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

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

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

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 473104
(220) 2017 06 20
(731) DZIENISOWICZ ADAM PIOTR, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) KECZARDA
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż,
tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa (syropy), proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy),
przyprawy, lód, dania gotowe i przekąski na bazie ziaren,
zbóż, mąki i sezamu, krakersy, kluski, knedle, naleśniki, potrawy na bazie makaronu, ryżu i zbóż, ciasta i ciastka, kanapki, pizza, sól, mieszanki przypraw, marynaty, sosy, pikantne
sosy, pasty, ketchupy, dodatki smakowe, wypieki, wyroby
cukiernicze, czekolada, desery, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, kawa, herbata, kakao
i namiastki tych towarów, skrobia i wyroby ze skrobi, preparaty do pieczenia, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia
oraz mieszanki do jego przygotowywania, suche i świeże
makarony, kluski i pierogi, zagęszczacze naturalne do gotowania żywności, aromaty do ciast, aromaty do żywności,
mieszanki przypraw, marynaty, koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, produkty na bazie czekolady, polewy do lodów, sosy, zioła suszone, aromaty kawowe, czekolada, czekolada pitna, czekoladki, wyroby z kakao, syrop
czekoladowy, chipsy [produkty zbożowe], chrupki zbożowe,
kanapki, hot dogi (gotowe), gotowe produkty spożywcze
w postaci sosów, lasagne, placki, przekąski składające się
z produktów zbożowych, sushi, tortille, spody do pizzy, wyroby czekoladowe, słodycze, wyroby cukiernicze, wyroby
ciastkarskie, pieczywo.
(210) 480923
(220) 2018 01 09
(731) KOLASA MACIEJ, Nowy Targ
(540) (znak słowny)
(540) STOK
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, w tym w szczególności: reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków,
prospektów ,broszur), organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, reklama, reklama radiowa, reklama (rozpowszechnianie materiałów, ulotek,
prospektów, druków, próbek), reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy prasowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama
telewizyjna, usługi marketingowe, 39 pakowanie i składowanie towarów.

(210) 481106
(220) 2018 01 15
(731) KOSZLA MICHAŁ DOBRY POCZĄTEK, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) METODA KOSZLI
(510), (511) 9 przyrządy pomiarowe, przyrządy do śledzenia
aktywności do noszenia na sobie, aparatura do kontrolowania
temperatury, aparatura do pomiaru wagi, przyrządy zawierające okular, czytniki, dozowniki, pasy bezpieczeństwa, urządzenia do oddychania inne niż do sztucznego oddychania,
urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do rejestrowania
czasu lub dźwięku, przyrządy do celów dydaktycznych: audiowizualne urządzenia dydaktyczne do nauczania, ekrany
projekcyjne, projektory, ekrany wideo, elektroniczne terminarze osobiste, interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne terminale dotykowe, manekiny do symulacji, przezrocza,
roboty edukacyjne, sondy do celów naukowo-badawczych,
elektryczne urządzenia pomiarowe, przyrządy obserwacyjne, skanery przetwarzające, spektrografy, spektroskopy, urządzenia do analizy żywności, urządzenia do monitorowania
niemowląt, wagi dla niemowląt, wagi precyzyjne, rejestratory ciśnienia, zegary kontrolne rejestrujące, 10 urządzenia
i przyrządy do fizjoterapii, aparatura diagnostyczna do celów
medycznych, urządzenia do ćwiczeń fizycznych do celów
medycznych, urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów
medycznych, urządzenia i instrumenty medyczne, przyrządy
do celów rehabilitacyjnych, przyrządy do celów fizjoterapeutycznych, 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe, publikacje drukowane, materiały do nauczania, 41 kształcenie praktyczne, organizowanie pokazów edukacyjnych, doradztwo
zawodowe w zakresie medycyny i fizjoterapii, nauka gimnastyki leczniczej, organizowanie i prowadzenie warsztatów
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie poradni specjalistycznych,
usługi klubów zdrowia, publikowanie książek i tekstów innych
niż reklamowe, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, 44 usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi klubów zdrowia i ćwiczeń fizycznych,
usługi medyczne, usługi medycyny alternatywnej, usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, usługi trenera osobistego w zakresie sprawności fizycznej, wypożyczanie sprzętu
medycznego, fizjoterapia, masaż, ośrodki zdrowia, pomoc
medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych,
opieka pielęgniarska.
489122
(220) 2018 08 07
WE CAN DO HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) YES WE CAN
(510), (511) 35 pośrednictwo pracy.
(210)
(731)
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489123
(220) 2018 08 07
WE CAN DO HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) WE CAN DO HR
(510), (511) 35 pośrednictwo pracy.

(210)
(731)

(210) 489143
(220) 2018 08 08
(731) G.L. PHARMA GmbH, Lannach, AT
(540) (znak słowny)
(540) DICLANER
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, preparaty sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje przystosowane
do użytku medycznego i weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, wosk
dentystyczny, środki odkażające, preparaty do zwalczania
robactwa, fungicydy, herbicydy.
489663
(220) 2018 08 24
BAUTEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAuTec
(210)
(731)

metalowe: deski, klepki, płytki podłogowe, parkiet, mozaika,
panele, 35 usługi importowe i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych,
usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, sklepach poprzez agentów oraz za pośrednictwem strony internetowej
towarów takich jak: środki i preparaty chemiczne dla budownictwa i przemysłu, środki oraz kompozycje do pokrywania
powierzchni różnego typu, produkty do pielęgnacji i konserwacji drewna, grunty i zaprawy budowlane, materiały budowlane metalowe i niemetalowe, narzędzia i akcesoria budowlane, drewno budowlane, posadzki, parkiety i podłogi,
usługi marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, dystrybucja materiałów
reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja i obsługa wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych,
doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 26.03.01, 27.05.08
(510), (511) 1 środki i preparaty chemiczne dla przemysłu
i budownictwa, kity przeznaczone dla przemysłu, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu i budownictwa:
kleje do parkietów, kleje do wykładzin, lepiki, kleje i masy klejowe do przyklejania i zaciągania, kleje do płytek ściennych,
rozpuszczalniki do klejów i lakierów, utwardzacze do klejów,
grunt dyspersyjny, grunt poliuretanowy, grunt epoksydowy,
spoiwa do betonu, środki do konserwacji cementu, środki
do konserwacji betonu, w tym żywice syntetyczne w stanie
surowym z wyjątkiem farb i olejów, podkłady cementowe,
2 dekoracyjne i ochronne, trwałe lub tymczasowe środki
oraz kompozycje do pokrywania powierzchni różnego typu:
barwniki, bejce, bejce do drewna, emalie, emulsje pielęgnacyjne, farby, farby jako powłoki do drewna, impregnaty
do drewna, farby elewacyjne: akrylowe, silikatowe i silikonowe, farby akrylowe do wnętrz, farby jako powłoki, powłoki
do krycia dachów jako farby, lakiery, lakiery dla przemysłu,
lakier asfaltowy, pokosty, zaprawy farbiarskie, podkłady, powłoki i farby do gruntowania i wzmacniania podłoży, środki
zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, preparaty
zabezpieczające przed psuciem się drewna, oleje do drewna, żywice naturalne w stanie surowym, rozcieńczalniki
do farb i lakierów, środki wiążące do farb i lakierów, 19 materiały budowlane niemetalowe, cement, masy samopoziomujące z cementu, masy cementowe, grunty i podkłady
gruntujące, masy tynkarskie, tynki mineralne i akrylowe,
zaprawy cementowe, zaprawy klejowe, bitumiczne wyroby
dla budownictwa, masy bitumiczne, masy asfaltowe, masy
szpachlowe, beton asfaltowy, powłoki dachowe asfaltowe
i bitumiczne, cegła, piasek, gips, glina ceglarska, kamień, kruszywa budowlane, marmur, wapno, żwir, beton, beton towarowy, mieszanki betonowe, zaprawy budowlane, drewno
budowlane, tarcica, drewno po częściowej obróbce, drewno
obrobione, półfabrykaty drewniane: belki, deski, płyty, płyty
stolarskie zwykłe i okleinowane, płyty pilśniowe, podłogi nie-
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490691
(220) 2018 09 18
Orange Brand Services Limited, Londyn, GB
(znak słowno-graficzny)
orange Bliżej tego, co ważne dla Ciebie

29.01.13, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.15, 27.05.17, 26.04.01,
26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 9 elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne, urządzenia i przyrządy do łączności i telekomunikacji, elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy do przetwarzania, rejestrowania, przechowywania, transmisji, wyszukiwania lub odbioru
danych, urządzenia i przyrządy do rejestrowania, transmisji,
wzmacniania lub odtwarzania dźwięku, obrazów, informacji
lub zakodowanych danych, elektryczne urządzenia i przyrządy do kontroli, testowania (inne niż in-vivo), sygnalizacji,
sprawdzania (nadzoru) i nauczania, optyczne i elektrooptyczne urządzenia i przyrządy, serwery komunikacyjne, serwery komputerowe, sprzęt do obsługi sieci VPN (wirtualnej
sieci prywatnej), sprzęt do obsługi sieci WAN (rozległej sieci
komputerowej), sprzęt do obsługi sieci LAN (lokalnej sieci
komputerowej), sprzęt komputerowy, sprzęt komputerowy
do sieci komputerowych, sprzęt komputerowy zapewniający
bezpieczny zdalny dostęp do sieci komputerowych i komunikacyjnych, sprzęt do sieci ethernet, urządzenia, przyrządy
i sprzęt do przetwarzania obrazów, aparaty fotograficzne,
fotograficzne urządzenia, przyrządy i sprzęt, projektory wideo, projektory multimedialne, skanery i czytniki do kodów
kreskowych, aparaty i urządzenia telewizyjne i radiowe, nadajniki i odbiorniki telekomunikacyjne, radiowe i telewizyjne,
urządzenia do uzyskiwania dostępu do programów emitowanych lub transmitowanych, hologramy, komputery, sprzęt
peryferyjny do komputerów, obwody elektroniczne zawierające zaprogramowane dane, dyski, taśmy i kable będące magnetycznymi nośnikami danych, układy scalone, czyste i nagrane karty magnetyczne, karty zawierające elektronicznie
zarejestrowane dane, karty pamięci, karty inteligentne (karty
z układem scalonym), karty zawierające mikroprocesory, karty z obwodami scalonymi, identyfikacyjne karty elektroniczne, karty telefoniczne, telefoniczne karty kredytowe, karty
kredytowe, karty debetowe kodowane magnetycznie, karty
do gier elektronicznych przeznaczone do użytku w telefonach, dyski kompaktowe (CD-ROM-y), magnetyczne, cyfro-
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we i optyczne nośniki danych, magnetyczne, cyfrowe
i optyczne nośniki do zapisywania i przechowywania danych
(czyste i zapisane), wstępnie nagrane płyty CD, pamięci zewnętrzne USB, urządzenia do odtwarzania plików muzycznych do pobrania, przenośne odtwarzacze medialne, przekaźniki i odbiorniki satelitarne, satelity telekomunikacyjne
