],
filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza, do silników, gaźniki, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn i urządzeń ładunkowo-rozładunkowych, gąsienice gumowe będące
częścią gąsienic maszyn rolniczych, gąsienice gumowe będące
częścią gąsienic pługów śnieżnych, głowice cylindrów do silników, grabie do zgrabiarek, instalacje odsysające pył do czyszczenia, iskrowniki zapłonowe, kable sterownicze do maszyn
i silników, kamienie młyńskie, klocki hamulcowe, inne niż
do pojazdów, kolektory wydechowe do silników, koła maszyn,
kołowrotki [przędzenie], kołowroty [do wyciągania], kombajny
zbożowe, konwertory paliwa do silników spalinowych wewnętrznego spalania, koparki jednoczerpakowe mechaniczne,
korbowody do maszyn, motorów i silników, korby [części ma-
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szyn], koronkarki [maszyny], kosiarki, kosze samowyładowcze
mechaniczne, kotły maszynowe [parowe], krajarki [maszyny],
krążki [części maszyn], krosna, kultywatory [maszyny], kurki spustowe, lance termiczne [maszyny], lemiesze pługów, łańcuchy
do podnośników [części maszyn], łańcuchy napędowe, inne
niż do pojazdów lądowych, łoża silnika, inne niż do pojazdów
lądowych, łożyska, łożyska [części maszyn], łożyska do wałów
transmisyjnych, łożyska kulkowe, łożyska przeciwcierne do maszyn, łożyska z automatycznym smarowaniem, łuskarki ziarna,
maszynowe koła zamachowe, maszynowy mechanizm przekładniowy, maszyny do filtrowania, maszyny do mieszania, maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny do oplatania, maszyny
do ostrzenia, maszyny do ostrzenia ostrzy, maszyny do pielenia, maszyny do regulowania [nastawiania], maszyny do robót
ziemnych, maszyny do sortowania dla przemysłu, maszyny
do tłoczenia, maszyny do ubijania, maszyny do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, maszyny do usuwania odpadków,
maszyny drenarskie, maszyny i urządzenia do czyszczenia
[elektryczne], maszyny kopiące rowy [pługi], maszyny rolnicze,
maszyny rozpylające, maszyny wirujące, maszyny wydmuchowe, maźnice [części maszyn], mechaniczne podajniki paszy dla
zwierząt, mechanizmy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, membrany do pomp, mieszalniki, miksery elektryczne, miksery elektryczne do celów domowych, młocarnie, młotki [części maszyn], młoty dźwigniowe, młoty elektryczne, młoty pneumatyczne, młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, młynki
do mielenia mąki [maszyny], młynki do użytku domowego
inne niż ręczne, młynki domowe elektryczne, młyny [maszyny],
młyny odśrodkowe, narzędzia ręczne o napędzie innym niż
ręczny, narzędzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, nawijarki mechaniczne do przewodów giętkich, noże [części maszyn], obicia do zgrzeblarek [części maszyn], obrabiarki, obudowy [części maszyn], obudowy łożysk do maszyn, odkurzacze,
odpowietrzacze [odgazowywacze] wody zasilającej, odtłuszczacze [maszyny], okładziny szczęk hamulca, inne niż do pojazdów, osie do maszyn, osłony maszyn, ostrza [części maszyn],
ostrza do kosiarek, ostrza do sieczkarni, pakowarki, paski klinowe do silników, pasy do maszyn, pasy do podnośników, pasy
do prądnic, pasy do przenośników, pasy do silników, pierścienie
o kulistej powierzchni roboczej do łożysk, pierścienie smarujące [części maszyn], pierścienie tłokowe, piły [maszyny], piły
o napędzie innym niż ręczny, płuczkarki, pługi, pługi do usuwania darni, pługi śnieżne, płytki cierne hamulca, inne niż do pojazdów, podajniki [części maszyn], podgrzewacze wody [części
maszyn], podnośniki [urządzenia], podnośniki [windy], podnośniki pneumatyczne, podstawy [statywy] maszyn, pompy [części maszyn lub silników], pompy [maszyny], pompy odśrodkowe, pompy paliwowe samonastawne, pompy próżniowe [maszyny], pompy smarownicze, prasy [maszyny do celów przemysłowych], prasy do paszy, prasy filtracyjne, prądnice prądu
stałego, przeguby uniwersalne [przeguby Cardana], przekładnie do maszyn, przekładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów
lądowych, przekładnie zębate, inne niż do pojazdów lądowych,
przekładnie, inne niż do pojazdów lądowych, przemienniki
momentu obrotowego, inne niż do pojazdów lądowych, przenośniki, przesiewacze, przetrząsacze do siana, rampy załadunkowe, reduktory ciśnienia [części maszyn], regulatory [części
maszyn], regulatory ciśnienia [części maszyn], regulatory prędkości obrotowej do maszyn, silników i silników elektrycznych,
rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysłowych, rozruszniki
silników, sieczkarnie, siewniki [maszyny], silniki elektryczne inne
niż do pojazdów lądowych, silniki hydrauliczne, silniki na sprężone powietrze, silniki napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, silniki, inne niż do pojazdów lądowych, sita [maszyny lub
części maszyn], skrzynie korbowe do maszyn i silników, smarownice [części maszyn], snopowiązałki, sortownice, sprężyny
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[części maszyn], sprzęgła wałów [maszyny], sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników, sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn, stojany [statory], stoły do maszyn, suszarki wirowe [bez podgrzewania], suwnice pomostowe, szczotki [części
maszyn], szczotki prądnic, szczotki węglowe [elektryczność],
szpule [części maszyn], świece zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania, świece żarowe do silników diesla, tłoki [części maszyn lub silników], tłoki do amortyzatorów,
tłoki do cylindrów, tłoki do silników, tłumiki do silników, transportery pneumatyczne, turbiny hydrauliczne, turbiny wiatrowe, turbiny, inne niż do pojazdów lądowych, turbosprężarki,
uchwyty [części maszyn], uchwyty do ostrzy [części maszyn],
ugniatarki mechaniczne, urządzenia do szypułkowania [maszyny], urządzenia do tarcia warzyw, urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania żywności, urządzenia mechaniczne do nawijania, urządzenia podnośnikowe, urządzenia przeciw zanieczyszczeniom do silników, urządzenia przeładunkowe do załadunku i wyładunku, urządzenia zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania, wały korbowe, wały
napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, wały rozrządcze
do silników pojazdów, wciągniki [wielokrążki], wentylatory
do silników, wialnie, wiązarki do siana, wibratory [maszyny]
do celów przemysłowych, wieszaki [części maszyn], wolne koła,
inne niż do pojazdów lądowych, wtryskiwacze paliwa do silników, wyciągi [dźwigi], wymienniki ciepła [części maszyn], wytłaczarki, zamiatarki drogowe [samojezdne], zasilacze do gaźników, zawory [części maszyn lub silników], zawory [części maszyn], zawory ciśnieniowe [części maszyn], zawory klapowe
[części maszyn], zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], zgrabiarki, złącza uszczelniające [części silników], zmotoryzowane
kultywatory, żniwiarki i snopowiązałki, 12 alarmy antywłamaniowe do pojazdów, amortyzatory zawieszenia w pojazdach,
antypoślizgowe przyrządy do opon pojazdów, bagażniki
do pojazdów, błotniki, ciągniki, ciągniki drogowe do ciągnięcia
naczep, ciężarki do wyważania kół pojazdów, ciężarówki, czopy
osi pojazdów, dętki do opon pneumatycznych, drążki skrętne
do pojazdów, drzwi do pojazdów, dżojstiki do pojazdów, furgony [pojazdy], gąsienicowy układ bieżny do pojazdów [taśmy
gąsienicowe], hamulce do pojazdów, kierownice pojazdów,
kierunkowskazy do pojazdów, klaksony do pojazdów, klatki
transportowe, klipsy przystosowane do mocowania części samochodowych do nadwozi, kolce do opon, koła do pojazdów
lądowych, kontenery przechylne, korbowody do pojazdów lądowych, inne niż części silników, korki do zbiorników paliwa
w pojazdach, korpusy opon, kółka samonastawne do wózków
[pojazdy], lusterka boczne do pojazdów, lusterka wsteczne,
łańcuchy do samochodów, łańcuchy napędowe do pojazdów
lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgowe, łaty do opon, łoża silnika do pojazdów lądowych, maski do pojazdów, maski silników do pojazdów, mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, miejsca leżące [do spania] w pojazdach, nadwozia pojazdów, nadwozia samochodowe, nakrętki do szpilek piast w kołach pojazdów, napinacze do szprych do kół, obręcze do piast
kół, obręcze kół pojazdów, obwody hydrauliczne do pojazdów,
okładziny hamulcowe do pojazdów, opony do pojazdów, opony do pojazdów mechanicznych, opony pełne do kół pojazdów, opony pneumatyczne, osie pojazdów, osłony przeciwsłoneczne do samochodów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń
w pojazdach, piankowe wkładki do opon, piasty kół pojazdów,
płytki cierne hamulca do samochodów, podnośniki ścianki tylnej skrzyni ładunkowej [części pojazdów lądowych], podwozia
pojazdów, podwozia samochodów, pojazdy do poruszania się
drogą lądową, pojazdy elektryczne, pojazdy zdalnie sterowane,
inne niż zabawki, pojazdy-chłodnie, pokrowce na pojazdy [dopasowane], pokrowce na siedzenia pojazdów, pompy powietrzne [akcesoria do pojazdów], popielniczki do pojazdów,
przekładnie do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne
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do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego
do pojazdów lądowych, przenośniki naziemne [transportery],
przyczepy [pojazdy], resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów,
resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, samochody,
siatki bagażowe do pojazdów, siedzenia do pojazdów, silniki
do pojazdów lądowych, silniki elektryczne do pojazdów lądowych, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, skrzynie korbowe do elementów pojazdów lądowych, inne niż do silników,
skrzynie ładunkowe wywrotkowe do ciężarówek, spojlery
do pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych, stopnie nadwozia do pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów,
szczęki hamulcowe do pojazdów, szprychy kół pojazdów, szyby do pojazdów, szyby przednie pojazdów, tapicerka do pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów, turbiny do pojazdów
lądowych, urządzenia i instalacje do transportu linowego, urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, urządzenia sprzęgające do pojazdów lądowych, wały napędowe do pojazdów lądowych,
wentyle do opon pojazdów, wolne koła do pojazdów lądowych, wozy, wózki jezdniowe widłowe, wózki na zakupy, wózki
napędzane siłą ludzką, wózki przechylne, wózki towarowe i bagażowe, wózki transportowe, wózki z bębnem do zwijania
przewodów giętkich, wycieraczki do przednich szyb, wycieraczki przednich świateł, zagłówki do siedzeń pojazdów, zapalniczki samochodowe, zderzaki do pojazdów, zestawy narzędzi
do naprawy dętek, zębate przekładnie do pojazdów lądowych,
złącza do przyczep do pojazdów.
498812
(220) 2019 04 16
MARIELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MARIELLA
(510), (511) 36 wynajmowanie pomieszczeń biurowych
[nieruchomości], zarządzanie majątkiem, zarządzanie majątkiem nieruchomym, administrowanie nieruchomościami,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, 43 biura [agencje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty], hotele,
motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, domy opieki dla osób w podeszłym wieku, pensjonaty, pensjonaty rezerwacja miejsc
w pensjonatach, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], rezerwacje kwater na pobyt czasowy, rezerwacje
miejsc w hotelach, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, stołówki, 44 usługi sanatoriów, placówki rekonwalescencyjne, pomoc medyczna, opieka pielęgniarska,
medyczna, opieka zdrowotna, placówki opieki medycznej,
niehospitalizacyjne.
(210)
(731)

498821
(220) 2019 04 16
COWALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CO\WALK HUB
(210)
(731)
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(531) 03.06.03, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi marketingowe, usługi w zakresie tworzenia marki [reklama, promocja], promocja
działalności innych podmiotów, w szczególności start-upów,
badania biznesowe, badania opinii publicznej, badania rynkowe, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, usługi doradcze i pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, administrowanie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
organizacja i zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi,
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, negocjowanie umów biznesowych dla osób
trzecich, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi
public relations, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania
ze sobą potencjalnych inwestorów z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, pozyskiwanie umów na rzecz innych
odnośnie świadczenia usług, pozyskiwanie umów na rzecz
innych odnośnie kupna i sprzedaży towarów, pośrednictwo
w kontaktach biznesowych, handlowych i gospodarczych,
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń, 36 agencje nieruchomości, organizowanie
wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, najem, dzierżawa, udostępnienie przestrzeni biurowej, tworzenie i udostępnianie przestrzeni biurowej, w tym do co-workingu, wynajem, dzierżawa, udostępnianie lokali i nieruchomości, zarządzanie nieruchomością,
pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, analizy
finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacje finansowe,
usługi finansowania, leasing finansowy, udzielanie kredytów,
zarządzanie finansami, organizacja zbiórek, pożyczki [finansowanie], sponsorowanie finansowe, pozyskiwanie środków
finansowych na działalność innych podmiotów, pozyskiwanie
inwestycji finansowych dla osób trzecich, inwestycje kapitałowe, pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych technologii,
pośrednictwo inwestycyjne, pośrednictwo w usługach finansowych, udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, usługi
venture capital, informacje finansowe dla inwestorów, kluby
inwestycyjne, 41 organizacja wydarzeń i eventów, organizacja konferencji, seminariów, szkoleń, wystaw, kursów, usługi
edukacyjne klubów, organizacja i prowadzenie warsztatów
związanych z branżą nowych technologii, IT, start-upów, prowadzeniem działalności gospodarczej, innowacjami, venture
capital, pozyskiwaniem finansowania, inwestycjami, organizowanie spotkań ekspertów i podmiotów związanych z branżą
nowych technologii oraz IT, start-upami, prowadzeniem działalności gospodarczej, innowacjami, venture capital, pozyskiwaniem finansowania, inwestycjami, 42 usługi projektowe,
projektowanie przestrzeni biurowych, hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie, usługi w zakresie informatyki, usługi
w zakresie IT, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, platforma jako usługa [PaaS], oprogramowanie jako usługa
[SaaS], klub, stowarzyszenie, zgrupowanie podmiotów związanych z branżą nowych technologii i IT.
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498837
(220) 2019 04 16
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) STOMASEPTIN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków,
pianek, aerozoli, gum, lizaków.
(210)
(731)