i nadawcze, radiotelefoniczne maszty sygnalizacyjne i maszty telefoniczne, przewody i kable elektryczne, kable optyczne, kable światłowodowe, druty oporowe, elektrody, urządzenia do systemów i instalacji telekomunikacyjnych, terminale dla sieci telefonicznych, łącznice telefoniczne, urządzenia do wprowadzania, przechowywania, konwersji i przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych, sprzęt telefoniczny, sprzęt do telefonów stacjonarnych, przenośnych, mobilnych, używanych bez pomocy rąk lub uruchamianych głosem, terminale multimedialne, interaktywne terminale
do wyświetlania i zamawiania towarów i usług, bezpieczne
terminale do transakcji elektronicznych, w tym płatności
elektronicznych, urządzenia do przetwarzania elektronicznych płatności, urządzenia i przyrządy przywoławcze, radiowo przywoławcze i radiotelefoniczne, telefony, telefony komórkowe i słuchawki telefoniczne, maszyny faksymilowe,
komputery kieszonkowe (PDA), notatniki elektroniczne, elektroniczne notebooki, tablety, elektroniczne urządzenia podręczne do bezprzewodowego odbioru, przechowywania
i/lub transmisji danych, wiadomości, przepływu danych
i elektronicznych płatności, przenośne urządzenia elektroniczne umożliwiające użytkownikowi bieżące kontrolowanie
i śledzenie osobistych informacji lub zarządzanie osobistymi
informacjami, urządzenia, przyrządy i systemy do nawigacji
satelitarnej, akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery telefoniczne, ładowarki baterii do użytku z telefonami, zestawy na biurko lub zestawy samochodowe
z wmontowanym głośnikiem, umożliwiające używanie telefonów komórkowych bez użycia rąk, uchwyty samochodowe do telefonów, słuchawki, urządzenia głośnomówiące dla
słuchawek telefonicznych i innych elektronicznych urządzeń
przenośnych, torby i futerały przystosowane do przechowywania lub transportu telefonów przenośnych i sprzętu telefonicznego oraz akcesoriów do nich, paski do telefonów komórkowych, skomputeryzowane organizery osobiste, anteny, baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, kalkulatory,
wyświetlacze, elektroniczne globalne systemy nawigacyjne,
elektroniczne urządzenia i narzędzia nawigacyjne, lokalizacyjne i pozycjonujące, urządzenia i przyrządy do monitorowania (inne niż do monitorowania in-vivo), urządzenia i przyrządy radiowe, filmy wideo, urządzenia i sprzęt audiowizualny, elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny
zaprojektowany i dostosowany do użytku z komputerami
i urządzeniami audiowizualnymi, kartridże do gier komputerowych, części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych
towarów, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie do obsługi sieci VPN (wirtualnej
sieci prywatnej), oprogramowanie do obsługi sieci WAN (rozległych sieci komputerowych), oprogramowanie do obsługi
sieci LAN (lokalnych sieci komputerowych), oprogramowanie operacyjne USB, oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu, oprogramowanie komputerowe do synchronizacji danych pomiędzy komputerami, procesorami,
urządzeniami rejestrującymi, monitorami oraz urządzeniami
elektronicznymi i komputerami centralnymi, oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, programy do sieciowych
systemów operacyjnych, komputerowe programy operacyjne, oprogramowanie komputerowe do umożliwiania bezpiecznego, zdalnego dostępu do sieci komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie zabezpieczające komputer, oprogramowanie do komputerowych zapór sieciowych,
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oprogramowanie do zapewnienia bezpieczeństwa poczty
elektronicznej, dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych, publikacje elektroniczne do pobrania udostępniane
on-line za pośrednictwem komputerowych baz danych lub
Internetu, oprogramowanie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne, w tym modemy, umożliwiające połączenie
z bazami danych, sieciami lokalnymi oraz z Internetem, oprogramowanie komputerowe umożliwiające prowadzenie telekonferencji, wideokonferencji i usług wideotelefonicznych,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie i odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające dostęp do baz danych, usług telekomunikacyjnych, sieci komputerowych i elektronicznych tablic ogłoszeniowych, oprogramowanie do gier komputerowych, interaktywne multimedialne programy do gier komputerowych,
oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, pliki muzyczne do pobierania, zdjęcia, obrazy, grafiki, pliki z obrazem,
bity dźwiękowe, filmy, programy wideo i programy audiowizualne, do pobrania, udostępniane on-line lub z komputerowych baz danych lub z Internetu lub ze stron internetowych,
oprogramowanie komputerowe do zdalnego monitorowania, oprogramowanie do systemów nawigacyjnych GPS,
35 reklama, usługi marketingowe, promowanie działalności
gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, usługi informacji o działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie zarządzania centrami obsługi telefonicznej, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich (zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw), usługi konsultacyjne
w zakresie nabywania towarów i usług, usługi pozyskiwania
kontraktów na zakup i sprzedaż towarów i usług dla osób
trzecich, usługi outsourcingowe (doradztwo biznesowe),
usługi konsultacji biznesowych dotyczące planowania i wychodzenia z kryzysu, mentoring biznesowy, działalność polegająca na zakładaniu przedsiębiorstw, usługi konsultacji i doradztwa biznesowego związane z zarządzaniem w działalności gospodarczej, rozwojem firm i rozwojem produktów,
administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej,
organizowanie wdrażania działalności gospodarczej, organizowanie prezentacji w celach biznesowych, badania i ankiety w zakresie działalności gospodarczej, usługi w zakresie
prognoz gospodarczych, badania rynkowe w dziedzinach
ochrony środowiska, nowych energii, ochrony bogactwa naturalnego i zrównoważonego rozwoju, świadczenie usług
biznesowych, biurowych i sekretarskich, usługi w zakresie
przeglądu prasy i aktualnych informacji, wycinki aktualności
i wycinki na tematy bieżące oraz usługi serwisów informacyjnych na tematy bieżące, badania rynkowe, analizy rynkowe,
zbieranie i analiza danych badań rynkowych, badania rynku
i badania marketingowe, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych, usługi handlu detalicznego
w zakresie następujących towarów: elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne,
urządzenia i przyrządy do łączności i telekomunikacji, elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy do przetwarzania, rejestrowania, przechowywania, transmisji, wyszukiwania lub odbioru danych, urządzenia i przyrządy do rejestrowania, transmisji, wzmacniania lub odtwarzania dźwięku,
obrazów, informacji lub zakodowanych danych, elektryczne
urządzenia i przyrządy do kontroli, testowania (inne niż in-vivo), sygnalizacji, sprawdzania (nadzoru) i nauczania,
optyczne i elektrooptyczne urządzenia i przyrządy, serwery
komunikacyjne, serwery komputerowe, sprzęt do obsługi
sieci VPN (wirtualnej sieci prywatnej), sprzęt do obsługi sieci
WAN (rozległej sieci komputerowej), sprzęt do obsługi sieci
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LAN (lokalnej sieci komputerowej), sprzęt komputerowy,
sprzęt komputerowy do sieci komputerowych, sprzęt komputerowy zapewniający bezpieczny zdalny dostęp do sieci
komputerowych i komunikacyjnych, sprzęt do sieci ethernet,
urządzenia, przyrządy i sprzęt do przetwarzania obrazów,
aparaty fotograficzne, fotograficzne urządzenia, przyrządy
i sprzęt, projektory wideo, projektory multimedialne, skanery
i czytniki do kodów kreskowych, aparaty i urządzenia telewizyjne i radiowe, nadajniki i odbiorniki telekomunikacyjne, radiowe i telewizyjne, urządzenia do uzyskiwania dostępu
do programów emitowanych lub transmitowanych, hologramy, komputery, sprzęt peryferyjny do komputerów, obwody
elektroniczne zawierające zaprogramowane dane, dyski, taśmy i kable będące magnetycznymi nośnikami danych, układy scalone, czyste i nagrane karty magnetyczne, karty zawierające elektronicznie zarejestrowane dane, karty pamięci,
karty inteligentne (karty z układem scalonym), karty zawierające mikroprocesory, karty z obwodami scalonymi, identyfikacyjne karty elektroniczne, karty telefoniczne, telefoniczne
karty kredytowe, karty kredytowe, karty debetowe kodowane magnetycznie, karty do gier elektronicznych przeznaczone do użytku w telefonach, dyski kompaktowe (CD-ROM-y),
magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki danych, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki do zapisywania i przechowywania danych (czyste i zapisane), wstępnie nagrane
płyty CD, pamięci zewnętrzne USB, urządzenia do odtwarzania plików muzycznych do pobrania, przenośne odtwarzacze medialne, przekaźniki i odbiorniki satelitarne, satelity telekomunikacyjne i nadawcze, radiotelefoniczne maszty sygnalizacyjne i maszty telefoniczne, przewody i kable elektryczne, kable optyczne, kable światłowodowe, druty oporowe, elektrody, urządzenia do systemów i instalacji telekomunikacyjnych, terminale dla sieci telefonicznych, łącznice telefoniczne, urządzenia do wprowadzania, przechowywania,
konwersji i przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych,
sprzęt telefoniczny, sprzęt do telefonów stacjonarnych, przenośnych, mobilnych, używanych bez pomocy rąk lub uruchamianych głosem, terminale multimedialne, interaktywne
terminale do wyświetlania i zamawiania towarów i usług,
bezpieczne terminale do transakcji elektronicznych, w tym
płatności elektronicznych, urządzenia do przetwarzania
elektronicznych płatności, urządzenia i przyrządy przywoławcze, radiowo przywoławcze i radiotelefoniczne, telefony,
telefony komórkowe i słuchawki telefoniczne, maszyny faksymilowe, komputery kieszonkowe (PDA), notatniki elektroniczne, elektroniczne notebooki, tablety, elektroniczne urządzenia podręczne do bezprzewodowego odbioru, przechowywania i/lub transmisji danych, wiadomości, przepływu
danych i elektronicznych płatności, przenośne urządzenia
elektroniczne umożliwiające użytkownikowi bieżące kontrolowanie i śledzenie osobistych informacji lub zarządzanie
osobistymi informacjami, urządzenia, przyrządy i systemy
do nawigacji satelitarnej, akcesoria do telefonów i słuchawek
telefonicznych, adaptery telefoniczne, ładowarki baterii
do użytku z telefonami, zestawy na biurko lub zestawy samochodowe z wmontowanym głośnikiem, umożliwiające
używanie telefonów komórkowych bez użycia rąk, uchwyty
samochodowe do telefonów, słuchawki, urządzenia głośnomówiące dla słuchawek telefonicznych i innych elektronicznych urządzeń przenośnych, torby i futerały przystosowane
do przechowywania lub transportu telefonów przenośnych
i sprzętu telefonicznego oraz akcesoriów do nich, paski
do telefonów komórkowych, skomputeryzowane organizery
osobiste, anteny, baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, kalkulatory, wyświetlacze, elektroniczne globalne systemy nawigacyjne, elektroniczne urządzenia i narzędzia nawigacyjne, lokalizacyjne i pozycjonujące, urządzenia i przyrzą-
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dy do monitorowania (inne niż do monitorowania in-vivo),
urządzenia i przyrządy radiowe, filmy wideo, urządzenia
i sprzęt audiowizualny, elektryczne i elektroniczne akcesoria
i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i dostosowany do użytku z komputerami i urządzeniami audiowizualnymi, kartridże
do gier komputerowych, części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie do obsługi
sieci VPN (wirtualnej sieci prywatnej), oprogramowanie
do obsługi sieci WAN (rozległych sieci komputerowych),
oprogramowanie do obsługi sieci LAN (lokalnych sieci komputerowych), oprogramowanie operacyjne USB, oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu, oprogramowanie komputerowe do synchronizacji danych pomiędzy komputerami, procesorami, urządzeniami rejestrującymi, monitorami oraz urządzeniami elektronicznymi i komputerami centralnymi, oprogramowanie do przetwarzania
w chmurze, programy do sieciowych systemów operacyjnych, komputerowe programy operacyjne, oprogramowanie komputerowe do umożliwiania bezpiecznego, zdalnego
dostępu do sieci komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie zabezpieczające komputer, oprogramowanie
do komputerowych zapór sieciowych, oprogramowanie
do zapewnienia bezpieczeństwa poczty elektronicznej,
dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych, publikacje elektroniczne do pobrania udostępniane on-line
za pośrednictwem komputerowych baz danych lub Internetu, oprogramowanie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne, w tym modemy, umożliwiające połączenie z bazami
danych, sieciami lokalnymi oraz z Internetem, oprogramowanie komputerowe umożliwiające prowadzenie telekonferencji, wideokonferencji i usług wideotelefonicznych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie i odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do baz danych, usług telekomunikacyjnych,
sieci komputerowych i elektronicznych tablic ogłoszeniowych, oprogramowanie do gier komputerowych, interaktywne multimedialne programy do gier komputerowych,
oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, pliki muzyczne do pobierania, zdjęcia, obrazy, grafiki, pliki z obrazem,
bity dźwiękowe, filmy, programy wideo i programy audiowizualne, do pobrania, udostępniane on-line lub z komputerowych baz danych lub z Internetu lub ze stron internetowych,
oprogramowanie komputerowe do zdalnego monitorowania, oprogramowanie do systemów nawigacyjnych GPS, systemy i urządzenia zabezpieczające, odzież, obuwie, nakrycia
głowy, akcesoria modowe, tekstylia, walizki i torby, materiały
drukowane i artykuły papiernicze, zabawki, gry, biżuteria,
przyrządy zegarmistrzowskie, urządzenia medyczne, gromadzenie na rzecz osób trzecich różnorodnych towarów (z wyłączeniem ich transportu)w celu umożliwienia klientom dogodnego obejrzenia i zakupu następujących towarów: elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy łącznościowe
i telekomunikacyjne, urządzenia i przyrządy do łączności
i telekomunikacji, elektryczne i elektroniczne urządzenia
i przyrządy do przetwarzania, rejestrowania, przechowywania, transmisji, wyszukiwania lub odbioru danych, urządzenia
i przyrządy do rejestrowania, transmisji, wzmacniania lub odtwarzania dźwięku, obrazów, informacji lub zakodowanych
danych, elektryczne urządzenia i przyrządy do kontroli, testowania (inne niż in-vivo), sygnalizacji, sprawdzania (nadzoru) i nauczania, optyczne i elektrooptyczne urządzenia
i przyrządy, serwery komunikacyjne, serwery komputerowe,
sprzęt do obsługi sieci VPN (wirtualnej sieci prywatnej),
sprzęt do obsługi sieci WAN (rozległej sieci komputerowej),
sprzęt do obsługi sieci LAN (lokalnej sieci komputerowej),
sprzęt komputerowy, sprzęt komputerowy do sieci kompu-
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terowych, sprzęt komputerowy zapewniający bezpieczny
zdalny dostęp do sieci komputerowych i komunikacyjnych,
sprzęt do sieci Ethernet, urządzenia, przyrządy i sprzęt
do przetwarzania obrazów, aparaty fotograficzne, fotograficzne urządzenia, przyrządy i sprzęt, projektory wideo, projektory multimedialne, skanery i czytniki do kodów kreskowych, aparaty i urządzenia telewizyjne i radiowe, nadajniki
i odbiorniki telekomunikacyjne, radiowe i telewizyjne, urządzenia do uzyskiwania dostępu do programów emitowanych lub transmitowanych, hologramy, komputery, sprzęt
peryferyjny do komputerów, obwody elektroniczne zawierające zaprogramowane dane, dyski, taśmy i kable będące magnetycznymi nośnikami danych, układy scalone, czyste i nagrane karty magnetyczne, karty zawierające elektronicznie
zarejestrowane dane, karty pamięci, karty inteligentne (karty
z układem scalonym), karty zawierające mikroprocesory, karty z obwodami scalonymi, identyfikacyjne karty elektroniczne, karty telefoniczne, telefoniczne karty kredytowe, karty
kredytowe, karty debetowe kodowane magnetycznie, karty
do gier elektronicznych przeznaczone do użytku w telefonach, dyski kompaktowe (CD-ROM-y), magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki danych, magnetyczne, cyfrowe
i optyczne nośniki do zapisywania i przechowywania danych
(czyste i zapisane), wstępnie nagrane płyty CD, pamięci zewnętrzne USB, urządzenia do odtwarzania plików muzycznych do pobrania, przenośne odtwarzacze medialne, przekaźniki i odbiorniki satelitarne, satelity telekomunikacyjne
i nadawcze, radiotelefoniczne maszty sygnalizacyjne i maszty telefoniczne, przewody i kable elektryczne, kable optyczne, kable światłowodowe, druty oporowe, elektrody, urządzenia do systemów i instalacji telekomunikacyjnych, terminale dla sieci telefonicznych, łącznice telefoniczne, urządzenia do wprowadzania, przechowywania, konwersji i przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych, sprzęt telefoniczny, sprzęt do telefonów stacjonarnych, przenośnych, mobilnych, używanych bez pomocy rąk lub uruchamianych głosem, terminale multimedialne, interaktywne terminale
do wyświetlania i zamawiania towarów i usług, bezpieczne
terminale do transakcji elektronicznych, w tym płatności
elektronicznych, urządzenia do przetwarzania elektronicznych płatności, urządzenia i przyrządy przywoławcze, radiowo przywoławcze i radiotelefoniczne, telefony, telefony komórkowe i słuchawki telefoniczne, maszyny faksymilowe,
komputery kieszonkowe (PDA), notatniki elektroniczne, elektroniczne notebooki, tablety, elektroniczne urządzenia podręczne do bezprzewodowego odbioru, przechowywania
i/lub transmisji danych, wiadomości, przepływu danych
i elektronicznych płatności, przenośne urządzenia elektroniczne umożliwiające użytkownikowi bieżące kontrolowanie
i śledzenie osobistych informacji lub zarządzanie osobistymi
informacjami, urządzenia, przyrządy i systemy do nawigacji
satelitarnej, akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery telefoniczne, ładowarki baterii do użytku z telefonami, zestawy na biurko lub zestawy samochodowe
z wmontowanym głośnikiem, umożliwiające używanie telefonów komórkowych bez użycia rąk, uchwyty samochodowe do telefonów, słuchawki, urządzenia głośnomówiące dla
słuchawek telefonicznych i innych elektronicznych urządzeń
przenośnych, torby i futerały przystosowane do przechowywania lub transportu telefonów przenośnych i sprzętu telefonicznego oraz akcesoriów do nich, paski do telefonów komórkowych, skomputeryzowane organizery osobiste, anteny, baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, kalkulatory,
wyświetlacze, elektroniczne globalne systemy nawigacyjne,
elektroniczne urządzenia i narzędzia nawigacyjne, lokalizacyjne i pozycjonujące, urządzenia i przyrządy do monitorowania (inne niż do monitorowania in-vivo), urządzenia i przy-
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rządy radiowe, filmy wideo, urządzenia i sprzęt audiowizualny, elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny
zaprojektowany i dostosowany do użytku z komputerami
i urządzeniami audiowizualnymi, kartridże do gier komputerowych, części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych
towarów, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie do obsługi sieci VPN (wirtualnej
sieci prywatnej), oprogramowanie do obsługi sieci WAN (rozległych sieci komputerowych), oprogramowanie do obsługi
sieci LAN (lokalnych sieci komputerowych), oprogramowanie operacyjne USB, oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu, oprogramowanie komputerowe do synchronizacji danych pomiędzy komputerami, procesorami,
urządzeniami rejestrującymi, monitorami oraz urządzeniami
elektronicznymi i komputerami centralnymi, oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, programy do sieciowych
systemów operacyjnych, komputerowe programy operacyjne, oprogramowanie komputerowe do umożliwiania bezpiecznego, zdalnego dostępu do sieci komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie zabezpieczające komputer, oprogramowanie do komputerowych zapór sieciowych,
oprogramowanie do zapewnienia bezpieczeństwa poczty
elektronicznej, dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych, publikacje elektroniczne do pobrania udostępniane
on-line za pośrednictwem komputerowych baz danych lub
Internetu, oprogramowanie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne, w tym modemy, umożliwiające połączenie
z bazami danych, sieciami lokalnymi oraz z Internetem, oprogramowanie komputerowe umożliwiające prowadzenie telekonferencji, wideokonferencji i usług wideotelefonicznych,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie i odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające dostęp do baz danych, usług telekomunikacyjnych, sieci komputerowych i elektronicznych tablic ogłoszeniowych, oprogramowanie do gier komputerowych, interaktywne multimedialne programy do gier komputerowych,
oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, pliki muzyczne do pobierania, zdjęcia, obrazy, grafiki, pliki z obrazem,
bity dźwiękowe, filmy, programy wideo i programy audiowizualne, do pobrania, udostępniane on-line lub z komputerowych baz danych lub z Internetu lub ze stron internetowych,
oprogramowanie komputerowe do zdalnego monitorowania, oprogramowanie do systemów nawigacyjnych GPS, systemy i urządzenia zabezpieczające, odzież, obuwie, nakrycia
głowy, akcesoria modowe, tekstylia, walizki i torby, materiały
drukowane i artykuły papiernicze, zabawki, gry, biżuteria,
przyrządy zegarmistrzowskie, urządzenia medyczne, udostępnianych on-line z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu lub za pośrednictwem innych środków, gromadzenie na rzecz osób trzecich różnorodnych telekomunikacyjnych, obliczeniowych, elektronicznych i elektrycznych towarów, części, osprzętu i akcesoriów dla wyżej
wymienionych towarów, kart danych, urządzeń zabezpieczających i sprzętu zabezpieczającego, odzieży, obuwia, nakryć głowy, akcesoriów, tkanin, bielizny pościelowej, stołowej
i ręczników, bagażu i toreb, materiałów drukowanych i materiałów piśmiennych, artykułów na prezenty, zabawek, gier
i sprzętu sportowego, biżuterii, przyrządów zegarmistrzowskich, sprzętu domowego i przyborów kuchennych, mebli
i wyposażenia domu, kosmetyków i produktów do pielęgnacji osobistej, produktów sprzedawanych w aptekach, produktów do czyszczenia, produktów ochrony zdrowia, żywności dla ludzi i produktów spożywczych, napojów, w celu
umożliwienia klientom dogodnego obejrzenia tych towarów i ich zakupu, pośrednictwo handlowe w zakresie energetyki, usługi w zakresie licytacji świadczone w Internecie,
usługi w zakresie administrowania działalnością gospodar-
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czą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych
za pomocą Internetu, usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, udzielanie informacji
i porad handlowych w zakresie dostarczania i promowania
towarów oraz doboru i prezentacji towarów, dostarczanie
informacji i doradztwo potencjalnym nabywcom towarów
i dóbr, kompilacja i transkrypcja danych, kompilacja ogłoszeń
reklamowych w celu wykorzystywania jako strony internetowe, produkcja filmów reklamowych, opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, udostępnianie
miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów
i usług, usługi zarządzania bazami danych, usługi zestawienia