498839
(220) 2019 04 16
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) ORASEPTON
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków,
pianek, aerozoli, gum, lizaków.
(210)
(731)

498840
(220) 2019 04 16
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) ORASEPTAN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków,
pianek, aerozoli, gum, lizaków.
(210)
(731)

(210) 498841
(220) 2019 04 16
(731) WÓJCIK RAFAŁ, Pniewy
(540) (znak słowny)
(540) MLECZKO GNIEŹNIEŃSKIE
(510), (511) 30 pianki czekoladowe, cukierki, słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe, wyroby cukiernicze, pieczywo
cukiernicze, wafelki, praliny, kakao.
498848
(220) 2019 04 16
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) EXAMEDIN
(510), (511) 10 aparatura, instrumenty i artykuły medyczne, urządzenia do mierzenia poziomu cukru we krwi
[glukometry].
(210)
(731)
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499025
(220) 2019 04 19
ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ACITRIX
(510), (511) 5 antybiotyki, antykoncepcyjne środki chemiczne, antyseptyki, bakteriologiczne preparaty do celów
medycznych i weterynaryjnych, balsamiczne [aromatyczne]
preparaty do celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych, białkowe suplementy diety, biologiczne preparaty
do celów medycznych, preparaty chemiczno - farmaceutyczne, cukierki do celów leczniczych, czopki, detergenty
do celów medycznych, diagnostyczne preparaty do celów
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, enzymy do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, środki przeciw gorączce, preparaty
przeciw hemoroidom, hormony do celów medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki skrobiowe do celów farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki do oczu w kroplach,
leki do użytku medycznego, leki pomocnicze [wspierające],
lotony do celów farmaceutycznych, środki przeciw migrenie,
preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, napoje
lecznicze, maści do celów farmaceutycznych, mineralne
suplementy diety, środki nasenne, środki na uspokojenie
nerwów, preparaty medyczne do odchudzania, odczynniki
chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, odżywcze suplementy diety, środki do leczenia oparzeń, pastylki
do celów farmaceutycznych, plastry do celów medycznych,
płyny do płukania ust do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, środki medyczne przeciw poceniu
się stóp, płyny do przemywania pochwy, pomady do celów
medycznych, preparaty medyczne na porost włosów, preparaty do leczenia trądziku, preparaty z mikroorganizmów
do celów medycznych lub weterynaryjnych, przeciwbólowe
środki, środki przeczyszczające, plastry przylepne, przylepne taśmy do celów medycznych, samoprzylepne plastry,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
farmaceutyczne przeciw słonecznym oparzeniom, syropy
do użytku farmaceutycznego, szczepionki, środki przeciwko
pasożytom przewodu pokarmowego, tabletki do celów farmaceutycznych, chemiczne preparaty dla testów ciążowych,
trawienne środki do celów farmaceutycznych, leki uspokajające, wazelina do celów leczniczych, witaminowe preparaty,
woda utleniona do celów medycznych, leki wzmacniające,
lekarstwa przeciw zaparciom, żywność dla niemowląt.
(210)
(731)

(210) 499026
(220) 2019 04 19
(731) Jaguar Land Rover Limited, Coventry, GB
(540) (znak słowny)
(540) LAND
(510), (511) 12 ambulanse [karetki pogotowia], amortyzatory zawieszenia w pojazdach, antypoślizgowe przyrządy
do opon pojazdów, aparaty, maszyny i urządzenia aeronautyczne, autokary, autonomiczne pojazdy podwodne do badania dna morskiego, bagażniki do pojazdów, bagażniki
na narty do samochodów, balony na gorące powietrze, barki
[łodzie], betoniarki [samochody], bieżniki do bieżnikowania
opon, błotniki, błotniki do rowerów, bolce do masek samochodowych, bosaki, bufory do taboru kolejowego, ciągniki,
ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep, ciężarki do wyważania kół pojazdów, ciężarówki, ciężarówki z wbudowanym
dźwigiem, czopy osi pojazdów, deskorolki elektryczne, dętki
do opon pneumatycznych, dętki do rowerów, dopasowane
pokrowce na nóżki do spacerówek, dopasowane pokrowce
na nóżki do wózków dziecięcych, dopasowane pokrowce
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na nóżki do wózków dziecięcych głębokich, dopasowane
pokrowce na nóżki do wózków spacerowych, drążki skrętne
do pojazdów, drezyny, drony cywilne, drony dostawcze, drony wojskowe, drony wyposażone w kamerę, drzewce do statków, drzwi do pojazdów, dulki [do wioseł], dzwonki do rowerów, dżojstiki do pojazdów, fotele wyrzucane do statków
powietrznych, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], furgony [pojazdy], gąsienicowy układ bieżny do pojazdów [taśmy gąsienicowe], hamulce do pojazdów, hamulce
do rowerów, harmonie do autobusów przegubowych, helikoptery, helikoptery z kamerą, hulajnogi (pojazdy), iluminatory [bulaje], jachty, kadłuby statków, kanu, kesony [pojazdy],
kierownice do motocykli, kierownice do rowerów, kierownice pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, klaksony do pojazdów, klatki transportowe, klipsy przystosowane do mocowania części samochodowych do nadwozi, knagi, zaciski
żeglarskie, kolce do opon, kolejki linowo-terenowe, koła
do pojazdów lądowych, koła do rowerów, koła zębate do rowerów, kołpaki, kominy do lokomotyw, kominy do statków,
kontenery przechylne, korbowody do pojazdów lądowych,
inne niż części silników, korby rowerowe, korki do zbiorników
paliwa w pojazdach, korpusy opon, kosze przystosowane
do rowerów, kółka samonastawne do wózków [pojazdy], lokomotywy, lusterka boczne do pojazdów, lusterka wsteczne,
łańcuchy do motocykli, łańcuchy do samochodów, łańcuchy
napędowe do pojazdów lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgowe, łańcuchy rowerowe, łaty do opon, łodzie, łoża silnika
do pojazdów lądowych, maski do pojazdów, maski silników
do pojazdów, maszty do łodzi, mechanizmy napędowe
do pojazdów lądowych, mechanizmy wywrotkowe [części
wagonów kolejowych], miejsca leżące [do spania] w pojazdach, monocykle elektryczne, moskitiery do wózków spacerowych, wbudowane, motocykle, motorowery, nadwozia
pojazdów, nadwozia samochodowe, nakrętki do szpilek piast
w kołach pojazdów, napinacze do szprych do kół, nóżki
do rowerów, nóżki motocyklowe, obręcze do piast kół, obręcze kół do rowerów, obręcze kół kolejowych, obręcze kół
pojazdów, obwody hydrauliczne do pojazdów, ochraniacze
ubrania na koła do rowerów, odbijacze do statków, okładziny
hamulcowe do pojazdów, opony bezdętkowe do rowerów,
opony do pojazdów, opony do pojazdów mechanicznych,
opony pełne do kół pojazdów, opony pneumatyczne, opony
rowerowe, osie pojazdów, osłony przeciwsłoneczne do samochodów, ożebrowania statków [wręgi, ramy wręgowe],
pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, pedały do rowerów, piankowe wkładki do opon, piasty do rowerów, piasty kół pojazdów, płytki cierne hamulca do samochodów,
pochylnie dla statków, podnośniki ścianki tylnej skrzyni ładunkowej [części pojazdów lądowych], poduszki powietrzne
[urządzenia bezpieczeństwa w samochodach], poduszkowce, podwozia do pojazdów [statków powietrznych], podwozia pojazdów, podwozia samochodów, pogłębiarki [łodzie],
pojazdy [skutery] śnieżne, pojazdy do poruszania się drogą
lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, pojazdy do poruszania się po wodzie, pojazdy elektryczne, pojazdy lotnicze,
pojazdy opancerzone, pojazdy szynowe, pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, pojazdy-chłodnie, pokrowce
na kierownice pojazdów, pokrowce na koła zapasowe, pokrowce na pojazdy [dopasowane], pokrowce na siedzenia
pojazdów, pokrowce na siodełka motocyklowe, pokrycia
siodełek rowerów, pokrycia wózków dziecięcych, polewaczki
[pojazdy], pompki do rowerów, pompy powietrzne [akcesoria do pojazdów], pontony, popielniczki do pojazdów, promy,
przekładnie do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne
do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, przenośniki naziemne [transportery], przyczepki rowerowe, przyczepy [pojazdy], przyczepy
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do przewożenia rowerów, przyczepy motocyklowe boczne,
przyczepy turystyczne mieszkalne, ramy do motocykli, ramy
do rowerów, resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, resory,
sprężyny amortyzujące samochodowe, rowery, rowery elektryczne, rowery trójkołowe dostawcze, sakwy [kosze] boczne
przystosowane do rowerów, sakwy przystosowane do motocykli, sakwy rowerowe, samochody, samochody autonomiczne, samochody holownicze [pomocy drogowej], samochody kempingowe, samochody sportowe, samochody
wyścigowe, samoloty amfibie, sanie ratownicze, sanki do jazdy na stojąco, siatki bagażowe do pojazdów, siedzenia
do pojazdów, silniki do motocykli, silniki do pojazdów lądowych, silniki do rowerów, silniki elektryczne do pojazdów lądowych, silniki odrzutowe do pojazdów lądowych, siodełka
do motocykli, siodełka rowerowe, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, skrzynie korbowe do elementów pojazdów
lądowych, inne niż do silników, skrzynie ładunkowe wywrotkowe do ciężarówek, skutery inwalidzkie, skutery wyposażone w silnik, spadochrony, spojlery do pojazdów, sprzęgi wagonów kolejowych, sprzęgła do pojazdów lądowych, statki
kosmiczne, sterowce, stery, stopnie nadwozia do pojazdów,
sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, szalupy, szczęki hamulcowe do pojazdów, szprychy do rowerów, szprychy kół
pojazdów, szyby do pojazdów, szyby przednie pojazdów,
ślizgacz, śmieciarki, śruby napędowe do łodzi, tabor kolejki
linowej naziemnej, tapicerka do pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów, torby przystosowane do spacerówek, torby
przystosowane do wózków spacerowych, tramwaje, trycykle, turbiny do pojazdów lądowych, urządzenia i instalacje
do transportu linowego, urządzenia przeciwoślepieniowe
do pojazdów, urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów,
urządzenia sprzęgające do pojazdów lądowych, urządzenia
sterowe do statków, urządzenia uwalniające do statków, wagoniki do instalacji transportu linowego, wagony kolejowe,
wagony restauracyjne, wagony sypialne, wagony-chłodnie
[pojazdy kolejowe], wały napędowe do pojazdów lądowych,
wentyle do opon pojazdów, wiatrakowce, wiosła, wiosła
do canoe, wiosła rufowe, wodnosamoloty [hydroplany], wojskowe pojazdy transportowe, wolne koła do pojazdów lądowych, wozy, wozy kopalniane, wozy odlewnicze, wózki dla
wędkarzy, wózki do transportu niepełnosprawnych, wózki
dziecięce, wózki golfowe [pojazdy], wózki jezdniowe widłowe, wózki na zakupy, wózki napędzane siłą ludzką, wózki
przechylne, wózki spacerowe dla zwierząt domowych, wózki
towarowe i bagażowe, wózki transportowe, wózki używane
do sprzątania, wózki z bębnem do zwijania przewodów giętkich, wózki zwrotne wagonów kolejowych, wyciągi krzesełkowe, wyciągi narciarskie, wycieraczki do przednich szyb,
wycieraczki przednich świateł, zagłówki do siedzeń pojazdów, zapalniczki samochodowe, zdalnie sterowane pojazdy
do inspekcji podwodnych, zderzaki do pojazdów, zderzaki
samochodowe, 28 akcesoria nadmuchiwane do basenów,
amunicja do broni paintballowej [artykuły sportowe], artykuły gimnastyczne, automaty do gier hazardowych, automaty
do gier na monety, automaty do gier wideo, automaty
do gry, balony, bandy stołów bilardowych, bańki mydlane
[zabawki], baseny kąpielowe [zabawki], bąki [zabawki], bloki
startowe [artykuły sportowe], bobsleje, bodyboard, broń
do szermierki, broń harpunowa [artykuły sportowe], broń paintballowa [artykuły sportowe], broń zabawkowa, bumerangi, butelki do karmienia lalek, buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, choinki z materiałów syntetycznych,
chusty do jogi, ciastolina, czujniki brania [sprzęt wędkarski],
deski do paddleboardingu, deski do pływania, deski surfingowe, deskorolki, dętki do piłek do gry, domki dla lalek, drony
(zabawki), dyski latające, dyski sportowe, dzwonki na choinkę, dżojstiki do gier wideo, ekrany maskujące [artykuły spor-
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towe], ekspandery [ćwiczenia], figurki do zabawy, folie
ochronne przystosowane do ekranów gier przenośnych, gra
w domino, gra w kulki, gry nadmuchiwane do basenów, gry
planszowe, gry polegające na budowaniu, gry przenośne
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry
z obręczami, grzechotki, gwizdki [wabiki] myśliwskie, haczyki
wędkarskie, hantle, hulajnogi [zabawki], huśtawki, igły
do pompek do pompowania piłek do gier, kalafonia używana przez sportowców, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów
[zabawki], kapiszony wybuchowe [zabawki], kapoki do pływania, karty do bingo, karty do gry, karty na wymianę [gry
karciane], karuzele do wesołych miasteczek, kije do gier, kije
do snookera, kije golfowe, kije hokejowe, kijki do nartorolek,
kijki narciarskie, klocki do zabawy [konstrukcyjne], koła do ruletki, kołowrotki wędkarskie, konfetti, konie na biegunach
[zabawki], konsole do gier video, kontrolery do konsoli gier,
końcówki do kijów bilardowych, kosmetyki zabawkowe
[nie do stosowania], kości do gry, krawędzie nart, kreda do kijów bilardowych, kręgle, kubki na kości do gry, kule bilardowe, lalki, latawce, lotki [gry], lotnie, łóżka dla lalek, łuki
do strzelania, łyżworolki, łyżwy, madżong, marionetki, maski
szermiercze, maski teatralne, maski zabawkowe, maszty
do desek windsurfingowych, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, maszyny do rzucania piłek, maszyny i urządzenia
do kręgli, matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczone
jedna w drugiej], maty z zabawkami dla niemowląt, misie
pluszowe, modele będące zabawkami, modele pojazdów
w zmniejszonej skali, naciągi do rakiet, nagolenniki [artykuły
sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe], namioty zabawkowe, nartorolki, narty, narty skiboardowe, ochraniacze [części strojów sportowych], ochraniacze na łokcie [artykuły
sportowe], ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów
oświetleniowych i słodyczy], pachinko [japońska gra automatowa], pałeczki mażoretkowe, papierowe czapeczki
na przyjęcia, paralotnie, pasy do pływania, pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], pasy na talię, do ćwiczeń, pierścienie do rzucania [gry], piłki do gier, piłki do gier
i zabaw, piniaty, plansze do gry w warcaby, plastelina do zabawy, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, płetwy do nurkowania z akwalungiem, płetwy do pływania,
pneumatyczne pistolety [zabawki], podbieraki dla wędkarzy,
pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, pokrycie ślizgów nart,
pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek
do gier, proce [artykuły sportowe], przenośne [podręczne]
konsole do gier wideo, przenośne gry i zabawki posiadające
funkcje telekomunikacyjne, przybory do łucznictwa, przyrządy do naprawy darni na polu golfowym [akcesoria golfowe], przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, rakiety śnieżne,
rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice dla
pałkarzy [akcesoria do gier], rękawice do gier, rękawice
do szermierki, rękawice golfowe, rękawice płetwy do pływania, roboty zabawkowe, rolki do stacjonarnych rowerów treningowych, rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], rzut podkową [gry], rzutki strzelnicze [tarcze], rzutki, strzałki [gra],
samochody do zabawy, sanki [artykuły sportowe], siatki
do sportów, siatki na motyle, siatki tenisowe, skóra focza [pokrycia na narty], smycze do desek surfingowych, spławiki
wędkarskie, sprzęt do gier wideo, sprzęt wędkarski, stacjonarne rowery treningowe, sterowniki do zabawek, stojaki
do choinek, stoły bilardowe, stoły bilardowe uruchamiane
monetami lub żetonami, stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego, strzelające zabawki bożonarodzeniowe
w kształcie cukierków, suspensoria dla sportowców, szachownice, szachy, szpule do latawców, sztuczne przynęty
wędkarskie, śmieszne gadżety do zabawy, śmieszne gadżety
na imprezy, śnieg sztuczny na choinki, śnieżne kule, tarcze
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elektroniczne, tarcze strzelnicze, torby na kije golfowe,
na kółkach lub bez, torby na narty i deski surfingowe, torby
na sprzęt do krykieta, trampoliny [artykuły sportowe], trapezy [uprząż] do desek windsurfingowych, tryktrak [gra], tuby
strzelające na imprezy, tyczki do uprawiania skoku o tyczce,
ubranka dla lalek, uchwyty na świeczki choinkowe, układanki
[puzzle], uprząż wspinaczkowa, urządzenia do gier, urządzenia do sztuczek magicznych, urządzenia do wyrzucania piłek
tenisowych, urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie,
urządzenia pływackie do pływania, urządzenia zaciskowe
[sprzęt do wspinaczki górskiej], wabiki do myślistwa lub rybołówstwa, warcaby, wąskie kajaki do surfski, wędki, wiązania do nart, więcierze [pułapki na ryby], wiszące karuzele dla
dzieci [mobile], worki treningowe, wózki na torby golfowe,
wrotki, wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], wstążki do gimnastyki artystycznej, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki wypchane, zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, zdrapki do gier loteryjnych, zestawy
modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], żetony do gier hazardowych,
żyłki wędkarskie, żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolotów w pomniejszonej skali.
499027
(220) 2019 04 19
CENTRUM MEDYCZNE MAVIT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAVIT Centrum Medyczne