danych w komputerowych bazach danych, usługi systematyzacji danych w komputerowych bazach danych, usługi aktualizacji i utrzymywania danych w komputerowych bazach
danych, usługi kompilacji informacji w komputerowych bazach danych, usługi gromadzenia i systematyzowania informacji w komputerowych bazach danych, usługi przetwarzanie danych, usługi telemarketingowe, usługi w zakresie odbierania telefonów i przekazywania wiadomości, obsługa
telefonicznych call center i centrali telefonicznych, zarządzanie zdalnymi centrami monitoringu, usługi zarządzania danymi i usługi inwentaryzacji elektronicznej, usługi weryfikacji
przetwarzania danych w dziedzinie transportu, odpraw lotniczych, rezerwacji podróży, sprzedaży biletów podróżnych,
sprzedaży biletów na imprezy sportowe i kulturalne, usługi
weryfikacji biletów, kuponów, voucherów, zniżek, programów lojalnościowych, kart upominkowych, bonów upominkowych, publikowanie i produkcja programów telezakupów
i zakupów w sklepach internetowych, usługi wystawiennicze
organizowane w celach handlowych lub reklamowych,
umożliwienie dostępu on-line do wystaw i usług wystawienniczych organizowanych w celach handlowych lub reklamowych, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych, 36 usługi finansowe,
usługi bankowe i transakcje finansowe, ubezpieczenia, działalność finansowa, usługi związane z zagadnieniami monetarnymi, ubezpieczanie i finansowanie telekomunikacyjnych
urządzeń, systemów i instalacji, zapewnianie środków
i świadczenie usług związanych z kartami kredytowymi,
świadczenie usług w zakresie elektronicznego przelewu
środków finansowych i obsługa transakcji on-line oraz usługi
umożliwiające transakcje finansowe on-line, przetwarzanie
płatności za zakup towarów i usług za pośrednictwem elektronicznej sieci łącznościowej, zautomatyzowane usługi
płatnicze, elektroniczna bankowość poprzez globalną sieć
komputerową (bankowość internetowa), elektroniczne przetwarzanie płatności za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, elektroniczny transfer funduszy za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, usługi gwarancji płatności dokonywanych za pomocą przekazów pieniężnych, obsługa
płatności, elektroniczny przelew walut, usługi płatności bezdotykowych, usługi inwestycyjne i zarządzania funduszami,
administrowanie funduszami i inwestycjami, skomputeryzowane usługi finansowe, usługi w zakresie wycen świadczone
on-line, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
zarządzanie nieruchomościami oraz informacja i doradztwo
w tym zakresie, udzielanie informacji finansowych, notowania giełdowe, usługi informacyjne dotyczące akcji i udziałów,
pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, pozyskiwanie
funduszy, zbiórki funduszy na cele charytatywne, organizacja zbiórek i organizacja działań związanych z gromadzeniem funduszy, sponsorowanie finansowe, usługi dyskontowe, usługi udzielania informacji i usługi doradztwa dotyczące ubezpieczeń, działalności finansowej, zagadnień mone-
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tarnych, bankowości domowej i internetowej, informacji
w zakresie akcji i udziałów, pośrednictwa w obrocie akcjami
i obligacjami, świadczone on-line z komputerowych baz danych lub przez Internet, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne, dotyczące wszystkich wyżej wymienionych,
38 usługi telekomunikacyjne, usługi łączności, usługi telefoniczne, usługi łączności telefonii mobilnej, usługi komunikacyjne świadczone za pomocą telefaksu, usługi teleksowe,
usługi gromadzenia i przesyłania wiadomości, radiowe usługi przywoławcze, usługi przełączania rozmów telefonicznych na inny numer, usługi automatycznego odbierania telefonu, usługi biura numerów oraz poczty elektronicznej,
transmisja, dostarczanie i odbiór dźwięku, danych, obrazów,
muzyki i informacji, usługi wiadomości elektronicznych, usługi informacyjne on-line związane z telekomunikacją, usługi
wymiany danych, przekazywanie danych za pomocą telekomunikacji, transmisja plików cyfrowych, usługi łączności satelitarnej, usługi transmisyjne, nadawanie lub transmisja programów radiowych lub telewizyjnych, filmów i interaktywnych gier, usługi wideotekstowe, teletekstowe i przeglądania
danych, nadawanie, przekazywanie i dostarczanie treści multimedialnych i gier elektronicznych poprzez elektroniczne
sieci komunikacyjne, usługi w zakresie przesyłania wiadomości wideo, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi wideotelefoniczne, przesyłanie informacji, w tym stron internetowych, programów komputerowych i innych danych, wynajem czasu dostępu do serwera baz danych, udostępnianie
połączeń telekomunikacyjnych dla telefonicznych hotlines
i centrów obsługi telefonicznej call-center, usługi łączności
telefonicznej dla telefonicznych hotlines i centrów obsługi
telefonicznej call-center, zapewnianie dostępu do Internetu,
udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem
lub bazami danych, zapewnianie użytkownikom dostępu
do Internetu (dostawcy usług), umożliwianie i obsługa konferencji elektronicznych, grup dyskusyjnych i forów dyskusyjnych, zapewnianie dostępu do stron z muzyką cyfrową w Internecie, zapewnianie dostępu do stron MP3 w Internecie,
dostarczanie muzyki cyfrowej za pomocą telekomunikacji,
umożliwianie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej
i sieci dla innych operatorów i osób trzecich, wynajem infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci innym operatorom i osobom trzecim, usługi dostępu do telekomunikacji, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, łączność za pomocą komputera, transmisja i dystrybucja danych
lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej
sieci komputerowej lub Internetu, tymczasowe umożliwianie
dostępu do Internetu na rzecz osób trzecich, elektroniczna
transmisja danych dotyczących płatności elektronicznych
przez globalną sieć komputerową, usługi agencji prasowych,
transmisja wiadomości i aktualności, umożliwianie i obsługa
konferencji elektronicznych, grup dyskusyjnych i forów dyskusyjnych, zapewnianie dostępu do elektronicznej sieci on-line w celu wyszukiwania danych, wynajem czasu dostępu
do komputerowych baz danych, wypożyczanie, leasing lub
wynajem aparatów, urządzeń, instalacji lub komponentów
do wykorzystania przy świadczeniu wszystkich wyżej wymienionych usług, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne dotyczące wymienionych wyżej usług, 41 nauczanie
i szkolenia, usługi rozrywkowe, działalność sportowa i kulturalna, informacja dotycząca edukacji, rozrywki, wydarzeń
sportowych i kulturalnych dostarczana on-line z komputerowych baz danych lub z Internetu lub za pośrednictwem innych środków, usługi w zakresie gier elektronicznych dostarczanych z komputerowych baz danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi wynajmowania kaset, płyt i gier wideo, a także kaset, płyt i gier audio oraz gier komputerowych,
świadczenie usług w zakresie rozrywki radiowej i telewizyj-
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nej, publikowanie i produkcja muzyki, filmów (innych niż reklamowe), programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie gier i konkursów, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, udostępnianie programów dla gier wideo powszechnego użytku i podręcznych urządzeń do gier za pośrednictwem łączności bezprzewodowej (nie do pobrania),
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
udostępnianie rozrywki filmowej, telewizyjnej i wideo muzycznej za pośrednictwem sieciowych stron interaktywnych,
publikacja tekstów w formie elektronicznej lub innej, usługi
publikowania i realizacji mediów dźwiękowych i/lub wizualnych, usługi wystawiennicze organizowane w celach rozrywkowych, edukacyjnych, szkoleniowych oraz kulturalnych,
umożliwienie dostępu on-line do wystaw i usług wystawienniczych organizowanych w celach rozrywkowych, edukacyjnych, szkoleniowych oraz kulturalnych, organizacja, produkcja i prezentacja koncertów muzycznych, musicali, występów teatralnych i wideo, festiwali, tras i innych muzycznych
oraz kulturalnych występów, wydarzeń i działań, organizowanie, zarządzanie lub przygotowanie imprez wydarzeń dotyczących gier wideo, obróbka poprodukcyjna w dziedzinie
muzyki, wideo i filmu, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów, wykładów, warsztatów, kursów, zjazdów i wystaw, interaktywne i korespondencyjne
kursy szkoleniowe i sesje prowadzone on-line za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych lub sieci komputerowych
lub innych środków, tłumaczenia, usługi galerii sztuki świadczone on-line za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, usługi gier, usługi klubowe, rezerwacja biletów i rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, sportowe i kulturalne,
elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych, w tym informacji archiwalnych, w formie tekstu elektronicznego, informacji i danych
audio i/lub wideo, gier i zabaw, udostępnianie muzyki cyfrowej, nie do pobrania, w Internecie, udostępnianie muzyki
cyfrowej, nie do pobrania, na internetowych stronach MP3,
świadczenie usług informacyjnych i doradczych on-line
z komputerowej bazy danych lub przez Internet w zakresie:
udostępniania muzyki cyfrowej (niepobieranej zdalnie) z Internetu, dostarczania zdjęć, obrazów, grafik, nagrań dźwiękowych, filmów, nagrań wideo i nagrań audiowideo on-line
(nie do pobrania), usług fotograficznych, dostarczanie informacji i porad dotyczących wyżej wymienionych usług,
42 udostępnianie informacji jednej lub wielu osobom za pośrednictwem Internetu w jednym miejscu z wykorzystaniem
lokalizacji kawiarni, baru, kafeterii, bistro lub restauracji, konserwacja, uaktualnianie i projektowanie oprogramowania
komputerowego i programów komputerowych, usługi programowania komputerowego, sporządzanie i dostarczanie
informacji na temat komputerów i infrastruktury sieci komputerowej, usługi w zakresie programowania świadczone
on-line, wypożyczanie komputerów, projektowanie, rysunek
i tekst na zamówienie dla celów kompilacji witryn internetowych, tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, hosting stron internetowych na rzecz osób trzecich, instalacja
i konserwacja oprogramowania komputerowego, kompilacja, tworzenie i konserwacja rejestru nazw domen, prognozowanie pogody, udzielanie informacji i porad w zakresie
zagadnień związanych ze świadomością środowiskową (ekologiczną), usługi w zakresie projektowania wnętrz i usługi informacyjne i doradcze z nimi związane, usługi przechowywania danych, usługi uwierzytelniania przetwarzania danych
w dziedzinie transportu, odpraw lotniczych, rezerwacji podróży, sprzedaży biletów podróżnych, sprzedaży biletów
na imprezy sportowe i kulturalne, obsługiwanie i udostępnianie wyszukiwarek internetowych, usługi programowania
w zakresie informacji do transmisji internetowych, świadcze-
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nie usług informacyjnych i doradczych on-line z komputerowej bazy danych lub przez Internet w zakresie: technologii,
nauki, badań technologicznych, badań naukowych, inżynierii przemysłowej, technologii telekomunikacyjnej, technologii komputerowej, technologii informacyjnej, urządzeń
i sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego, wyposażenia oprogramowania komputerowego, komputerowych urządzeń peryferyjnych, sieci komputerowych,
systemów komputerowych, oprogramowania do gier komputerowych i wideo, systemów informacyjnych, testowania
produktów, testowania materiałów, wydajności energetycznej, zużycia energii oraz w zakresie wszystkich uprzednio
wymienionych usług.
(210)
(731)
(540)
(540)

490693
(220) 2018 09 18
Orange Brand Services Limited, Londyn, GB
(znak słowno-graficzny)
Bliżej tego, co ważne dla Ciebie orange

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne, urządzenia i przyrządy do łączności i telekomunikacji, elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy do przetwarzania, rejestrowania, przechowywania, transmisji, wyszukiwania lub odbioru
danych, urządzenia i przyrządy do rejestrowania, transmisji,
wzmacniania lub odtwarzania dźwięku, obrazów, informacji
lub zakodowanych danych, elektryczne urządzenia i przyrządy do kontroli, testowania (inne niż in-vivo), sygnalizacji,
sprawdzania (nadzoru) i nauczania, optyczne i elektrooptyczne urządzenia i przyrządy, serwery komunikacyjne, serwery komputerowe, sprzęt do obsługi sieci VPN (wirtualnej
sieci prywatnej), sprzęt do obsługi sieci WAN (rozległej sieci
komputerowej), sprzęt do obsługi sieci LAN (lokalnej sieci
komputerowej), sprzęt komputerowy, sprzęt komputerowy
do sieci komputerowych, sprzęt komputerowy zapewniający bezpieczny zdalny dostęp do sieci komputerowych i komunikacyjnych, sprzęt do sieci ethernet, urządzenia, przyrządy i sprzęt do przetwarzania obrazów, aparaty fotograficzne, fotograficzne urządzenia, przyrządy i sprzęt, projektory wideo, projektory multimedialne, skanery i czytniki
do kodów kreskowyh, aparaty i urządzenia telewizyjne i radiowe, nadajniki i odbiorniki telekomunikacyjne, radiowe
i telewizyjne, urządzenia do uzyskiwania dostępu do programów emitowanych lub transmitowanych, hologramy,
komputery, sprzęt peryferyjny do komputerów, obwody
elektroniczne zawierające zaprogramowane dane, dyski, taśmy i kable będące magnetycznymi nośnikami danych,
układy scalone, czyste i nagrane karty magnetyczne, karty
zawierające elektronicznie zarejestrowane dane, karty pamięci, karty inteligentne (karty z układem scalonym), karty
zawierające mikroprocesory, karty z obwodami scalonymi,
identyfikacyjne karty elektroniczne, karty telefoniczne, telefoniczne karty kredytowe, karty kredytowe, karty debetowe
kodowane magnetycznie, karty do gier elektronicznych
przeznaczone do użytku w telefonach, dyski kompaktowe
(CD-ROM-y), magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki danych, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki do zapisywania i przechowywania danych (czyste i zapisane), wstęp-
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nie nagrane płyty CD, pamięci zewnętrzne USB, urządzenia
do odtwarzania plików muzycznych do pobrania, przenośne odtwarzacze medialne, przekaźniki i odbiorniki satelitarne, satelity telekomunikacyjne i nadawcze, radiotelefoniczne maszty sygnalizacyjne i maszty telefoniczne, przewody
i kable elektryczne, kable optyczne, kable światłowodowe,
druty oporowe, elektrody, urządzenia do systemów i instalacji telekomunikacyjnych, terminale dla sieci telefonicznych,
łącznice telefoniczne, urządzenia do wprowadzania, przechowywania, konwersji i przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych, sprzęt telefoniczny, sprzęt do telefonów stacjonarnych, przenośnych, mobilnych, używanych bez pomocy
rąk lub uruchamianych głosem, terminale multimedialne,
interaktywne terminale do wyświetlania i zamawiania towarów i usług, bezpieczne terminale do transakcji elektronicznych, w tym płatności elektronicznych, urządzenia do przetwarzania elektronicznych płatności, urządzenia i przyrządy
przywoławcze, radiowo przywoławcze i radiotelefoniczne,
telefony, telefony komórkowe i słuchawki telefoniczne, maszyny faksymilowe, komputery kieszonkowe (PDA), notatniki
elektroniczne, elektroniczne notebooki, tablety, elektroniczne urządzenia podręczne do bezprzewodowego odbioru,
przechowywania i/lub transmisji danych, wiadomości, przepływu danych i elektronicznych płatności, przenośne urządzenia elektroniczne umożliwiające użytkownikowi bieżące
kontrolowanie i śledzenie osobistych informacji lub zarządzanie osobistymi informacjami, urządzenia, przyrządy
i systemy do nawigacji satelitarnej, akcesoria do telefonów
i słuchawek telefonicznych, adaptery telefoniczne, ładowarki baterii do użytku z telefonami, zestawy na biurko lub zestawy samochodowe z wmontowanym głośnikiem, umożliwiające używanie telefonów komórkowych bez użycia rąk,
uchwyty samochodowe do telefonów, słuchawki, urządzenia głośnomówiące dla słuchawek telefonicznych i innych
elektronicznych urządzeń przenośnych, torby i futerały
przystosowane do przechowywania lub transportu telefonów przenośnych i sprzętu telefonicznego oraz akcesoriów
do nich, paski do telefonów komórkowych, skomputeryzowane organizery osobiste, anteny, baterie, mikroprocesory,
klawiatury, modemy, kalkulatory, wyświetlacze, elektroniczne globalne systemy nawigacyjne, elektroniczne urządzenia
i narzędzia nawigacyjne, lokalizacyjne i pozycjonujące, urządzenia i przyrządy do monitorowania (inne niż do monitorowania in-vivo), urządzenia i przyrządy radiowe, filmy wideo, urządzenia i sprzęt audiowizualny, elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany
i dostosowany do użytku z komputerami i urządzeniami
audiowizualnymi, kartridże do gier komputerowych, części
i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe,
oprogramowanie do obsługi sieci VPN (wirtualnej sieci prywatnej), oprogramowanie do obsługi sieci WAN (rozległych
sieci komputerowych), oprogramowanie do obsługi sieci
LAN (lokalnych sieci komputerowych), oprogramowanie
operacyjne USB, oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu, oprogramowanie komputerowe do synchronizacji danych pomiędzy komputerami, procesorami,
urządzeniami rejestrującymi, monitorami oraz urządzeniami
elektronicznymi i komputerami centralnymi, oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, programy do sieciowych
systemów operacyjnych, komputerowe programy operacyjne, oprogramowanie komputerowe do umożliwiania bezpiecznego, zdalnego dostępu do sieci komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie zabezpieczające komputer, oprogramowanie do komputerowych zapór sieciowych,
oprogramowanie do zapewnienia bezpieczeństwa poczty
elektronicznej, dzwonki do pobierania do telefonów ko-

11

mórkowych, publikacje elektroniczne do pobrania udostępniane on-line za pośrednictwem komputerowych baz danych lub Internetu, oprogramowanie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne, w tym modemy, umożliwiające
połączenie z bazami danych, sieciami lokalnymi oraz z Internetem, oprogramowanie komputerowe umożliwiające prowadzenie telekonferencji, wideokonferencji i usług wideotelefonicznych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie i odzyskiwanie danych, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające dostęp do baz danych, usług
telekomunikacyjnych, sieci komputerowych i elektronicznych tablic ogłoszeniowych, oprogramowanie do gier komputerowych, interaktywne multimedialne programy do gier
komputerowych, oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, pliki muzyczne do pobierania, zdjęcia, obrazy, grafiki, pliki z obrazem, bity dźwiękowe, filmy, programy wideo
i programy audiowizualne, do pobrania, udostępniane on-line lub z komputerowych baz danych lub z Internetu lub
ze stron internetowych, oprogramowanie komputerowe
do zdalnego monitorowania, oprogramowanie do systemów nawigacyjnych GPS, 35 reklama, usługi marketingowe,
promowanie działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami
lojalnościowymi, usługi informacji o działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie zarządzania centrami obsługi telefonicznej, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich (zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw),
usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług,
usługi pozyskiwania kontraktów na zakup i sprzedaż towarów i usług dla osób trzecich, usługi outsourcingowe (doradztwo biznesowe), usługi konsultacji biznesowych dotyczące planowania i wychodzenia z kryzysu, mentoring biznesowy, działalność polegająca na zakładaniu przedsiębiorstw, usługi konsultacji i doradztwa biznesowego związane z zarządzaniem w działalności gospodarczej, rozwojem
firm i rozwojem produktów, administrowanie i organizacja
usług sprzedaży wysyłkowej, organizowanie wdrażania
działalności gospodarczej, organizowanie prezentacji w celach biznesowych, badania i ankiety w zakresie działalności
gospodarczej, usługi w zakresie prognoz gospodarczych,
badania rynkowe w dziedzinach ochrony środowiska, nowych energii, ochrony bogactwa naturalnego i zrównoważonego rozwoju, świadczenie usług biznesowych, biurowych i sekretarskich, usługi w zakresie przeglądu prasy i aktualnych informacji, wycinki aktualności i wycinki na tematy
bieżące oraz usługi serwisów informacyjnych na tematy
bieżące, badania rynkowe, analizy rynkowe, zbieranie i analiza danych badań rynkowych, badania rynku i badania marketingowe, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach
handlowych, usługi handlu detalicznego w zakresie następujących towarów: elektryczne i elektroniczne urządzenia
i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne, urządzenia
i przyrządy do łączności i telekomunikacji, elektryczne
i elektroniczne urządzenia i przyrządy do przetwarzania, rejestrowania, przechowywania, transmisji, wyszukiwania lub
odbioru danych, urządzenia i przyrządy do rejestrowania,
transmisji, wzmacniania lub odtwarzania dźwięku, obrazów,
informacji lub zakodowanych danych, elektryczne urządzenia i przyrządy do kontroli, testowania (inne niż in-vivo), sygnalizacji, sprawdzania (nadzoru) i nauczania, optyczne
i elektrooptyczne urządzenia i przyrządy, serwery komunikacyjne, serwery komputerowe, sprzęt do obsługi sieci VPN
(wirtualnej sieci prywatnej), sprzęt do obsługi sieci WAN
(rozległej sieci komputerowej), sprzęt do obsługi sieci LAN
(lokalnej sieci komputerowej), sprzęt komputerowy, sprzęt
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komputerowy do sieci komputerowych, sprzęt komputerowy zapewniający bezpieczny zdalny dostęp do sieci komputerowych i komunikacyjnych, sprzęt do sieci ethernet,
urządzenia, przyrządy i sprzęt do przetwarzania obrazów,
aparaty fotograficzne, fotograficzne urządzenia, przyrządy
i sprzęt, projektory wideo, projektory multimedialne, skanery i czytniki do kodów kreskowych, aparaty i urządzenia telewizyjne i radiowe, nadajniki i odbiorniki telekomunikacyjne, radiowe i telewizyjne, urządzenia do uzyskiwania dostępu do programów emitowanych lub transmitowanych, hologramy, komputery, sprzęt peryferyjny do komputerów,