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 29.01.05
(510), (511) 44 diagnostyka i leczenie chorób oczu u dorosłych oraz dzieci, zabiegi korygujące wady wzroku za pomocą lasera excimerowego i femtosekundowego, diagnostyka
i leczenie chorób z zakresu laryngologii, chirurgii szczękowo-twarzowej i okulistyki u dorosłych oraz dzieci, badania audiologiczne, diagnostyka obrazowa, diagnostyka i leczenie
chorób oczu u dorosłych oraz dzieci, hospitalizacja w trybie
całodobowym, planowym i jednodniowym: otorynolaryngologia dzieci i dorosłych (w tym zakresy skojarzone - leczenie zaburzeń słuchu za pomocą implantów), okulistyka dzieci i dorosłych (w tym zakresy skojarzone - usunięcie zaćmy
niepowikłanej i powikłanej z jednoczesnym wszczepieniem
soczewki), chirurgia szczękowo - twarzowa dzieci i dorosłych, izba przyjęć.
(210)
(731)
(540)
(540)

499029
(220) 2019 04 19
HILDEBRANDT RAFAŁ REHABILITACJA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
HILDEBRANDT REHABILITACJA

(531) 02.01.08, 02.01.23, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi doradcze medyczne i rehabilitacyjne,
usługi fizjoterapii, osteopatia, rehabilitacja, fizykoterapia, terapia manualna, kinezyterapia, trening medyczny, konsultacje lekarskie.
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499038
(220) 2019 04 19
GRABAN ANDRZEJ GRUPA HANDLOWA FCF,
Chojnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) parkway
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 nawierzchnie chodnikowe i drogowe składające się z kruszywa (naturalnego, barwionego, szklanego)
oraz żywicy syntetycznej jako spoiwa, nawierzchnie drogowe i chodnikowe składające się z kruszyw o różnej frakcji,
wypełniaczy i spoiwa cementowego, organicznego lub syntetycznego, płyty chodnikowe i kostka brukowa, krawężniki,
elementy budowlane typu: elementy architektury ogrodowej, donice, ławki składające się z kruszywa oraz żywic syntetycznych jako spoiwa, zaprawy do wypełniania szczelin
pomiędzy kostkami brukowymi i płytami chodnikowymi
składające się z mieszanki kruszyw z żywicami syntetycznymi, spoiwem cementowym lub organicznym, 35 sprzedaż
w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu
następujących towarów: nawierzchnie chodnikowe i drogowe składające się z kruszywa (naturalnego, barwionego,
szklanego) oraz żywicy syntetycznej jako spoiwa, nawierzchnie drogowe i chodnikowe składające się z kruszyw o różnej
frakcji, wypełniaczy i spoiwa cementowego, organicznego
lub syntetycznego, płyty chodnikowe i kostka brukowa, krawężniki, elementy architektury ogrodowej, donice, ławki składające się z kruszywa oraz żywic syntetycznych jako spoiwa,
zaprawy do wypełniania szczelin pomiędzy kostkami brukowymi i płytami chodnikowymi składające się z mieszanki
kruszyw z żywicami syntetycznymi, spoiwem cementowym
lub organicznym, 37 wykonywanie usług budowlanych polegających na wykonywaniu następujących prac związanych
z: nawierzchniami chodnikowymi i drogowymi składającymi
się z kruszywa (naturalnego, barwionego, szklanego) oraz
żywicy syntetycznej jako spoiwa, nawierzchniami drogowymi i chodnikowymi składającymi się z kruszyw o różnej
frakcji, wypełniaczy i spoiwa cementowego, organicznego
lub syntetycznego, układanie płyt chodnikowych i kostek
brukowych, krawężników, elementów architektury ogrodowej, donic, ławek składających się z kruszywa oraz żywic
syntetycznych jako spoiwa, kładzenie zapraw do wypełniania szczelin pomiędzy kostkami brukowymi i płytami chodnikowymi składających się z mieszanki kruszyw z żywicami
syntetycznymi, spoiwem cementowym lub organicznym.
499043
(220) 2019 04 19
TYTON PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Natalie

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.13, 29.01.02
(510), (511) 34 papierośnice, ustniki papierosów, bibułki papierosowe, gilzy papierosowe, pudełka na papierosy, zapalniczki do papierosów, tytoń do papierosów, filtry
do papierosów, ustniki do papierosów, lufki do papierosów,
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bloczki bibułki papierosowej, zestaw do skręcania papierosów, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do robienia papierosów, popielniczki dla palaczy, zapalniczki dla palaczy,
pojemniki na tytoń i humidory, fajki, przyrządy do obcinania
papierosów, papierowe ustniki papierosowe z filtrami, filtry
do tytoniu, ustniki do fajek, woreczki na tytoń, nawilżacze
do tytoniu, puszki na tytoń, tabakierki, torebki na fajki, pojemniki na tytoń, aromaty do tytoniu, tytoń luzem, do zwijania
i do fajek, substytuty tytoniu, tabaka, tytoń, tytoń do fajek,
tytoń do palenia, tytoń do żucia, tytoń i substytuty tytoniu,
wyroby tytoniowe, pojemniki na zapałki, pudełka na zapałki.
499044
(220) 2019 04 19
TYTON PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEDUCE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 34 papierośnice, ustniki papierosów, bibułki papierosowe, gilzy papierosowe, pudełka na papierosy, zapalniczki do papierosów, tytoń do papierosów, filtry
do papierosów, ustniki do papierosów, lufki do papierosów,
bloczki bibułki papierosowej, zestaw do skręcania papierosów, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do robienia papierosów, popielniczki dla palaczy, zapalniczki dla palaczy,
pojemniki na tytoń i humidory, fajki, przyrządy do obcinania
papierosów, papierowe ustniki papierosowe z filtrami, filtry
do tytoniu, ustniki do fajek, woreczki na tytoń, nawilżacze
do tytoniu, puszki na tytoń, tabakierki, torebki na fajki, pojemniki na tytoń, aromaty do tytoniu, tytoń luzem, do zwijania
i do fajek, substytuty tytoniu, tabaka, tytoń, tytoń do fajek,
tytoń do palenia, tytoń do żucia, tytoń i substytuty tytoniu,
wyroby tytoniowe, pojemniki na zapałki, pudełka na zapałki.
499047
(220) 2019 04 19
DYKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dzierżoniów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DYKON

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 24 bielizna stołowa, bielizna kuchenna,
25 odzież, bielizna, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry,
40 dekatyzowanie tkanin, barwienie tkanin, obróbka tekstyliów, skóry i futer, usługi krawieckie, szycie (produkcja na zamówienie), obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw
sztucznych.
(210) 499048
(220) 2019 04 19
(731) KOWAL DOMINIK TOMASZ KADOM, Pruszków
(540) (znak słowny)
(540) mls.pl
(510), (511) 35 wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe w zakresie branży nieruchomości poprzez Internet,
udostępnianie powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń reklamowych lub handlowych o tematyce nieruchomości poprzez Internet.
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499050
(220) 2019 04 20
BŁASIAK RENATA EKOWENT PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKOWENT
(210)
(731)

(531)

26.01.03, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.08,
27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej artykułów i urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, 37 instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, modernizacja instalacji
do klimatyzacji budynków, naprawa i konserwacja urządzeń
do klimatyzacji, odnawianie instalacji klimatyzacyjnych,
regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, usługi
czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego, usługi uszczelniania
otworów wentylacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, usługi
wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń
do klimatyzacji, instalacja urządzeń do klimatyzacji do czystych pomieszczeń, instalacja urządzeń wentylacyjnych, budowa szybów wentylacyjnych, naprawa urządzeń do wentylacji, usługi czyszczenia przewodów wentylacyjnych,
regularne serwisowanie urządzeń do wentylacji, modernizacja instalacji do wentylacji budynków, naprawa i konserwacja
urządzeń do wentylacji, instalacja systemów do wentylacji
i usuwania kurzu.
499051
(220) 2019 04 20
KONOPKA MARIA RESTAURACJA NOWINA,
Głogoczów
(540) (znak słowny)
(540) Restauracja Nowina
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności
i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów
w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów
w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach
szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów,
restauracje dla turystów, usługi restauracji hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje
samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących
restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie
informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje,
usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków, doradztwo kulinarne.
(210)
(731)

(210) 499052
(220) 2019 04 20
(731) GÓRSKI KAMIL CONSULTOR, Chorzów
(540) (znak słowny)
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(540) Silemal
(510), (511) 1 silikony, środki powierzchniowo czynne silikonowe do celów przemysłowych, płynne elastomery silikonowe, elastomery termoplastyczne, elastomery płynne,
substancje chemiczne do użytku w produkcji proszku do formowania, nieprzetworzone żywice syntetyczne do użytku
w produkcji mieszanek do formowania, nieprzetworzone żywice syntetyczne do użytku w produkcji mieszanek do formowania tworzyw sztucznych, mieszanki do formowania
o konsystencji ciasta stosowane w procesach formowania
tłocznego i wtryskowego, mieszanki do formowania wtryskowego, preparaty formierskie, termoplastyczna żywica
do stosowania w formowaniu, nieorganiczne środki do wiązania szkła do form odlewniczych.
(210) 499053
(220) 2019 04 20
(731) GÓRSKI KAMIL CONSULTOR, Chorzów
(540) (znak słowny)
(540) Dakisil
(510), (511) 1 środki zapobiegające wytwarzaniu się piany,
substancje chemiczne do stabilizacji piany, środki przeciw
pienieniu, środki osłabiające pienienie, silikony, środki powierzchniowo czynne silikonowe do celów przemysłowych,
mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku w produkcji
żywności i napojów.
499054
(220) 2019 04 21
K5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K5
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.21, 27.07.21, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa, kawa rozpuszczalna, kawa mielona, kapsułki z kawą, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz
sprzedaż internetowa sprzętu kateringowego, kawy, 41 kursy
szkoleniowe, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych,
zapewnianie kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów
edukacyjnych, prowadzenie kursów edukacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z dietą, usługi edukacyjne dotyczące
gotowania, kursy korespondencyjne dotyczące gotowania,
usługi edukacyjne związane z technologią żywności, doradztwo w zakresie organizacji zawodów kulinarnych, usługi
konsultacyjne w dziedzinie zawodów kulinarnych, szkolenia
w zakresie cateringu, 43 restauracje, zapewnianie żywności
i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi w zakresie pubów,
serwowanie napojów w pubach z browarem, oferowanie
żywności i napojów w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie
posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywa-

Nr ZT24/2019

nie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie
posiłków i napojów, restauracje dla turystów, usługi restauracji hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, serwowanie
jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych,
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji związanych
z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów
i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze
dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu
obejmującego żywność i napoje, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania
posiłków, doradztwo kulinarne, porady dotyczące przepisów
kulinarnych, usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej,
usługi hotelowe, rezerwacja zakwaterowania w hotelach,
organizowanie zakwaterowania w hotelach, wycena zakwaterowania w hotelach, udzielanie informacji w zakresie hoteli,
udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, świadczenie
usług przez hotele i motele, elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, rezerwacja hotelowa na rzecz
osób trzecich, zapewnianie zakwaterowania w hotelach
i motelach, udostępnianie informacji on-line dotyczących
rezerwacji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli świadczone
za pośrednictwem internetu, usługi agencji tymczasowego
wynajmu mieszkań, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach.
499057
(220) 2019 04 21
PASAŻ ŚRÓDMIEJSKI 24H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAMOOBSŁUGOWY BUFET FREE

(210)
(731)

(531) 11.01.05, 26.02.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności
i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów
w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów
w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach
szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów,
restauracje dla turystów, usługi restauracji hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje
samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących
restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie
informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje,
usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków.
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499059
(220) 2019 04 21
PRZĘCZEK KRZYSZTOF BRONISŁAW
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE KANBRUK,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KANBRUK

(210)
(731)
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macje dotyczące masażu, masaże, udostępnianie obiektów
i sprzętu do rehabilitacji psychicznej, usługi terapeutyczne,
zabiegi terapeutyczne dla ciała, badanie sprawności fizycznej, usługi opieki dziennej w klinikach medycznych nad chorymi dziećmi.
499064
(220) 2019 04 22
MICHALIK GRZEGORZ, IGNASZEWSKI PAWEŁ
IM MOTION SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) IMMOTION
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi
handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów,
usługi handlu hurtowego w zakresie akcesoriów do rowerów, sprzedaż detaliczna lub hurtowa rowerów, części rowerowych, kasków rowerowych, rękawiczek rowerowych,
koszulek rowerowych, spodenek rowerowych, ochraniaczy
rowerowych, nogawek rowerowych, okularów rowerowych, kurtek rowerowych, bezrękawników rowerowych,
bielizny rowerowej, czapek rowerowych, butów rowerowych, bluz rowerowych, spodni rowerowych, ochraniaczy
na buty rowerowe, skarpetek rowerowych, 37 konserwacja i naprawa sprzętu sportowego, naprawa i konserwacja
rowerów, udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją sprzętu sportowego, udzielanie informacji
związanych z naprawą rowerów.
(210)
(731)

(531) 07.11.10, 26.03.01, 06.07.01, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi budowlane, budowa dróg, konserwacja dróg, uszczelnianie dróg, budowa fundamentów dróg,
budowa dróg na zamówienie, rozbieranie dróg, budowa
podkładów pod drogi, asfaltowanie usługi doradcze w zakresie asfaltowania, usługi brukarskie, układanie nawierzchni
drogowych, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne
związane z publicznymi robotami budowlanymi, budowa
w ramach robót publicznych, instalacja systemów wodociągowo - kanalizacyjnych, instalacja urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie
instalacji wodno - kanalizacyjnych, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, odnawianie instalacji
wodno - kanalizacyjnych, konserwacja instalacji wodno - kanalizacyjnej, konserwacja rur kanalizacyjnych, renowacja rur
kanalizacyjnych, serwisowanie rur kanalizacyjnych, naprawa
systemów kanalizacji, nadzór budowlany nadzór budowlany
na miejscu, nadzór nad robotami budowlanymi, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego nadzór budowlany w zakresie projektów inżynierii wodno - lądowej, nadzór
budowlany na miejscu inwestycji w zakresie obiektów inżynierii wodno - lądowej, nadzór nad budowaniem konstrukcji.
499060
(220) 2019 04 21
KOZIOROWSKA ALEKSANDRA MARIA FIZJOTERAPIA
DZIECIĘCA, Zielątkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIZJOTERAPIA DZIECIĘCA

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 01.15.24, 24.15.08, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 kliniki medyczne, usługi klinik medycznych
i opieki zdrowotnej, konsultacje medyczne, usługi medyczne, opieka medyczna i zdrowotna, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, poradnictwo medyczne, informacja medyczna, usługi
fizjoterapii, fizjoterapia, fizjoterapia dzieci, hydroterapia, usługi elektroterapii dla fizjoterapii, rehabilitacja fizyczna, terapia
zajęciowa i rehabilitacja, opracowywanie indywidualnych
programów rehabilitacji fizycznej, zapewnianie obiektów
i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, udostępnianie sprzętu
i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej,
opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, infor-

499065
(220) 2019 04 22
MICHALIK GRZEGORZ, IGNASZEWSKI PAWEŁ
IM MOTION SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMMOTION
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.01.23
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, usługi handlu
hurtowego w zakresie akcesoriów do rowerów, sprzedaż detaliczna lub hurtowa rowerów, części rowerowych, kasków
rowerowych, rękawiczek rowerowych, koszulek rowerowych,
spodenek rowerowych, ochraniaczy rowerowych, nogawek
rowerowych, okularów rowerowych, kurtek rowerowych,
bezrękawników rowerowych, bielizny rowerowej, czapek
rowerowych, butów rowerowych, bluz rowerowych, spodni
rowerowych, ochraniaczy na buty rowerowe, skarpetek rowerowych, 37 konserwacja i naprawa sprzętu sportowego,
naprawa i konserwacja rowerów, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją sprzętu sportowego,
udzielanie informacji związanych z naprawą rowerów.
(210)
(731)

499067
(220) 2019 04 23
AHEAD PROFESSIONALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ahead Professionals

(531) 26.11.01, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 biura pośrednictwa pracy, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, rekrutacja personelu, 41 doradztwo zawodowe, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie].
499086
(220) 2019 04 23
HIGIENA SERWIS KATARZYNA PIETRZYK-BILEWICZ
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Higiena Serwis
(210)
(731)

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki czyszczące, aerozole czyszczące, kreda
czyszcząca, oleje czyszczące, żrące środki czyszczące, preparaty czyszczące do czyszczenia rur kanalizacyjnych, pianka
do czyszczenia, amoniak do czyszczenia, krochmal do czyszczenia, płyny do czyszczenia, preparaty czyszczące do piekarników, środki czyszczące do zamrażarek, środki czyszczące do szkła, środki czyszczące do metalu, środki czyszczące
do kamienia, preparaty czyszczące do dywanów, chusteczki
zawierające preparaty czyszczące, szampony do czyszczenia
dywanów, środki do czyszczenia toalet, preparaty do czyszczenia podłóg, środki do czyszczenia tapicerki, preparaty
do czyszczenia tkanin, środki do czyszczenia chromu, mieszaniny do czyszczenia ubikacji, środek do czyszczenia
czajników, środek do czyszczenia mebli, soda krystaliczna
do czyszczenia, preparaty do czyszczenia tapet, mieszanki
czyszczące do usuwania plam, czyszczące rozpuszczalniki
o właściwościach emulgujących, preparaty do czyszczenia
i odświeżania, preparaty do czyszczenie na sucho, olejki
sosnowe do czyszczenia podłóg, rozpuszczalniki alkoholowe będące preparatami czyszczącymi, preparaty czyszczące do stosowania na płytkach, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki nadające połysk
do czyszczenia okien, impregnowane chusteczki papierowe
do czyszczenia naczyń, środki do czyszczenia okien w formie
rozpylacza, środki czyszczące w sprayu do użytku domowego, ściereczki do czyszczenia nasączone preparatami do polerowania, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia
i odkurzania, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku
domowego, odkamieniacze do użytku domowego, proszki
do szorowania, proszek do zmywarek, proszki do polerowania, wody do prasowania, wody do żelazka, chusteczki
higieniczne, czyściwa papierowe, 35 sprzedaż detaliczna
lub hurtowa środków czyszczących, aerozoli czyszczących,
kredy czyszczącej, olejów czyszczących, żrących środków
czyszczących, preparatów czyszczących do czyszczenia rur
kanalizacyjnych, pianek do czyszczenia, amoniaku do czyszczenia, krochmalu do czyszczenia, płynów do czyszczenia,
preparatów czyszczących do piekarników, środków czyszczących do zamrażarek, środków czyszczących do szkła,
środków czyszczących do metalu, środków czyszczących
do kamienia, preparatów czyszczących do dywanów, chusteczek zawierających preparaty czyszczące, szamponów

Nr ZT24/2019

do czyszczenia dywanów, środków do czyszczenia toalet,
preparatów do czyszczenia podłóg, środków do czyszczenia tapicerki, preparatów do czyszczenia tkanin, środków
do czyszczenia chromu, mieszanin do czyszczenia ubikacji,
środków do czyszczenia czajników, środków do czyszczenia mebli, sody krystalicznej do czyszczenia, preparatów
do czyszczenia tapet, mieszanek czyszczących do usuwania plam, czyszczących rozpuszczalników o właściwościach
emulgujących, preparatów do czyszczenia i odświeżania,
preparatów do czyszczenie na sucho, olejków sosnowych
do czyszczenia podłóg, rozpuszczalników alkoholowych
będących preparatami czyszczącymi, preparatów czyszczących do stosowania na płytkach, środków czyszczących
do celów gospodarstwa domowego, środków nadających
połysk do czyszczenia okien, impregnowanych chusteczek
papierowych do czyszczenia naczyń, środków do czyszczenia okien w formie rozpylaczy, środków czyszczących
w sprayu do użytku domowego, ściereczek do czyszczenia
nasączonych preparatami do polerowania, powietrza sprężonego w puszce do czyszczenia i odkurzania, preparatów
chemicznych do czyszczenia do użytku domowego, odkamieniaczy do użytku domowego, proszków do szorowania,
proszków do zmywarek, proszków do polerowania, wody
do prasowania, wody do żelazka, chusteczek higienicznych,
chemii konsumenckiej, czyściw papierowych, środków
do dezynfekcji rąk, środków do dezynfekcji narzędzi i powierzchni, dozowników do mydła, papierów toaletowych,
ręczników składanych, ręczników w roli, dyspenserów i serwetek dyspenserowych, folii, woreczków, naczyń jednorazowych, gąbek, ścierek, druciaków, kapci hotelowych, kosmetyków i galanterii hotelowych, koszów na odpady, maszyn
czyszczących, artykułów do sprzątania, środków do pielęgnacji ciała, środków do mycia ciała, odkurzaczy i worków
do odkurzaczy, odświeżaczy powietrza, papieru toaletowego, ręczników, ręczników papierowych, rękawic gospodarczych i jednorazowych, serwetek, suszarek do rąk, środków
chemicznych, środków do mycia, luster, kijów, minibarów,
sejfów, podkładów medycznych, kosmetyków hotelowych,
galanterii hotelowej, 37 usługi sprzątania, sprzątanie fabryk,
sprzątanie szpitali, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie
domów, sprzątanie poddaszy, sprzątanie hoteli, sprzątanie
sklepów, sprzątanie szkół, sprzątanie domów mieszkalnych,
sprzątanie toalet publicznych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie zakładów przemysłowych, sprzątanie
placów budowy, sprzątanie terenów publicznych, sprzątanie
terenów miejskich, sprzątanie budynków użyteczności publicznej, sprzątanie pomieszczeń na ładunki, sprzątanie dróg
dojazdowych na budowy, sprzątanie budynków i terenów
przemysłowych, usługi czyszczenia w zakresie sprzątania
biur, usługi dozorcy w zakresie sprzątania budynków, sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, udzielanie
informacji związanych ze sprzątaniem budynków, usługi
czyszczenia w zakresie sprzątania gospodarstwa domowego, sprzątanie obiektów przed imprezami i po imprezach,
usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym,
udzielanie informacji związanych z usługami sprzątania
ulic, czyszczenie budynków, czyszczenie powierzchni handlowych, usługi czyszczenia biur, czyszczenie powierzchni
podłóg, czyszczenie pokryć podłogowych, usługi czyszczenia sufitów, czyszczenie powierzchni ścian, czyszczenie
pomieszczeń domowych, czyszczenie przemysłowe budynków, czyszczenie wewnętrznych powierzchni budynków,
czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków, udzielanie informacji, porad i konsultacji na temat czyszczenia, usuwanie odpadów.
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499092
(220) 2019 04 24
PRENATALIS. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PRENATALIS
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe,
nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, 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, 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, 32 piwo, napoje
bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty
do produkcji napojów, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt,
usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(210)
(731)