obwody elektroniczne zawierające zaprogramowane dane,
dyski, taśmy i kable będące magnetycznymi nośnikami danych, układy scalone, czyste i nagrane karty magnetyczne,
karty zawierające elektronicznie zarejestrowane dane, karty
pamięci, karty inteligentne (karty z układem scalonym), karty zawierające mikroprocesory, karty z obwodami scalonymi, identyfikacyjne karty elektroniczne, karty telefoniczne,
telefoniczne karty kredytowe, karty kredytowe, karty debetowe kodowane magnetycznie, karty do gier elektronicznych przeznaczone do użytku w telefonach, dyski kompaktowe (CD-ROM-y), magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki danych, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki do zapisywania i przechowywania danych (czyste i zapisane),
wstępnie nagrane płyty CD, pamięci zewnętrzne USB, urządzenia do odtwarzania plików muzycznych do pobrania,
przenośne odtwarzacze medialne, przekaźniki i odbiorniki
satelitarne, satelity telekomunikacyjne i nadawcze, radiotelefoniczne maszty sygnalizacyjne i maszty telefoniczne,
przewody i kable elektryczne, kable optyczne, kable światłowodowe, druty oporowe, elektrody, urządzenia do systemów i instalacji telekomunikacyjnych, terminale dla sieci telefonicznych, łącznice telefoniczne, urządzenia do wprowadzania, przechowywania, konwersji i przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych, sprzęt telefoniczny, sprzęt do telefonów stacjonarnych, przenośnych, mobilnych, używanych bez pomocy rąk lub uruchamianych głosem, terminale
multimedialne, interaktywne terminale do wyświetlania
i zamawiania towarów i usług, bezpieczne terminale
do transakcji elektronicznych, w tym płatności elektronicznych, urządzenia do przetwarzania elektronicznych płatności, urządzenia i przyrządy przywoławcze, radiowo przywoławcze i radiotelefoniczne, telefony, telefony komórkowe
i słuchawki telefoniczne, maszyny faksymilowe, komputery
kieszonkowe (PDA), notatniki elektroniczne, elektroniczne
notebooki, tablety, elektroniczne urządzenia podręczne
do bezprzewodowego odbioru, przechowywania i/lub
transmisji danych, wiadomości, przepływu danych i elektronicznych płatności, przenośne urządzenia elektroniczne
umożliwiające użytkownikowi bieżące kontrolowanie i śledzenie osobistych informacji lub zarządzanie osobistymi
informacjami, urządzenia, przyrządy i systemy do nawigacji
satelitarnej, akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery telefoniczne, ładowarki baterii do użytku
z telefonami, zestawy na biurko lub zestawy samochodowe
z wmontowanym głośnikiem, umożliwiające używanie telefonów komórkowych bez użycia rąk, uchwyty samochodowe do telefonów, słuchawki, urządzenia głośnomówiące dla
słuchawek telefonicznych i innych elektronicznych urządzeń przenośnych, torby i futerały przystosowane do przechowywania lub transportu telefonów przenośnych i sprzętu telefonicznego oraz akcesoriów do nich, paski do telefonów komórkowych, skomputeryzowane organizery osobiste, anteny, baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy,
kalkulatory, wyświetlacze, elektroniczne globalne systemy
nawigacyjne, elektroniczne urządzenia i narzędzia nawigacyjne, lokalizacyjne i pozycjonujące, urządzenia i przyrządy
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do monitorowania (inne niż do monitorowania in-vivo),
urządzenia i przyrządy radiowe, filmy wideo, urządzenia
i sprzęt audiowizualny, elektryczne i elektroniczne akcesoria
i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i dostosowany do użytku z komputerami i urządzeniami audiowizualnymi, kartridże do gier komputerowych, części i osprzęt do wszystkich
wyżej wymienionych towarów, programy komputerowe,
oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie do obsługi sieci VPN (wirtualnej sieci prywatnej), oprogramowanie do obsługi sieci WAN (rozległych sieci komputerowych),
oprogramowanie do obsługi sieci LAN (lokalnych sieci komputerowych), oprogramowanie operacyjne USB, oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu, oprogramowanie komputerowe do synchronizacji danych pomiędzy komputerami, procesorami, urządzeniami rejestrującymi, monitorami oraz urządzeniami elektronicznymi i komputerami centralnymi, oprogramowanie do przetwarzania
w chmurze, programy do sieciowych systemów operacyjnych, komputerowe programy operacyjne, oprogramowanie komputerowe do umożliwiania bezpiecznego, zdalnego dostępu do sieci komputerowych i komunikacyjnych,
oprogramowanie zabezpieczające komputer, oprogramowanie do komputerowych zapór sieciowych, oprogramowanie do zapewnienia bezpieczeństwa poczty elektronicznej, dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych,
publikacje elektroniczne do pobrania udostępniane on-line
za pośrednictwem komputerowych baz danych lub Internetu, oprogramowanie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne, w tym modemy, umożliwiające połączenie z bazami danych, sieciami lokalnymi oraz z Internetem, oprogramowanie komputerowe umożliwiające prowadzenie telekonferencji, wideokonferencji i usług wideotelefonicznych,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie i odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające dostęp do baz danych, usług telekomunikacyjnych, sieci komputerowych i elektronicznych tablic ogłoszeniowych, oprogramowanie do gier komputerowych, interaktywne multimedialne programy do gier komputerowych, oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, pliki
muzyczne do pobierania, zdjęcia, obrazy, grafiki, pliki z obrazem, bity dźwiękowe, filmy, programy wideo i programy
audiowizualne, do pobrania, udostępniane on-line lub
z komputerowych baz danych lub z Internetu lub ze stron
internetowych, oprogramowanie komputerowe do zdalnego monitorowania, oprogramowanie do systemów nawigacyjnych GPS, systemy i urządzenia zabezpieczające, odzież,
obuwie, nakrycia głowy, akcesoria modowe, tekstylia, walizki i torby, materiały drukowane i artykuły papiernicze, zabawki, gry, biżuteria, przyrządy zegarmistrzowskie, urządzenia medyczne, gromadzenie na rzecz osób trzecich różnorodnych towarów (z wyłączeniem ich transportu), w celu
umożliwienia klientom dogodnego obejrzenia i zakupu następujących towarów: elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne, urządzenia i przyrządy do łączności i telekomunikacji, elektryczne
i elektroniczne urządzenia i przyrządy do przetwarzania, rejestrowania, przechowywania, transmisji, wyszukiwania lub
odbioru danych, urządzenia i przyrządy do rejestrowania,
transmisji, wzmacniania lub odtwarzania dźwięku, obrazów,
informacji lub zakodowanych danych, elektryczne urządzenia i przyrządy do kontroli, testowania (inne niż in-vivo), sygnalizacji, sprawdzania (nadzoru) i nauczania, optyczne
i elektrooptyczne urządzenia i przyrządy, serwery komunikacyjne, serwery komputerowe, sprzęt do obsługi sieci VPN
(wirtualnej sieci prywatnej), sprzęt do obsługi sieci WAN
(rozległej sieci komputerowej), sprzęt do obsługi sieci LAN
(lokalnej sieci komputerowej), sprzęt komputerowy, sprzęt
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komputerowy do sieci komputerowych, sprzęt komputerowy zapewniający bezpieczny zdalny dostęp do sieci komputerowych i komunikacyjnych, sprzęt do sieci ethernet,
urządzenia, przyrządy i sprzęt do przetwarzania obrazów,
aparaty fotograficzne, fotograficzne urządzenia, przyrządy
i sprzęt, projektory wideo, projektory multimedialne, skanery i czytniki do kodów kreskowych, aparaty i urządzenia telewizyjne i radiowe, nadajniki i odbiorniki telekomunikacyjne, radiowe i telewizyjne, urządzenia do uzyskiwania dostępu do programów emitowanych lub transmitowanych, hologramy, komputery, sprzęt peryferyjny do komputerów,
obwody elektroniczne zawierające zaprogramowane dane,
dyski, taśmy i kable będące magnetycznymi nośnikami danych, układy scalone, czyste i nagrane karty magnetyczne,
karty zawierające elektronicznie zarejestrowane dane, karty
pamięci, karty inteligentne (karty z układem scalonym), karty zawierające mikroprocesory, karty z obwodami scalonymi, identyfikacyjne karty elektroniczne, karty telefoniczne,
telefoniczne karty kredytowe, karty kredytowe, karty debetowe kodowane magnetycznie, karty do gier elektronicznych przeznaczone do użytku w telefonach, dyski kompaktowe (CD-ROM-y), magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki danych, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki do zapisywania i przechowywania danych (czyste i zapisane),
wstępnie nagrane płyty CD, pamięci zewnętrzne USB, urządzenia do odtwarzania plików muzycznych do pobrania,
przenośne odtwarzacze medialne, przekaźniki i odbiorniki
satelitarne, satelity telekomunikacyjne i nadawcze, radiotelefoniczne maszty sygnalizacyjne i maszty telefoniczne,
przewody i kable elektryczne, kable optyczne, kable światłowodowe, druty oporowe, elektrody, urządzenia do systemów i instalacji telekomunikacyjnych, terminale dla sieci telefonicznych, łącznice telefoniczne, urządzenia do wprowadzania, przechowywania, konwersji i przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych, sprzęt telefoniczny, sprzęt do telefonów stacjonarnych, przenośnych, mobilnych, używanych bez pomocy rąk lub uruchamianych głosem, terminale
multimedialne, interaktywne terminale do wyświetlania
i zamawiania towarów i usług, bezpieczne terminale
do transakcji elektronicznych, w tym płatności elektronicznych, urządzenia do przetwarzania elektronicznych płatności, urządzenia i przyrządy przywoławcze, radiowo przywoławcze i radiotelefoniczne, telefony, telefony komórkowe
i słuchawki telefoniczne, maszyny faksymilowe, komputery
kieszonkowe (PDA), notatniki elektroniczne, elektroniczne
notebooki, tablety, elektroniczne urządzenia podręczne
do bezprzewodowego odbioru, przechowywania i/lub
transmisji danych, wiadomości, przepływu danych i elektronicznych płatności, przenośne urządzenia elektroniczne
umożliwiające użytkownikowi bieżące kontrolowanie i śledzenie osobistych informacji lub zarządzanie osobistymi
informacjami, urządzenia, przyrządy i systemy do nawigacji
satelitarnej, akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery telefoniczne, ładowarki baterii do użytku
z telefonami, zestawy na biurko lub zestawy samochodowe
z wmontowanym głośnikiem, umożliwiające używanie telefonów komórkowych bez użycia rąk, uchwyty samochodowe do telefonów, słuchawki, urządzenia głośnomówiące dla