(210) 499097
(220) 2019 04 24
(731) YOLO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) YOLO PAY
(510), (511) 36 pożyczki - usługi finansowe, doradztwo finansowe, operacje finansowe.
499100
(220) 2019 04 24
F DELICIOUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F...ing Delicious
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.02, 02.09.01, 26.11.01
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, 43 bary szybkiej obsługi
[snack - bary], biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], dekorowanie ciast, dekorowanie żywności, domy turystyczne, informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków,
kafeterie [bufety], motele, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi
barowe, usługi hotelowe, usługi osobistych kucharzy, usługi
restauracji specjalizujących się w makaronach udon i soba,
usługi restauracji washoku, usługi restauracyjne, wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt
czasowy, wypożyczanie urządzeń do gotowania.
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499101
(220) 2019 04 24
WAŚNIEWSKI BOGDAN GRZEGORZ DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
I ZARZĄDZANIA, Łask
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOM SENIORA
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.01.06
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji,
szkoleń, seminariów, pracowni specjalistycznych, prezentacji
i pokazów w zakresie opieki nad osobami starszymi, profilaktyki ochrony zdrowia, podstawowej opieki medycznej,
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], usługi
klubów dla osób starszych, warsztaty zajęcia i szkolenia muzyczne, plastyczne, sensoryczne, manualne, terapeutyczne,
sportowe, rekreacyjne, organizacja i prowadzenie imprez rekreacyjnych, muzycznych, plastycznych, widowiskowych, organizacja i prowadzenie wycieczek, 43 domy opieki dla osób
w podeszłym wieku, ośrodki opieki dziennej i całodobowej
dla osób w podeszłym wieku, domy dla emerytów, wyżywienie i zakwaterowanie w domach spokojnej starości i domach opieki, aprowizacja w żywność i napoje oraz zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy lub stały, kafeterie
[bufety], kawiarnie, stołówki, usługi barowe, restauracje, obsługa gastronomiczna, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi cateringowe,
wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na zebrania, usługi hotelowe, 44 domy spokojnej starości, domy starców, hospicja, świadczenie usług przez
domy opieki nad starszymi ludźmi, opieka pielęgniarska,
lekarska, medyczna, paliatywna, terapeutyczna, zdrowotna, opieka diagnostyczna, psychologiczna i pielęgnacyjna,
wypożyczanie sprzętu medycznego, usługi ambulatoryjne,
usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, pomoc
medyczna, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi opieki
społecznej, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych,
porady w zakresie farmakologii, usługi medyczne, usługi lekarskie, usługi pielęgniarskie, usługi rehabilitacyjne, usługi
optyczne, usługi dentystyczne, usługi psychologów, usługi
terapeutyczne, fizjoterapia, zooterapia, arteterapia, aromaterapia, fizykoterapia, usługi terapii zajęciowej, usługi sanatoryjne, masaże, salony piękności, salony fryzjerskie, doradztwo
żywieniowe, opieka psychosocjalna, opieka pielęgniarska
dla osób starszych, udzielanie informacji z zakresu usług
medycznych i opieki zdrowotnej, kliniki medyczne, usługi
w zakresie lecznictwa, diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej,
ekspertyzy specjalistyczne z zakresu lecznictwa, diagnostyki
i profilaktyki zdrowotnej.
(210)
(731)

499102
(220) 2019 04 24
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 100% BIODEGRADOWALNE EKO GRILL
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.04.04
(510), (511) 25 odzież, obuwie, galanteria, skarpety, zestawy
ubrań dla dzieci, szaliki, rękawiczki.
499115
(220) 2019 04 24
AMBRA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CIN&CIN
(510), (511) 41 rozrywka, nauczanie i szkolenia, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, prowadzenie warsztatów
[szkolenia], organizacja warsztatów i seminariów, prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, imprezy z degustacją win w celach edukacyjnych, degustacje win [usługi
rozrywkowe].
(210)
(731)

(531) 01.15.05, 26.01.01, 26.01.04, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 8 sztućce z tworzyw ulegających biodegradacji, zastawa stołowa jednorazowego użytku wykonana
z tworzyw sztucznych [sztućce], 21 kubki papierowe, biodegradowalne kubki na bazie masy papierniczej, kubki wykonane z tworzyw sztucznych, talerze papierowe, talerze
biodegradowalne, talerze z tworzyw sztucznych, talerze
do jednorazowego użytku, naczynia na piknik, słomki do picia, biodegradowalne tacki, biodegradowalne miski, szczotki
do czyszczenia grillów.
499103
(220) 2019 04 24
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYPIECZONE ZE SMAKIEM
(210)
(731)

(531) 05.07.02, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 30 chleb, bułki, wyroby piekarnicze, pieczywo,
bagietki, bułki, suchary, wafle, potrawy na bazie mąki, mąka
spożywcza, wyroby na bazie mąki spożywczej i preparatów
zbożowych, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka.
(210)
(731)
(540)
(540)

499112
(220) 2019 04 24
YE ZHONGBIAO, Wólka Kosowska
(znak słowno-graficzny)
JING PAI

499119
(220) 2019 04 24
AMBRA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CIN&CIN FREE
(510), (511) 41 rozrywka, nauczanie i szkolenia, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, prowadzenie warsztatów
[szkolenia], organizacja warsztatów i seminariów, prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, imprezy z degustacją win w celach edukacyjnych, degustacje win [usługi
rozrywkowe].
(210)
(731)

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

499123
(220) 2019 04 24
KĘDZIOR JACEK, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
RaceTCS RACING TRACTION CONTROL SYSTEM

(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 sterowniki elektroniczne.
499124
(220) 2019 04 24
MERKUR 09 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) merkur
(210)
(731)

(531) 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, przetwory owocowe i warzywne, żelatyna spożywcza, galaretki owocowe,
skórki owocowe, rodzynki, 30 produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, mąka, preparaty zbożowe, wyroby piekarnicze, preparaty do wyrobów
piekarniczych, mieszanki do chleba, nielecznicze słodycze
jako wyroby cukiernicze, cukier, ciasta, mieszanki do ciast,
ciasta mrożone, aromaty do ciast, preparaty do ciast, dekoracje cukiernicze do ciast, syrop glukozowy do użytku jako środek żelujący do żywności, drożdże i zaczyny, polewy cukiernicze, kremy, drożdże, kakao, kawa, przyprawy, lody, sorbety,
mieszanki do sporządzania lodów, proszki do przygotowywania lodów, preparaty aromatyczne do lodów, 35 usługi

Nr ZT24/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

sprzedaży następujących towarów: nabiał i substytuty nabiału, przetwory owocowe i warzywne, żelatyna spożywcza, galaretki owocowe, skórki owocowe, rodzynki, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia
przez ludzi, mąka, preparaty zbożowe, wyroby piekarnicze,
preparaty do wyrobów piekarniczych, mieszanki do chleba,
nielecznicze słodycze jako wyroby cukiernicze, cukier, ciasta,
mieszanki do ciast, ciasta mrożone, aromaty do ciast, preparaty do ciast, dekoracje cukiernicze do ciast, syrop glukozowy do użytku jako środek żelujący do żywności, drożdże
i zaczyny, polewy cukiernicze, kremy, drożdże, kakao, kawa,
przyprawy, lody, sorbety, mieszanki do sporządzania lodów,
proszki do przygotowywania lodów, preparaty aromatyczne
do lodów.
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stów i podróżnych, informacja hotelowa, rezerwacja pokojów
hotelowych dla podróżnych, opieka nad dziećmi, 44 usługi
salonu piękności, fryzjerskie, masażu, fizjoterapii, usługi SPA,
prowadzenie gabinetów kosmetycznych, medycznych, usługi spa medycznych, usługi saun.
499138
(220) 2019 04 25
UNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H HANZA HOTEL
(210)
(731)

499125
(220) 2019 04 24
RABEKO ARKADIUSZ RABEKO FIRMA HANDLOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DOPE THE WALL
(510), (511) 2 farby i farby mocno rozcieńczone, lakiery i pokosty, powłoki.
(210)
(731)

499135
(220) 2019 04 25
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin
(540) (znak słowny)
(540) kaltetan
(510), (511) 5 leczniczy preparat weterynaryjny.
(210)
(731)

499137
(220) 2019 04 25
UNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H HANZA PAŁAC

(210)
(731)

(531) 01.01.05, 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 organizowanie i obsługa przyjęć okolicznościowych, zjazdów, konferencji, kongresów, sympozjów,
wystaw, organizowanie i obsługa koncertów, organizowanie
i obsługa dancingów, dyskotek, usługi turystyczne związane
z organizacją wypoczynku, 43 usługi hotelarskie, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni i innych placówek
gastronomicznych, wytwarzanie i podawanie gotowych
posiłków i dań, napojów, wyrobów cukierniczych, przygotowywanie i dostarczanie żywności i napojów dla odbiorców
zewnętrznych tzw. katering, usługi rozrywkowe świadczone
przez hotele, rezerwacje hotelowe i biletowe, obsługa turystów i podróżnych, informacja hotelowa, rezerwacja pokojów
hotelowych dla podróżnych, opieka nad dziećmi, 44 usługi
salonu piękności, fryzjerskie, masażu, fizjoterapii, usługi SPA,
prowadzenie gabinetów kosmetycznych, medycznych, usługi spa medycznych, usługi saun.
(210) 499147
(220) 2019 04 25
(731) WITEK RADOSŁAW WIRA, Brzozów
(540) (znak słowny)
(540) CZARNA LEMONIADA
(510), (511) 32 inne napoje bezalkoholowe.

(531) 01.01.05, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 41 organizowanie i obsługa przyjęć okolicznościowych, zjazdów, konferencji, kongresów, sympozjów,
wystaw, organizowanie i obsługa koncertów, organizowanie
i obsługa dancingów, dyskotek, usługi turystyczne związane
z organizacją wypoczynku, prowadzenie parków rozrywki,
usługi parków tematycznych i parków rozrywki, pływalnie
[baseny], prowadzenie, udostępnianie, wynajmowanie basenów kąpielowych, usługi świadczone przez baseny i kompleksy ze zjeżdżalniami wodnymi, organizowanie wycieczek
w celach rozrywkowych, 43 usługi hotelarskie, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni i innych placówek
gastronomicznych, wytwarzanie i podawanie gotowych
posiłków i dań, napojów, wyrobów cukierniczych, przygotowywanie i dostarczanie żywności i napojów dla odbiorców
zewnętrznych tzw. katering, usługi rozrywkowe świadczone
przez hotele, rezerwacje hotelowe i biletowe, obsługa tury-

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

499151
(220) 2019 04 25
BORCHERT-PIWIŃSKA ALICJA FAST-STEP, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
BIURO PODRÓŻY FAST-STEP TRAVEL
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(531) 18.01.08, 18.01.23, 26.02.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 39 zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek.

materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów,
woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania
robactwa, fungicydy, herbicydy.

(210) 499152
(220) 2019 04 25
(731) KOWALEWSKI PAWEŁ, Łomianki
(540) (znak słowny)
(540) NEGOMEDIACJE
(510), (511) 41 szkolenia biznesowe.

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

499154
(220) 2019 04 25
WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA FALA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fala
(210)
(731)

499162
(220) 2019 04 25
34473346
(320) 2018 11 05
(330) CN
Ningbo AUX electric Co., Ltd., Ningbo City, CN
(znak słowno-graficzny)
AUFIT

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 urządzenia klimatyzacyjne, Instalacje klimatyzacyjne, agregaty klimatyzacyjne, urządzenia do oczyszczania gazu, filtry do klimatyzacji, urządzenia i instalacje oświetleniowe, urządzenia i instalacje do gotowania, urządzenia
chłodzące, suszarki do włosów, podgrzewacze wody, instalacje do ogrzewania wodnego, parowe sauny do twarzy, instalacje do uzdatniania wody, kaloryfery elektryczne.
499163
(220) 2019 04 25
BIT Huachuang Electric Vehicle Technology Co., Ltd.,
Beijing, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HCPOWER
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi w zakresie marketingu, reklamy, promocji oraz informacji handlowej, organizowanie wystaw
handlowych i reklamowych, zgromadzenie towarów ułatwiające oferowanie i wybór przez klienta w celu dokonania
zakupu w sklepach i/ lub hurtowniach obejmujących artykuły: branży spożywczej, w tym alkohole, papierosy, owoce,
warzywa, branży motoryzacyjnej takie jak części do samochodów, oleje i smary, branży chemicznej, w tym farby, lakiery, rozpuszczalniki, wyroby malarskie, proszki do prania,
pasty, branży instalacyjno - sanitarnej, w tym armatura domowa, wyposażenie łazienek, materiały hydrauliczne, kotły
co., wyroby kanalizacyjne, branży elektrotechnicznej takie
jak oświetleniowe, kable, osprzęt elektrotechniczny, elektronarzędzia, branży metalowej takie jak okucia, śruby i gwoździe, materiały ścierne, branży budowlanej takie jak cement
i wapno, płytki podłogowe i ścienne, materiały izolacyjne
i pokryciowe, materiały ścienne, branży drzewnej takie jak
płyty drewnopochodne, sklejki, galanteria drzewna.
499161
(220) 2019 04 25
ALPINUS CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski
(540) (znak słowny)
(540) MEDISEPTOL H
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, mieszanki gaśnicze
i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania i lutowania,
substancje do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spoiwa)
przeznaczone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, kompost, nawozy, preparaty biologiczne do użytku
w przemyśle i nauce, 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,
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 lokomotywy, autokary dalekobieżne, rowery,
przenośniki naziemne [transportery], wózki towarowe i bagażowe, autobusy, opony pneumatyczne, pojazdy lotnicze,
kadłuby statków, hamulce do pojazdów.
(210)
(731)
(540)
(540)

499164
(220) 2019 04 25
Ningbo AUX electric Co., Ltd., Ningbo City, CN
(znak słowno-graficzny)
XTRON

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 urządzenia klimatyzacyjne, Instalacje klimatyzacyjne, agregaty klimatyzacyjne, urządzenia do oczyszczania gazu, filtry do klimatyzacji, urządzenia i instalacje oświetleniowe, urządzenia i instalacje do gotowania, urządzenia
chłodzące, suszarki do włosów, podgrzewacze wody, instalacje do ogrzewania wodnego, parowe sauny do twarzy, instalacje do uzdatniania wody, kaloryfery elektryczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

499182
(220) 2019 04 26
7LEVELS SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
JET KAVE
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(531) 02.01.02, 02.01.16, 18.05.05, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier wideo, oprogramowanie gier interaktywnych, oprogramowanie gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej i urządzeń bezprzewodowych, gry wideo
[gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, oprogramowanie
do gier do użytku z konsolami do gier wideo, oprogramowanie do gier elektronicznych do telefonów komórkowych, oprogramowanie do gier komputerowych do użycia
w grach interaktywnych on-line, publikacje elektroniczne
do pobrania, związane z grami, 28 gry elektroniczne, gry
elektroniczne inne niż te przystosowane do użytku jedynie z odbiornikami telewizyjnymi, gry akcji zręcznościowe,
podręczne konsole do gry, urządzenia do gier elektronicznych, 41 usługi rozrywkowe w zakresie gier komputerowych i wideo, usługi w zakresie gier zręcznościowych,
usługi w zakresie gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem Internetu, gry internetowe [nie do pobrania],
usługi gier on-line przez urządzenia mobilne, dostarczanie
biuletynów w dziedzinie gier komputerowych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

ogrodowe ręczne, łopaty, łopatki, motyki, nożyce do cięcia
gałęzi, trawy i żywopłotów, osprzęt do podlewania, sadzarki,
sekatory, szpadle, widły, widełki.

499183
(220) 2019 04 26
PACIFIC BLUE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PACIFIC BLUE Perfekt KOŁO

(531) 24.01.15, 27.05.01, 28.03.99, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, galanteria, skarpety, zestawy
ubrań dla dzieci, szaliki, rękawiczki.

(210)
(731)

(531) 25.03.01, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.22
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe i wyroby
z nich: armatura do przewodów, blacha i materiały blacharskie, ćwieki, drut, drabiny, dzwonki, gwoździe, haki i klamry,
imadła, kątowniki i profile, klucze, kłódki, kołki, kowadła, konstrukcje metalowe, kątowniki, nakrętki i nity, obręcze, okucia
i opaski zaciskowe, osprzęt do drzwi i okien, pierścienie dystansowe, oporowe z gwintem lub bez, płyty kotwiące, podkładki, pręty, skrzynie, pojemniki, rękojeści do narzędzi, rury,
rurki, rygle, sworznie, śruby i wkręty, tuleje, uszczelki i zaciski
metalowe, zamki, zasuwy, złącza, 7 maszyny sterowane mechanicznie, elektrycznie i maszyny sterowane pneumatycznie oraz części do nich służące do obróbki metalu, tworzywa
sztucznego, drewna, betonu, kamienia, do malowania, spawania, czyszczenia, cięcia, mycia, mieszania, maszyny rolnicze i części do nich brzeszczoty pił maszynowych do metalu,
drewna, frezy tarczowe, elektronarzędzia: kosiarki, piły, piły
wyrzynarki, pilarki, szlifierki, wiertarki, wkrętaki, noże do tokarek, noże do strugarek, noże listwowe, pistolety pneumatyczne do lakierowania, malowania, piaskowania, przedmuchiwania, podlewania, 8 narzędzia, przyrządy ręcznie
sterowane i części do nich, przyrządy do cięcia, szlifowania,
polerowania, brzeszczoty, dłuta, dziurkacze, frezy, gwinty,
gwintownice, imadła, kielnie, kilofy, kleszcze do osadzania
kołków, klucze, krążki czepne, łomy, młotki, nożyce, nitownice, napinacze, obcęgi, obcinacze, ostrzarki, pilniki, piły, pistolety do wyciskania masy, przecinaki, punktaki, przyrządy
ręczne do szlifowania i polerowania, rozwiertarki, sekatory,
siekiery, skrobaki, strugi, szczypce, śrubokręty, świdry, tarcze
szlifierskie, topory, ubijaki, wiertarki, wiertła, wkrętaki, wyrzynarki narzędzia ręczne ogrodnicze, grabie, grabki, kosiarki

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

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

499185
(220) 2019 04 26
YE ZHONGBIAO, Wólka Kosowska
(znak słowno-graficzny)
XI HANG

499186
(220) 2019 04 26
SKLEP BEFSZTYK.PL DIANA SŁONIEWSKA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Taste Store MEATS & MORE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, drób dziczyzna, ekstrakty mięsne,
konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce, warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty
mleczne, oleje, tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze, słodycze, lody, miód, melasa
(syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet,
sosy (przyprawy), lód, 35 sprzedaż żywności przez Internet,
40 przetwarzanie żywności i napojów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność.
(210)
(731)
(540)
(540)

499188
(220) 2019 04 26
SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK, Łódź
(znak słowno-graficzny)
SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK

(531) 20.07.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja na poziomie szkoły średniej i wyższej, prowadzenie
studiów podyplomowych, prowadzenie kursów edukacyj-
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nych, informacja o: edukacji, o imprezach rozrywkowych,
o rekreacji, studia filmowe, produkcja filmów, fotoreportaże,
obsługa gier w systemie on-line, organizowanie, prowadzenie i obsługa: konferencji, kongresów, sympozjów, seminariów, zjazdów, konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
nauczanie korespondencyjne, publikowanie i wypożyczanie
książek, pokazy kształcenia praktycznego, kultura fizyczna,
mikro-wydawnictwa, montaż programów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów na taśmach video, organizowanie obozów
sportowych, obsługa publikacji elektronicznych on-line,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, pisanie scenariuszy, publikacja elektroniczna on-line książek
i periodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, usługi reporterskie, sporządzanie napisów, przykładowo do filmów w wersji oryginalnej, usługi
w zakresie tłumaczeń, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
42 prace badawczo-rozwojowe, administrowanie stronami komputerowymi, usługi graficzne, instalacje i aktualizacja oprogramowania komputerowego, oprogramowanie
komputerowe, wypożyczanie komputerów, konserwacja
oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, projektowanie oprogramowania komputerowego, zarządzanie prawami autorskimi, opracowywanie projektów technicznych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych.

cja oprogramowania komputerowego, oprogramowanie
komputerowe, wypożyczanie komputerów, konserwacja
oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, projektowanie oprogramowania komputerowego, zarządzanie prawami autorskimi, opracowywanie projektów technicznych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych.

(210) 499191
(220) 2019 04 26
(731) GUBA MARTYNA FORCHANGE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) STER NA CEL
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, organizacje szkoleń.

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 rury spustowe metalowe, rynny metalowe,
złączki rur spustowych metalowe, złączki rynien metalowe,
19 rury spustowe niemetalowe, rynny niemetalowe, 37 usługi dekarskie, budowa i konserwacja rynien i rur spustowych.

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

499192
(220) 2019 04 26
SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK, Łódź
(znak słowno-graficzny)
UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES

(531) 20.07.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja na poziomie szkoły średniej i wyższej, prowadzenie
studiów podyplomowych, prowadzenie kursów edukacyjnych, informacja o: edukacji, o imprezach rozrywkowych,
o rekreacji, studia filmowe, produkcja filmów, fotoreportaże,
obsługa gier w systemie on-line, organizowanie, prowadzenie i obsługa: konferencji, kongresów, sympozjów, seminariów, zjazdów, konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
nauczanie korespondencyjne, publikowanie i wypożyczanie
książek, pokazy kształcenia praktycznego, kultura fizyczna,
mikro-wydawnictwa, montaż programów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów na taśmach video, organizowanie obozów
sportowych, obsługa publikacji elektronicznych on-line,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, pisanie scenariuszy, publikacja elektroniczna on-line książek
i periodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, usługi reporterskie, sporządzanie napisów, przykładowo do filmów w wersji oryginalnej, usługi
w zakresie tłumaczeń, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
42 prace badawczo-rozwojowe, administrowanie stronami komputerowymi, usługi graficzne, instalacje i aktualiza-

499196
(220) 2019 04 26
FOLIAREX FOROOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) BESTFALZ
(510), (511) 6 rury spustowe metalowe, rynny metalowe,
złączki rur spustowych metalowe, złączki rynien metalowe,
19 rury spustowe niemetalowe, rynny niemetalowe, 37 usługi dekarskie, budowa i konserwacja rynien i rur spustowych.
(210)
(731)

499197
(220) 2019 04 26
FOLIAREX FOROOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bestfalz
(210)
(731)

499200
(220) 2019 04 26
KOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kolbuszowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kobo
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, przetwory owocowe i warzywne, żelatyna spożywcza, galaretki owocowe,
skórki owocowe, rodzynki, 30 produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, mąka, preparaty zbożowe, wyroby piekarnicze, preparaty do wyrobów
piekarniczych, mieszanki do chleba, nielecznicze słodycze
jako wyroby cukiernicze, cukier, ciasta, mieszanki do ciast,
ciasta mrożone, aromaty do ciast, preparaty do ciast, dekoracje cukiernicze do ciast, syrop glukozowy do użytku jako środek żelujący do żywności, drożdże i zaczyny, polewy cukiernicze, kremy, drożdże, kakao, kawa, przyprawy, lody, sorbety,
mieszanki do sporządzania lodów, proszki do przygotowywania lodów, preparaty aromatyczne do lodów, 35 usługi
sprzedaży następujących towarów: nabiał i substytuty nabiału, przetwory owocowe i warzywne, żelatyna spożywcza, galaretki owocowe, skórki owocowe, rodzynki, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia
przez ludzi, mąka, preparaty zbożowe, wyroby piekarnicze,
preparaty do wyrobów piekarniczych, mieszanki do chleba,
nielecznicze słodycze jako wyroby cukiernicze, cukier, ciasta,
mieszanki do ciast, ciasta mrożone, aromaty do ciast, preparaty do ciast, dekoracje cukiernicze do ciast, syrop gluko-
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zowy do użytku jako środek żelujący do żywności, drożdże
i zaczyny, polewy cukiernicze, kremy, drożdże, kakao, kawa,
przyprawy, lody, sorbety, mieszanki do sporządzania lodów,
proszki do przygotowywania lodów, preparaty aromatyczne
do lodów.
499201
(220) 2019 04 26
HI CASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HICASH
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 36 pośredniczenie w sprzedaży instrumentów
finansowych poprzez sieć afiliacyjną, 38 nadawanie treści
audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, transmisja strumieniowa
telewizji przez Internet, transmisja materiałów wideo, filmów,
obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem
Internetu, emisja i transmisja programów telewizyjnych
za opłatą [pay-per-view], podcasting, przesyłanie webcastów, transmisje na żywo dostępne przez strony główne
w Internecie, 41 produkcja nagrań audio i video publikowanych w Internecie, produkcja infografik publikowanych w Internecie, publikowanie tekstów i obrazów w Internecie.
499204
(220) 2019 04 26
SEB-MAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ciechanów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sebmag

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, przetwory owocowe i warzywne, żelatyna spożywcza, galaretki owocowe, skórki owocowe, rodzynki, 30 produkty żywnościowe
na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, mąka,
preparaty zbożowe, wyroby piekarnicze, preparaty do wyrobów piekarniczych, mieszanki do chleba, nielecznicze
słodycze jako wyroby cukiernicze, cukier, ciasta, mieszanki
do ciast, ciasta mrożone, aromaty do ciast, preparaty do ciast,
dekoracje cukiernicze do ciast, syrop glukozowy do użytku
jako środek żelujący do żywności, drożdże i zaczyny, polewy cukiernicze, kremy jako nadzienie, drożdże, kakao, kawa,
przyprawy, lody, sorbety, mieszanki do sporządzania lodów,
proszki do przygotowywania lodów, preparaty aromatyczne
do lodów, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: nabiał i substytuty nabiału, przetwory owocowe i warzywne,
żelatyna spożywcza, galaretki owocowe, skórki owocowe, rodzynki, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone
do spożycia przez ludzi, mąka, preparaty zbożowe, wyroby
piekarnicze, preparaty do wyrobów piekarniczych, mieszanki do chleba, nielecznicze słodycze jako wyroby cukiernicze,
cukier, ciasta, mieszanki do ciast, ciasta mrożone, aromaty
do ciast, preparaty do ciast, dekoracje cukiernicze do ciast,
syrop glukozowy do użytku jako środek żelujący do żywności, drożdże i zaczyny, polewy cukiernicze, kremy jako na-
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dzienie, drożdże, kakao, kawa, przyprawy, lody, sorbety, mieszanki do sporządzania lodów, proszki do przygotowywania
lodów, preparaty aromatyczne do lodów.
499208
(220) 2019 04 26
NIEWĘGŁOWSKA KATARZYNA PRACOWNIA
ARTYSTYCZNA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Szyje Się DEKORACJE TKANINĄ

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 40 usługi krawieckie, krojenie tkanin, obrębianie
tkanin, szycie firan i zasłon.
(210) 499209
(220) 2019 04 26
(731) LASKOWSKI TOMASZ PRESTIGE, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) INSIDE PARK
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, administrowanie
domami czynszowymi, organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości,
pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, powiernictwo, wycena nieruchomości, wynajem
biur do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania],
zarządzanie nieruchomością, analizy finansowe, doradztwo
w sprawach finansowych, informacje finansowe, inwestycje
finansowe, inwestycje kapitałowe, transakcje finansowe, zarządzanie finansami.
499211
(220) 2019 04 26
TITUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TITUTO

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.12, 24.15.01
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, interfejsy komputerowe, monitory [programy komputerowe],
oprogramowanie gier, oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, programy komputerowe
do pobrania, programy komputerowe nagrane, programy
sterujące komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne,
do pobrania, 35 administrowanie programami lojalności
konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), komputerowe zarządzanie plikami,
marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania
oprogramowania, obróbka tekstów, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie
scenariuszy do celów reklamowych, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, reklama,
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
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tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, 41 komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne
[pokazy], nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], przekazywanie know-how
[szkolenia], publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe),
usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie
oświaty [nauczanie], 42 aktualizowanie oprogramowania
komputerowego, analizy systemów komputerowych, badania naukowe, badania techniczne, chmura obliczeniowa, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej,
hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja
programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, monitoring systemów komputerowych przy użyciu
dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów
komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa
[SaaS], pisanie techniczne, platforma jako usługa [PaaS],
powielanie programów komputerowych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
programowanie komputerów, projektowanie budowlane,
projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie opakowań,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie urbanistyczne, projektowanie wizytówek, przechowywanie
danych elektronicznych, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi
informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform komputerowych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją
użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych,
usługi architektoniczne, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi inżynieryjne, usługi
kartograficzne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury,
usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej,
usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki,
usługi szyfrowania danych, wynajmowanie serwerów WWW,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe.