słuchawek telefonicznych i innych elektronicznych urządzeń przenośnych, torby i futerały przystosowane do przechowywania lub transportu telefonów przenośnych i sprzętu telefonicznego oraz akcesoriów do nich, paski do telefonów komórkowych, skomputeryzowane organizery osobiste, anteny, baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy,
kalkulatory, wyświetlacze, elektroniczne globalne systemy
nawigacyjne, elektroniczne urządzenia i narzędzia nawigacyjne, lokalizacyjne i pozycjonujące, urządzenia i przyrządy
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do monitorowania (inne niż do monitorowania in-vivo),
urządzenia i przyrządy radiowe, filmy wideo, urządzenia
i sprzęt audiowizualny, elektryczne i elektroniczne akcesoria
i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i dostosowany do użytku z komputerami i urządzeniami audiowizualnymi, kartridże do gier komputerowych, części i osprzęt do wszystkich
wyżej wymienionych towarów, programy komputerowe,
oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie do obsługi sieci VPN (wirtualnej sieci prywatnej), oprogramowanie do obsługi sieci WAN (rozległych sieci komputerowych),
oprogramowanie do obsługi sieci LAN (lokalnych sieci komputerowych), oprogramowanie operacyjne USB, oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu, oprogramowanie komputerowe do synchronizacji danych pomiędzy komputerami, procesorami, urządzeniami rejestrującymi, monitorami oraz urządzeniami elektronicznymi i komputerami centralnymi, oprogramowanie do przetwarzania
w chmurze, programy do sieciowych systemów operacyjnych, komputerowe programy operacyjne, oprogramowanie komputerowe do umożliwiania bezpiecznego, zdalnego dostępu do sieci komputerowych i komunikacyjnych,
oprogramowanie zabezpieczające komputer, oprogramowanie do komputerowych zapór sieciowych, oprogramowanie do zapewnienia bezpieczeństwa poczty elektronicznej, dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych,
publikacje elektroniczne do pobrania udostępniane on-line
za pośrednictwem komputerowych baz danych lub Internetu, oprogramowanie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne, w tym modemy, umożliwiające połączenie z bazami danych, sieciami lokalnymi oraz z Internetem, oprogramowanie komputerowe umożliwiające prowadzenie telekonferencji, wideokonferencji i usług wideotelefonicznych,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie i odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające dostęp do baz danych, usług telekomunikacyjnych, sieci komputerowych i elektronicznych tablic ogłoszeniowych, oprogramowanie do gier komputerowych, interaktywne multimedialne programy do gier komputerowych, oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, pliki
muzyczne do pobierania, zdjęcia, obrazy, grafiki, pliki z obrazem, bity dźwiękowe, filmy, programy wideo i programy
audiowizualne, do pobrania, udostępniane on-line lub
z komputerowych baz danych lub z Internetu lub ze stron
internetowych, oprogramowanie komputerowe do zdalnego monitorowania, oprogramowanie do systemów nawigacyjnych GPS, systemy i urządzenia zabezpieczające, odzież,
obuwie, nakrycia głowy, akcesoria modowe, tekstylia, walizki i torby, materiały drukowane i artykuły papiernicze, zabawki, gry, biżuteria, przyrządy zegarmistrzowskie, urządzenia medyczne, udostępnianych on-line z komputerowej
bazy danych lub za pośrednictwem Internetu lub za pośrednictwem innych środków, gromadzenie na rzecz osób
trzecich różnorodnych telekomunikacyjnych, obliczeniowych, elektronicznych i elektrycznych towarów, części,
osprzętu i akcesoriów dla wyżej wymienionych towarów,
kart danych, urządzeń zabezpieczających i sprzętu zabezpieczającego, odzieży, obuwia, nakryć głowy, akcesoriów,
tkanin, bielizny pościelowej, stołowej i ręczników, bagażu
i toreb, materiałów drukowanych i materiałów piśmiennych,
artykułów na prezenty, zabawek, gier i sprzętu sportowego,
biżuterii, przyrządów zegarmistrzowskich, sprzętu domowego i przyborów kuchennych, mebli i wyposażenia domu,
kosmetyków i produktów do pielęgnacji osobistej, produktów sprzedawanych w aptekach, produktów do czyszczenia, produktów ochrony zdrowia, żywności dla ludzi i produktów spożywczych, napojów, w celu umożliwienia klientom dogodnego obejrzenia tych towarów i ich zakupu, po-
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średnictwo handlowe w zakresie energetyki, usługi w zakresie licytacji świadczone w Internecie, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi
reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, udzielanie informacji i porad handlowych w zakresie
dostarczania i promowania towarów oraz doboru i prezentacji towarów, dostarczanie informacji i doradztwo potencjalnym nabywcom towarów i dóbr, kompilacja i transkrypcja danych, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystywania jako strony internetowe, produkcja filmów reklamowych, opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, usługi zarządzania
bazami danych, usługi zestawienia danych w komputerowych bazach danych, usługi systematyzacji danych w komputerowych bazach danych, usługi aktualizacji i utrzymywania danych w komputerowych bazach danych, usługi
kompilacji informacji w komputerowych bazach danych,
usługi gromadzenia i systematyzowania informacji w komputerowych bazach danych, usługi przetwarzanie danych,
usługi telemarketingowe, usługi w zakresie odbierania telefonów i przekazywania wiadomości, obsługa telefonicznych
call center i centrali telefonicznych, zarządzanie zdalnymi
centrami monitoringu, usługi zarządzania danymi i usługi
inwentaryzacji elektronicznej, usługi weryfikacji przetwarzania danych w dziedzinie transportu, odpraw lotniczych, rezerwacji podróży, sprzedaży biletów podróżnych, sprzedaży
biletów na imprezy sportowe i kulturalne, usługi weryfikacji
biletów, kuponów, voucherów, zniżek, programów lojalnościowych, kart upominkowych, bonów upominkowych, publikowanie i produkcja programów telezakupów i zakupów
w sklepach internetowych, usługi wystawiennicze organizowane w celach handlowych lub reklamowych, umożliwienie dostępu on-line do wystaw i usług wystawienniczych
organizowanych w celach handlowych lub reklamowych,
usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne dotyczące
wszystkich wyżej wymienionych, 36 usługi finansowe, usługi bankowe i transakcje finansowe, ubezpieczenia, działalność finansowa, usługi związane z zagadnieniami monetarnymi, ubezpieczanie i finansowanie telekomunikacyjnych
urządzeń, systemów i instalacji, zapewnianie środków
i świadczenie usług związanych z kartami kredytowymi,
świadczenie usług w zakresie elektronicznego przelewu
środków finansowych i obsługa transakcji on-line oraz usługi umożliwiające transakcje finansowe on-line, przetwarzanie płatności za zakup towarów i usług za pośrednictwem
elektronicznej sieci łącznościowej, zautomatyzowane usługi
płatnicze, elektroniczna bankowość poprzez globalną sieć
komputerową (bankowość internetowa), elektroniczne
przetwarzanie płatności za pośrednictwem światowej sieci
komputerowej, elektroniczny transfer funduszy za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej aparatury
i urządzeń telekomunikacyjnych, usługi gwarancji płatności
dokonywanych za pomocą przekazów pieniężnych, obsługa płatności, elektroniczny przelew walut, usługi płatności
bezdotykowych, usługi inwestycyjne i zarządzania funduszami, administrowanie funduszami i inwestycjami, skomputeryzowane usługi finansowe, usługi w zakresie wycen
świadczone on-line, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami oraz informacja i doradztwo w tym zakresie, udzielanie informacji finansowych, notowania giełdowe, usługi informacyjne dotyczące akcji i udziałów, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, pozyskiwanie funduszy, zbiórki funduszy na cele charytatywne, organizacja zbiórek i organizacja działań związa-
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nych z gromadzeniem funduszy, sponsorowanie finansowe,
usługi dyskontowe, usługi udzielania informacji i usługi doradztwa dotyczące ubezpieczeń, działalności finansowej,
zagadnień monetarnych, bankowości domowej i internetowej, informacji w zakresie akcji i udziałów, pośrednictwa
w obrocie akcjami i obligacjami, świadczone on-line z komputerowych baz danych lub przez Internet, usługi doradcze,
informacyjne i konsultacyjne, dotyczące wszystkich wyżej
wymienionych, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi łączności, usługi telefoniczne, usługi łączności telefonii mobilnej,
usługi komunikacyjne świadczone za pomocą telefaksu,
usługi teleksowe, usługi gromadzenia i przesyłania wiadomości, radiowe usługi przywoławcze, usługi przełączania
rozmów telefonicznych na inny numer, usługi automatycznego odbierania telefonu, usługi biura numerów oraz poczty elektronicznej, transmisja, dostarczanie i odbiór dźwięku,
danych, obrazów, muzyki i informacji, usługi wiadomości
elektronicznych, usługi informacyjne on-line związane z telekomunikacją, usługi wymiany danych, przekazywanie danych za pomocą telekomunikacji, transmisja plików cyfrowych, usługi łączności satelitarnej, usługi transmisyjne,
nadawanie lub transmisja programów radiowych lub telewizyjnych, filmów i interaktywnych gier, usługi wideotekstowe, teletekstowe i przeglądania danych, nadawanie, przekazywanie i dostarczanie treści multimedialnych i gier elektronicznych poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, usługi
w zakresie przesyłania wiadomości wideo, usługi w zakresie
wideokonferencji, usługi wideotelefoniczne, przesyłanie informacji, w tym stron internetowych, programów komputerowych i innych danych, wynajem czasu dostępu do serwera baz danych, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych dla telefonicznych hotlines i centrów obsługi telefonicznej call-center, usługi łączności telefonicznej dla telefonicznych hotlines i centrów obsługi telefonicznej call-center,
zapewnianie dostępu do Internetu, udostępnianie połączeń
telekomunikacyjnych z Internetem lub bazami danych, zapewnianie użytkownikom dostępu do Internetu (dostawcy
usług), umożliwianie i obsługa konferencji elektronicznych,
grup dyskusyjnych i forów dyskusyjnych, zapewnianie dostępu do stron z muzyką cyfrową w Internecie, zapewnianie
dostępu do stron MP3 w Internecie, dostarczanie muzyki
cyfrowej za pomocą telekomunikacji, umożliwianie dostępu