Nr ZT24/2019

(210) 499233
(220) 2019 04 29
(731) WYSZKOWSKI BARTŁOMIEJ JAWA, Nowa Iwiczna
(540) (znak słowny)
(540) KODOWANKA
(510), (511) 28 zabawki edukacyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

499241
(220) 2019 04 29
TUROWSKI DARIUSZ, Olsztyn
(znak słowno-graficzny)
Okmaterac

(531) 03.07.08, 03.07.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 20 materace.
499243
(220) 2019 04 29
FIAŁKIEWICZ TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE PARKIETEX, Ruszowice
(540) (znak słowny)
(540) PARKIETEX
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa dla osób trzecich oraz prezentacja przez Internet z możliwością zapoznania
się i zakupu na odległość takich towarów jak parkiety, deski
podłogowe, podłogi warstwowe, listwy, cokoły oraz niezbędnych przy wykonywaniu parkietów i podłóg drewnianych,
wyrobów chemicznych takich jak kleje, farby, lakiery, bejce,
płyny do konserwacji i pielęgnacji, woski, 37 usługi układania,
konserwacji i napraw parkietów i podłóg drewnianych.
(210)
(731)

499246
(220) 2019 04 29
BZ COMMERCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stanisław Dolny
(540) (znak słowny)
(540) BLENDYGO
(510), (511) 7 blendery elektryczne do celów domowych,
21 butelki szklane [pojemniki], pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, uniwersalne przenośne pojemniki
do użytku domowego, pojemniki do przechowywania żywności, mieszadełka do napojów, pojemniki do napojów.
(210)
(731)

499247
(220) 2019 04 29
NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) dermbiotic
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210)
(731)

499248
(220) 2019 04 29
NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) arthrobiotic
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(210)
(731)
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499249
(220) 2019 04 29
NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) chondrobiotic
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210)
(731)

499251
(220) 2019 04 29
NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) kolkobiotic
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(210)
(731)

499252
(220) 2019 04 29
NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) medicbiotic
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210)
(731)

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

499254
(220) 2019 04 29
ZIĘTEK JAN ZAKŁAD KAMIENIARSKI LASTRICO, Police
(znak słowno-graficzny)
ZAKŁAD KAMIENIARSKI LASTRICO Jan Ziętek

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.08
(510), (511) 19 kamieniarstwo (wyroby -), kamienne rzeźby,
pomniki kamienne, kamień na gzymsy, kamień na ściany,
kamień naturalny, kamień na pomniki, figurki z kamienia,
posągi z kamienia, ozdoby z kamienia, dekoracje wykonane z kamienia, nagrobki z kamienia, betonu lub marmuru,
tablice nagrobne z kamienia, betonu lub marmuru, nagrobki, pomniki marmurowe, obudowy kominków z marmuru,
tabliczki nagrobne z marmuru, mozaikowe płytki ozdobne
z marmuru, obudowy kominków z kamienia, niemetalowe
schody, parapety okienne (niemetalowe -), obrobiony kamień naturalny.
(210)
(731)
(540)
(540)
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(531)

07.01.08, 07.01.09, 07.01.24, 07.01.25, 07.15.05, 07.15.99,
27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 37 budowanie domów z drewnianych bali.
(210)
(731)
(540)
(540)

499257
(220) 2019 04 29
MIEJSKI DOM KULTURY W WOŁOMINIE, Wołomin
(znak słowno-graficzny)
HUTA teatr

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i rozrywkowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

499264
(220) 2019 04 29
GAZDA PIOTR P.P.H.U. MORIS, Dęblin
(znak słowno-graficzny)
ALUROLI

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 29.01.08
(510), (511) 6 moskitiery metalowe, rolety metalowe, rolety
zewnętrzne metalowe, rolety zaciemniające (zewnętrzne)
z metalu, 20 rolety wewnętrzne, rolety okienne, rolety materiałowe wewnętrzne, rolety do okien, rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rolety wykonane z drewna (wewnętrzne),
24 moskitiery.
499266
(220) 2019 04 29
SZCZERKOWSKA-MALINOWSKA AGATA CENTRUM
DIETETYKI I ZDROWIA, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jem Zdrowo
(210)
(731)

499255
(220) 2019 04 29
BIERNACKA DOROTA, Łochów
(znak słowno-graficzny)
DOMY Z BALI BIERNACKI
(531)

26.04.01, 26.04.03, 26.03.04, 26.03.23, 26.11.13, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.02, 29.01.03, 29.01.08
(510), (511) 44 usługi doradcze związane z dietą, profesjonalne doradztwo związane z dietą.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

487706, 494261, 494895, 497823, 497879, 498736, 498744, 499052, 499053, 499161

2

487706, 499125

3

493118, 494885, 495618, 495619, 496335, 497931, 498297, 498347, 499086, 499092

5

493582, 496335, 496355, 497931, 497945, 498142, 498169, 498178, 498270, 498297, 498353, 498354, 498837,
498839, 498840, 499025, 499092, 499135, 499161, 499247, 499248, 499249, 499251, 499252

6

487706, 494895, 497626, 497884, 497888, 497890, 498155, 499183, 499196, 499197, 499264

7

494253, 494895, 498794, 499183, 499246

8

494895, 495618, 495619, 499102, 499183

9

488599, 488600, 493220, 494253, 494494, 495070, 495261, 496401, 496446, 496447, 496631, 497417, 497433,
497482, 497490, 497491, 497518, 497549, 497670, 497672, 497673, 497798, 497866, 497879, 497884, 497888,
497890, 498017, 498071, 498310, 498321, 498748, 498755, 499123, 499182, 499211

10

495577, 497879, 498848, 499092

11

494032, 494253, 499162, 499164

12

493543, 494494, 497884, 497888, 497890, 498794, 499026, 499163

16

477723, 487706, 492494, 493816, 496401, 496446, 496447, 496631, 497417, 497433, 497482, 497490, 497491,
497549, 497607, 497866, 498017, 498105, 498321, 498715

17

493816, 494895

18

493118, 497879, 497884, 497888, 497890, 498262

19

496434, 499038, 499196, 499197, 499254

20

493118, 494895, 496348, 498332, 498712, 499241, 499264

21

495618, 495619, 496631, 497771, 498262, 499102, 499246

24

497879, 499047, 499264

25

477723, 493543, 494328, 494329, 494494, 496216, 496401, 496446, 496447, 496631, 497417, 497482, 497490,
497575, 497879, 497884, 497888, 497890, 497932, 497945, 498270, 498331, 498372, 499047, 499112, 499185

27

497879

28

493543, 496401, 496446, 496447, 496631, 497417, 497482, 497490, 497798, 497879, 497884, 497888, 497890,
498262, 498270, 499026, 499182, 499233

29

490650, 491756, 495717, 497670, 497672, 497673, 498320, 498324, 498331, 498337, 499124, 499186, 499200,
499204

30

495618, 495619, 496335, 497475, 497670, 497672, 497673, 498204, 498290, 498300, 498337, 498353, 498354,
498360, 498383, 498841, 499054, 499103, 499124, 499186, 499200, 499204

31

493118, 498262

32

493756, 495618, 495619, 496347, 497489, 497597, 497610, 497921, 497945, 497959, 497983, 498290, 498331,
499092, 499147

33

493998, 496598, 497808, 498058, 498290

34

498331, 499043, 499044

35

487706, 488599, 488600, 490650, 493220, 493224, 493816, 494253, 494494, 494895, 495070, 495261, 495366,
495618, 495619, 495717, 496321, 496348, 496401, 496446, 496447, 496631, 497063, 497417, 497433, 497482,
497490, 497491, 497518, 497552, 497575, 497600, 497607, 497670, 497672, 497673, 497825, 497866, 497884,
497888, 497890, 497927, 497932, 497945, 497958, 498022, 498058, 498105, 498143, 498178, 498270, 498300,
498320, 498321, 498324, 498331, 498332, 498372, 498710, 498712, 498713, 498748, 498755, 498821, 499038,
499048, 499050, 499054, 499064, 499065, 499067, 499086, 499100, 499124, 499154, 499186, 499200, 499204,
499211, 499243
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73

1

2

36

483716, 488599, 488600, 495070, 495618, 495619, 497063, 497518, 497552, 497866, 498812, 498821, 499097,
499201, 499209

37

494253, 496893, 497619, 497621, 497764, 497824, 498245, 498718, 499038, 499050, 499059, 499064, 499065,
499086, 499196, 499197, 499243, 499255

38

494253, 495070, 496401, 496446, 496447, 496631, 497417, 497433, 497482, 497490, 497491, 497518, 497607,
497866, 499201

39

495717, 496566, 497825, 497927, 498105, 498322, 499151

40

487706, 496321, 497613, 497626, 498715, 499047, 499186, 499208

41

477723, 488674, 488675, 493120, 496401, 496446, 496447, 496566, 496570, 496631, 496893, 497417, 497433,
497482, 497485, 497488, 497490, 497491, 497549, 497550, 497554, 497565, 497607, 497798, 498017, 498022,
498058, 498093, 498099, 498105, 498204, 498308, 498321, 498383, 498821, 499054, 499067, 499101, 499115,
499119, 499137, 499138, 499152, 499182, 499188, 499191, 499192, 499201, 499211, 499257

42

493120, 494253, 495070, 495238, 495261, 496321, 496348, 496401, 496446, 496447, 497417, 497482, 497490,
497613, 497621, 497626, 497798, 498017, 498245, 498299, 498304, 498314, 498332, 498748, 498755, 498821,
499188, 499192, 499211

43

490650, 493220, 493224, 493756, 495259, 495268, 495717, 496347, 496566, 497554, 497670, 497672, 497673,
497927, 497959, 498204, 498336, 498351, 498367, 498373, 498383, 498758, 498761, 498792, 498812, 499051,
499054, 499057, 499100, 499101, 499137, 499138, 499186

44

495259, 496316, 497623, 498270, 498349, 498812, 499027, 499029, 499060, 499092, 499101, 499137, 499138,
499266

45

494163, 496316, 497063, 497489, 497552, 498370

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

499102

CO LUDZIE POWIEDZĄ cafe
CO\\WALK HUB
CONEXFIX
Conferentio
CONTINO
CYMES WIEWIOORA
CZARNA LEMONIADA
czyteo
Dakisil
DEMIX
DEMIX
Dental Medicenter
dermbiotic
Devil ENERGY NO SUGAR 0% SUGAR / ZERO
CALORIES 100% HELL POWER
Devil ENERGY VITA BOOM! FULL
OF VITAMINES AND MINERALS
100% HELL POWER
DIGITAL CEO
DK
DM Diego man
dobra księgowa
DOBRY DZIEŃ Z TVP3 KIELCE
DOM NAD ŚWIDREM
DOM SENIORA
DOMY Z BALI BIERNACKI
DOPE THE WALL
DTS-Szubin
DYKON
EFC
EKOWENT
ELO Europejski LIDER Odszkodowań
EMBI
EWSF
EXAMEDIN
EXCLUSIVE FIGHT CLUB
F...ing Delicious
fala
FASTMAG FORMULA
FESTIWAL INNOWACYJNEJ EDUKACJI
FILDENT STONE
FIZJOTERAPIA DZIECIĘCA
Foilart
GAMES CLASH MASTERS
Gold Noe

495268
498821
494895
496316
498332
497672
499147
498321
499053
497888
497890
498349
499247

100% BIODEGRADOWALNE EKO GRILL
1991. O.U.W BIAŁA FLOTA SOLINA
CZERWSCY SP.J.
2016 ZDROWE MENU
4printers
5 złotych sklep
ABC NA KLESZCZE
ABHEPAR
ACITRIX
Ahead Professionals
ALUDESIGN
ALUROLI
amonitek
Anemone wycinanki tekturowe
die-cut chipboard
answer
Aplikuj.pl
AQUA STEEL
arthrobiotic
AUFIT
B
Bach
BALLOON
BASSWOOD
BESTFALZ
bestfalz
BiG MEBLE
BIOLTICK
Bioxid
BIURO PODRÓŻY FAST-STEP TRAVEL
BIZON
BLENDYGO
BLONDE&BIKINI
Bobik Market świat zwierząt
BOŚ BANK PRZEJRZYSTA POŻYCZKA
BP BUDOPOL POZNAŃ
BRUMAL
CAPEL COFFEE
CAPEL
CERDOM
CettaOx
CHEF RECOMMENDS domowe smaki
chondrobiotic
CIN&CIN FREE
CIN&CIN

498322
498367
487706
497958
498142
496355
499025
499067
497626
499264
495717
498715
497063
497600
494032
499248
499162
494494
496598
498310
498372
499196
499197
498712
498178
497823
499151
498794
499246
498792
498262
488599
498245
496216
493224
493220
496434
494261
498324
499249
499119
499115

497597

497610
497549
497771
497932
495366
496446
495259
499101
499255
499125
497619
499047
498093
499050
497552
495261
497945
498848
498099
499100
499154
498744
498308
498169
499060
492494
497607
498290
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GOLDBONE
GOMEO
Grochowica
H HANZA HOTEL
H HANZA PAŁAC
HCPOWER
HEMME PARIS
Herbud2pl profesjonalne instalacje
w budownictwie
HICASH
Higiena Serwis
HILDEBRANDT REHABILITACJA
Hortex TRUSKAWKI BEZ SZYPUŁEK
Wystarczy rozmrozić
HUTA teatr
HYRNY ENERGY
IDeaL cars PROFESJONALNA KOSMETYKA
SAMOCHODOWA
IMMOTION
IMMOTION
in
INFORMACJE
innubio
inofem Activ
inofem Duo
INSIDE PARK
INSUR INVEST multiagencja
ubezpieczeniowa
IT’S [NOT A GYM] Fresh
jawa DROGERIE
Jem Zdrowo
JET KAVE
JING PAI
JOSS
K5
KACZKA SWOJSKA
KADRY PRZYSZŁOŚCI
KAFKAME
kaltetan
KANBRUK
kancelarie CONSEIL
Karkonoski LAGER
KITCHENCONNECT
kobo
KODOWANKA
kolkobiotic
KOŁO SIĘ KRĘCI
KOPERNIK TORUŃ od 1763
NASZA WAFLARNIA
Krynicka Orkiestra Zdrojowa
im. Adama Wrońskiego

2

493118
497613
497808
499138
499137
499163
498071
497824
499201
499086
499029
491756
499257
497489
498718
499064
499065
498748
496447
498755
498354
498353
499209
483716
498373
495619
499266
499182
499112
497879
499054
498320
498022
497575
499135
499059
498370
497983
495238
499200
499233
499251
497490
497475
497550

75
1

Krynicka Orkiestra Zdrojowa
im. Adama Wrońskiego
kulka
kumpel
LAJK!
LAND
LASERCAMP
Lasercamp
LENOLIUM
LIS PRZETWÓRSTWO MIĘSNE
SIERAKOWICE 1992
LODOOWKA
Lombard. Życie pod zastaw
LOVE ON THE SNOW MERINO LINGERIE
LOVE ON THE SNOW
LS ACTIVE COMPLEX
Lubelska agro - wiosna
LUDZIARNIA
lulu BISTRO
Małe chmurki
MAŁE CHMURKI
MARIELLA
Marzyciele
MAVIT Centrum Medyczne
medicbiotic
MEDISEPTOL H
merkur
MLECZKO GNIEŹNIEŃSKIE
mls.pl
NAHEMA
Natalie
NEGOMEDIACJE
NEOCOLON
Nicator
NOSACZ
nova design
NOWA MUZYKA KATOWICE
Okmaterac
OLIMP
ORASEPTAN
ORASEPTON
PACIFIC BLUE Perfekt KOŁO
PAPAPITA
PARKIETEX
parkway
Pekao Direct
PHYTO SPORT BIOFITON
PIERNIKARNIA WROCŁAWSKA
PRENATALIS
PRIME BIO
R&J Engineering Instalacje mechaniczne

2

497565
498336
496347
496401
499026
488674
488675
498297
490650
497673
496631
494329
494328
498736
497491
498300
498204
497485
497488
498812
497417
499027
499252
499161
499124
498841
499048
494885
499043
499152
493582
493816
498331
496348
477723
499241
494163
498840
498839
499183
498351
499243
499038
497518
496335
498383
499092
498337
497621

76
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1

RaceTCS RACING TRACTION
CONTROL SYSTEM
RADIOLATORIUM Słuchaj, by widzieć więcej...
rekin
Reportaż na deser
REST. BACZEWSKICH
Restauracja Nowina
ROTULA
RX POLSKA
s spedtrans
SAMOOBSŁUGOWY BUFET FREE
sebmag
Secret garden GROUP
Secret garden
SEDUCE
Silemal
sjsi STOWARZYSZENIE JAKOŚCI SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYCH
SKIN care EXPERT ALL IN ONE
Sklep Dekarza
SKY CAMP
SMART 55 native way
smart link
SMARTwodkan
SOLARO
SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK
STER NA CEL
STOMASEPTIN
SUMA ZDARZEŃ
Szyje Się DEKORACJE TKANINĄ

2

499123
496570
495070
497433
493756
499051
498155
498143
493120
499057
499204
498758
498761
499044
499052
498017
497931
498713
496893
498299
498304
494253
497764
499188
499191
498837
497482
499208

Nr ZT24/2019
1

2

Śnieżka michałki warszawskie
Taste Store MEATS & MORE
teleBOŚ
Terra Thaler
TITUTO
tratoria
TRICEPS.PL
TWAROOG
UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES
VAMEDICUM
Vegas WORDS 51121
VELOMANIA
ViBee
viridian-polska.pl
VIRTUAL Café ROK ZAŁ. 2018
Viviano
WARZELNIA 21
Wielkie Odkrywanie Małopolski
WINSPIRITS YOU DESERVE THE BEST
winterguard
WROTA MAZUR
WYPIECZONE ZE SMAKIEM
WZK
XI HANG
XOPERO
XTRON
YOLO PAY
ZAKŁAD KAMIENIARSKI LASTRICO Jan Ziętek
Žatecký VÝBORNÝ

498360
499186
488600
498710
499211
498058
498270
497670
499192
497623
497798
493543
495577
497825
497554
493998
497959
498105
497927
498347
496566
499103
496321
499185
498314
499164
499097
499254
497921

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.
696313A
736859
847532
1262091
1313403
1429307
1456477
1460073
1461130

1465649
1467282
1467308
1467309
1467316
1467347
1467439
1467454

1467491
1467510
1467540
1467586

DECOSTRIOL (2019 05 08)
5
SEBOSQUAM (2019 05 07)
3
ProDry (2019 04 24)
5, 10
ECOTROL (2015 06 09)
6, 7, 11
(2019 05 06)
CFE: 09.09.01
25
MacCoffee CAPPUCCINO DI (2019 04 05)
CFE: 01.15.11, 08.01.19, 11.03.04, 25.01.19,
30
26.11.08, 29.01.15
MacCoffee CAPPUCCINO DI (2019 04 05)
CFE: 01.15.11, 08.01.19, 11.03.04, 25.01.19,
30
26.11.08, 27.05.09
Pharma Hyaluron SUN CARE (2019 05 09)
CFE: 01.15.21, 26.01.01, 27.05.10, 29.01.12
3, 5
Pharma Hyaluron Nude Perfection
(2019 05 09)
CFE: 26.01.03, 26.11.02, 26.15.01,
3, 5
27.05.09, 29.01.13
Pharma Hyaluron Lip Perfection (2019 05 09)
CFE: 26.01.06, 27.05.10
3, 5
(2019 02 22)
CFE: 01.15.05, 26.07.25
7
KARDION (2019 03 19, 2018 12 03)
CFE: 27.05.01
10
(2019 04 08)
CFE: 28.03.00
3
EXPERT CLUB (2019 03 08, 2018 10 18)
CFE: 02.01.01, 05.03.13, 05.07.10, 24.17.02,
33
26.01.04, 26.04.05
Melis (2018 10 26)
CFE: 02.03.01, 26.01.03, 26.04.05,
29, 30
27.05.01, 29.01.13
IDEALSFLY (2019 04 08, 2018 11 26)
CFE: 27.05.01
10, 11
SLECTION D’EXPERTS RiVERSiDE (2019 03 12,
2018 09 27)
CFE: 24.17.20, 26.01.16, 26.04.07,
9, 18
27.01.12, 27.05.09, 29.01.14
Chimera (2019 02 27, 2019 02 07)
34
ECOCEMENT BUILD CONFIDENTLY
(2019 02 25)
CFE: 26.04.05, 27.05.10
19
ecolunes (2019 02 26)
CFE: 05.01.05, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.13
3
SHENMO EDUCATION INT. SINCE 1998
(2019 04 03)
CFE: 02.05.01, 09.07.22, 24.03.01
41

1467594
1467600
1467620
1467684
1467733
1467739
1467764
1467784
1467816
1467824
1467865

1467895
1467909
1467911
1467921
1467928
1467950
1467957
1467970
1468133

Derma Series (2018 11 03)
CFE: 27.05.19, 29.01.12
3, 5, 44
(2019 01 29, 2018 11 22)
CFE: 03.05.19
1, 4, 35
OmniFix (2019 04 05, 2019 01 23)
7
Kardion (2019 03 19, 2018 12 03)
10
terre bio ELEVEURS & MATRES LAITIERS
(2019 03 20, 2018 09 26)
CFE: 27.05.10, 29.01.12
29
(2019 01 30)
CFE: 11.03.02, 25.01.25, 26.04.05,
29, 32
28.05.00, 29.01.14
Tables du Monde (2019 03 11, 2018 09 24)
CFE: 07.01.05, 26.04.02, 27.05.09,
29, 30, 31
29.01.13
PHI NAILS (2018 12 26)
CFE: 02.09.04, 24.17.25,
3, 8, 11, 41, 44
27.03.02, 27.05.01, 28.07.00
Demi Star (2019 02 28)
CFE: 01.01.04, 27.05.07, 29.01.13
25, 28
ANOVA (2019 01 18, 2019 01 03)
9, 42
CGN CGN Europe Energy (2018 12 04,
2018 11 30)
CFE: 03.07.16, 27.05.09, 28.03.00,
35, 40
29.01.12
ZHUHAI BIOPHARMA (2018 11 23)
CFE: 01.05.02, 03.07.17, 05.03.11, 24.03.07,
5, 10
24.15.01, 27.01.12, 27.05.24, 28.03.00
we (2019 03 08, 2018 11 13)
CFE: 26.01.03, 26.04.05,
9, 35, 36, 37, 43
27.05.24
terre bio (2019 03 20, 2019 01 29)
CFE: 03.13.09, 29.01.13
29
Qinqin (2018 12 25, 2018 08 17)
CFE: 02.09.01, 26.04.07, 26.07.05,
29, 30
27.03.02, 27.05.24, 28.03.00
Then I met you (2018 12 10, 2018 10 29)
CFE: 27.05.01
3, 35, 41, 44
alliance bio ELEVEURS & FROMAGERS
(2019 03 20, 2018 09 21)
CFE: 27.05.10, 29.01.12
29
SynchroMaster (2018 12 13)
7
terre bio ELEVEURS & FROMAGERS
(2019 03 20, 2018 09 26)
CFE: 27.05.01, 29.01.12
29
HETAOLIQUOR (2019 04 30)
CFE: 26.01.01, 26.07.04, 27.05.01, 28.03.00
33

78
1468239
1468248
1468252
1468262
1468300
1468316

1468362
1468371
1468388
1468419
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CMAPS (2019 02 12)
CFE: 24.17.02, 26.15.01
41
TOP SEEDS to pick the best (2019 03 05)
CFE: 26.01.01, 26.03.01, 26.15.01, 29.01.13
31
unice (2018 11 22)
3, 5
MEDSPA LABORATOIRES (2019 03 04)
CFE: 27.05.09
3
mdy (2018 11 23)
CFE: 27.05.01, 28.03.00, 29.01.12
21
WELLNESS & BEAUTY THE BALANCE OF
AYURVEDA (2019 01 25, 2018 08 17)
CFE: 24.17.25, 25.01.25, 26.04.02,
3, 35
26.11.14, 27.05.09
Ditomano (2019 04 02)
CFE: 27.05.01
15, 16, 41
WITH CITIZENS FOR CITIZENS
35, 36, 37,
41, 43
(2019 04 03, 2019 04 01)
WoolNAT (2019 03 08)
CFE: 27.05.09, 29.01.07
23, 24
DARIDA (2018 11 28, 2018 07 06)
CFE: 01.15.15, 05.03.15, 26.01.03, 28.05.00,
32
29.01.03

1468426
1468441
1468501
1468514
1468515
1468534
1468536
1468543
1468551

Nr ZT24/2019

obraz (2019 01 24)
CFE: 01.15.23, 26.13.25
41
(2019 02 26)
CFE: 28.03.00
19
MIXD FLAVOURS (2019 01 10)
CFE: 26.04.02, 27.05.09
30, 34
QPOVI (2018 11 21, 2018 07 20)
CFE: 27.05.01
5
e energy (2019 03 26, 2018 12 17)
CFE: 24.15.07, 27.05.01, 29.01.12
4, 40
FUSION (2019 02 28)
CFE: 26.04.18, 27.05.24
1, 4
YUEJIN (2018 11 21)
CFE: 27.05.17
12
LS Energy Solutions (2019 02 12, 2018 11 15)
CFE: 24.15.21, 27.05.10, 29.01.13
9
e energija (2019 03 26, 2018 12 14)
CFE: 24.15.07, 27.05.01, 29.01.12
4, 40

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1467600,

1468534

3

736859,
1467784,

1460073,
1467928,

1461130,
1468252,

1465649,
1468262,

4

1467600,

1468515,

1468534,

1468551

5

696313A,
1468252,

847532,
1468514

1460073,

1461130,

6

1262091

7

1262091,

1467282,

1467620,

1467957

1467309,
1468316

1467540,

1467594,

1465649,

1467594,

1467895,

1467950,

8

1467784

9

1467454,

1467824,

1467909,

1468543

10

847532,

1467308,

1467439,

1467684,

1467895

11

1262091,

1467439,

1467784

12

1468536

15

1468362

16

1468362

18

1467454

19

1467510,

21

1468300

23

1468388

24

1468388

25

1313403,

28

1467816

29

1467347,
1467970

1467733,

1467739,

1467764,

1467911,

1467921,

30

1429307,

1456477,

1467347,

1467764,

1467921,

1468501

31

1467764,

1468248

32

1467739,

1468419

33

1467316,

1468133

34

1467491,

1468501

35

1467600,

1467865,

1467909,

1467928,

1468316,

1468371

36

1467909,

1468371

37

1467909,

1468371

40

1467865,

1468515,

1468551

41

1467586,

1467784,

1467928,

1468239,

1468362,

1468371,

42

1467824

43

1467909,

1468371

44

1467594,

1467784,

1468441

1467816

1467928

1468426

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.
485349
485351
485352
491869
493199
491870
494578
494473

UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC.
2019 02 05
39
UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC.
2019 02 05
39
UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC.
2019 02 05
39
UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 04 03
30
T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
2019 04 03
3, 5, 10, 29, 30, 31, 32,
33, 43
UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 04 03
30
JACK WOLFSKIN Ausrüstung für Draussen
GmbH & Co. KGaA
2019 05 17
25
ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
2019 05 20
9, 16, 25, 35, 36, 38,
41, 42

491912

492812
493831
492579
493924
492576
494921
492696

PIETRUSZKA SŁAWOMIR
PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE PASŁAW
2019 05 20
18, 25
ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
2019 05 20
9, 16, 25, 35, 36, 38,
41, 42
OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)
2019 05 23
25, 32, 35, 36, 38, 41,
42, 45
Swiss Pharma International AG
2019 05 20
3, 5
Unieuro S.p.A.
2019 05 25
35
Swiss Pharma International AG
2019 05 20
3, 5
Henkel AG & Co. KGaA
2019 05 27
1
Swiss Pharma International AG
2019 05 27
3, 5

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526a ustawy – Prawo własności przemysłowej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
1457508

PHU Jarosław Wolski
2019 05 23

32
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