do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci dla innych operatorów i osób trzecich, wynajem infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci innym operatorom i osobom trzecim, usługi
dostępu do telekomunikacji, wspomagane komputerowo
przesyłanie wiadomości i obrazów, łączność za pomocą
komputera, transmisja i dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, tymczasowe umożliwianie dostępu
do Internetu na rzecz osób trzecich, elektroniczna transmisja danych dotyczących płatności elektronicznych przez
globalną sieć komputerową, usługi agencji prasowych,
transmisja wiadomości i aktualności, umożliwianie i obsługa
konferencji elektronicznych, grup dyskusyjnych i forów dyskusyjnych, zapewnianie dostępu do elektronicznej sieci
on-line w celu wyszukiwania danych, wynajem czasu dostępu do komputerowych baz danych, wypożyczanie, leasing
lub wynajem aparatów, urządzeń, instalacji lub komponentów do wykorzystania przy świadczeniu wszystkich wyżej
wymienionych usług, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne dotyczące wymienionych wyżej usług, 41 nauczanie i szkolenia, usługi rozrywkowe, działalność sportowa i kulturalna, informacja dotycząca edukacji, rozrywki,
wydarzeń sportowych i kulturalnych dostarczana on-line
z komputerowych baz danych lub z Internetu lub za pośrednictwem innych środków, usługi w zakresie gier elektronicz-
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nych dostarczanych z komputerowych baz danych lub
za pośrednictwem Internetu, usługi wynajmowania kaset,
płyt i gier wideo, a także kaset, płyt i gier audio oraz gier
komputerowych, świadczenie usług w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej, publikowanie i produkcja muzyki, filmów (innych niż reklamowe), programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie gier i konkursów, udostępnianie
publikacji elektronicznych on-line, udostępnianie programów dla gier wideo powszechnego użytku i podręcznych
urządzeń do gier za pośrednictwem łączności bezprzewodowej (nie do pobrania), publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, udostępnianie rozrywki filmowej,
telewizyjnej i wideo muzycznej za pośrednictwem sieciowych stron interaktywnych, publikacja tekstów w formie
elektronicznej lub innej, usługi publikowania i realizacji mediów dźwiękowych i/lub wizualnych, usługi wystawiennicze
organizowane w celach rozrywkowych, edukacyjnych, szkoleniowych oraz kulturalnych, umożliwienie dostępu on-line
do wystaw i usług wystawienniczych organizowanych
w celach rozrywkowych, edukacyjnych, szkoleniowych oraz
kulturalnych, organizacja, produkcja i prezentacja koncertów muzycznych, musicali, występów teatralnych i wideo,
festiwali, tras i innych muzycznych oraz kulturalnych występów, wydarzeń i działań, organizowanie, zarządzanie lub
przygotowanie imprez wydarzeń dotyczących gier wideo,
obróbka poprodukcyjna w dziedzinie muzyki, wideo i filmu,
organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów, wykładów, warsztatów, kursów, zjazdów i wystaw,
interaktywne i korespondencyjne kursy szkoleniowe i sesje
prowadzone on-line za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych lub sieci komputerowych lub innych środków,
tłumaczenia, usługi galerii sztuki świadczone on-line za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, usługi gier, usługi
klubowe, rezerwacja biletów i rezerwacja miejsc na imprezy
rozrywkowe, sportowe i kulturalne, elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych, w tym informacji archiwalnych, w formie tekstu
elektronicznego, informacji i danych audio i/lub wideo, gier
i zabaw, udostępnianie muzyki cyfrowej, nie do pobrania,
w Internecie, udostępnianie muzyki cyfrowej, nie do pobrania, na internetowych stronach MP3, świadczenie usług informacyjnych i doradczych on-line z komputerowej bazy
danych lub przez Internet w zakresie: udostępniania muzyki
cyfrowej (niepobieranej zdalnie) z Internetu, dostarczania
zdjęć, obrazów, grafik, nagrań dźwiękowych, filmów, nagrań
wideo i nagrań audiowideo on-line (nie do pobrania), usług
fotograficznych, dostarczanie informacji i porad dotyczących wyżej wymienionych usług, 42 udostępnianie informacji jednej lub wielu osobom za pośrednictwem Internetu
w jednym miejscu z wykorzystaniem lokalizacji kawiarni,
baru, kafeterii, bistro lub restauracji, konserwacja, uaktualnianie i projektowanie oprogramowania komputerowego
i programów komputerowych, usługi programowania komputerowego, sporządzanie i dostarczanie informacji na temat komputerów i infrastruktury sieci komputerowej, usługi
w zakresie programowania świadczone on-line, wypożyczanie komputerów, projektowanie, rysunek i tekst na zamówienie dla celów kompilacji witryn internetowych, tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, hosting stron internetowych na rzecz osób trzecich, instalacja i konserwacja
oprogramowania komputerowego, kompilacja, tworzenie
i konserwacja rejestru nazw domen, prognozowanie pogody, udzielanie informacji i porad w zakresie zagadnień związanych ze świadomością środowiskową (ekologiczną), usługi w zakresie projektowania wnętrz i usługi informacyjne
i doradcze z nimi związane, usługi przechowywania danych,
usługi uwierzytelniania przetwarzania danych w dziedzinie
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transportu, odpraw lotniczych, rezerwacji podróży, sprzedaży biletów podróżnych, sprzedaży biletów na imprezy sportowe i kulturalne, obsługiwanie i udostępnianie wyszukiwarek internetowych, usługi programowania w zakresie informacji do transmisji internetowych, świadczenie usług informacyjnych i doradczych on-line z komputerowej bazy danych lub przez Internet w zakresie: technologii, nauki, badań
technologicznych, badań naukowych, inżynierii przemysłowej, technologii telekomunikacyjnej, technologii komputerowej, technologii informacyjnej, urządzeń i sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego, wyposażenia
oprogramowania komputerowego, komputerowych urządzeń peryferyjnych, sieci komputerowych, systemów komputerowych, oprogramowania do gier komputerowych
i wideo, systemów informacyjnych, testowania produktów,
testowania materiałów, wydajności energetycznej, zużycia
energii oraz w zakresie wszystkich uprzednio wymienionych usług.
491486
(220) 2018 10 10
PROBLIND AUGUSTYNIAKOWIE SPÓŁKA JAWNA,
Sułkowice
(540) (znak słowny)
(540) PROBLIND
(510), (511) 20 rolety, rolety okienne, rolety drzwiowe, rolety tekstylne, rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rolety
papierowe, rolety wewnętrzne, rolety okienne wewnętrzne,
rolety dachowe, rolety wolnowiszące, plisy okienne, rolki
do zasłon, karnisze do zasłon, szyny do zasłon, rolki do zasłon, kółka do zasłon, krążki z tworzyw sztucznych do zasłon,
drążki do zasłon, uchwyty do zasłon nie z materiałów tekstylnych, wieszaki do zasłon, uchwyty z tworzyw sztucznych
do drążków, haki do zasłon, zasłony dekoracyjne z koralikami, dekoracje przestawne wiszące, sznury do podwiązywani
zasłon, zasłony bambusowe, osprzęt niemetalowy do drzwi,
osprzęt niemetalowy do okien.
(210)
(731)

(210) 491705
(220) 2018 10 17
(731) KOMAN WOJCIECH, Koszalin
(540) (znak słowny)
(540) ClickBrick
(510), (511) 28 artykuły do zabawy dla dzieci, biżuteria zabawkowa, domki do zabawy, domki zabawkowe dla dzieci,
drewniane klocki do budowania [zabawki], elementy zabawek składanych do budowy, figurki do zabawy, figurki zabawkowe do kolekcjonowania, gry, gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, klocki do budowy [zabawki], klocki do łączenia
[zabawki], klocki do zabawy, klocki do zabawy [konstrukcyjne], klocki do zabawy, które można wzajemnie łączyć, konstrukcje do zabawy dla dzieci, lalki, ludziki do zabawy, maszyny do gier, meble zabawkowe, modele będące zabawkami,
modele [zabawki], pojazdy [zabawki], roboty zabawkowe,
sklepy zabawkowe, urządzenia rozrywkowe na monety, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, wyposażenie placów zabaw
i wesołych miasteczek, zabawki, zabawki dla dzieci, zabawki
do sprzedaży w postaci zestawów, zabawki konstrukcyjne
zazębiające się, zestawy do zabawy, 35 administrowanie
i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, dekoracja wystaw
sklepowych, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych on-line, dostarczanie informacji handlowych,
elektroniczne przetwarzanie danych, handel (zarządzanie
w zakresie zamówień w -), organizacja targów w celach
handlowych i reklamowych, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, organizacja wystaw w celach handlowych
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lub reklamowych, organizowanie i przeprowadzanie aukcji
za pośrednictwem Internetu, prezentacje towarów i usług
,przygotowywanie wystaw w celach komercyjnych, reklama
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, rozpowszechnianie informacji biznesowych,
rozpowszechnianie informacji handlowych, udostępnianie
informacji handlowych, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży
produktów i świadczenia usług, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usługi w zakresie informacji
handlowych za pośrednictwem Internetu, usługi handlowe
on-line, w ramach których sprzedający wystawiają produkty
na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie zabawek.
492420
(220) 2018 11 07
SEMICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SEMICON
(510), (511) 1 środki chemiczne używane w elektronice,
pasty lutownicze, kleje do montażu elementów elektronicznych, 9 elementy półprzewodnikowe, podzespoły elektroniczne, układy scalone, półprzewodnikowe diody laserowe,
moduły laserowe z optyką szklaną, mierniki wielkości elektrycznych: multimetry, częstotliwościomierze, watomierze,
mierniki pojemności, mierniki wielkości nieelektrycznych:
mierniki wilgotności, temperatury, natężenia światła, natężenia dźwięku, przepływu powietrza, siły, obrotów, ciśnienia, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa urządzeń
elektronicznych.
(210)
(731)

493108
(220) 2018 11 26
YASUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) YASUMI MEDESTETIC
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do mycia, mydła, mydła
lecznicze, szampony, żele pod prysznic, żel oczyszczający,
mleczko oczyszczające, peeling do ciała, olejek do ciała,
olejki do celów kosmetycznych, preparaty do kąpieli, sole
do kąpieli, preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji twarzy, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji nóg, preparaty do pielęgnacji paznokci, balsamy do ciała, balsam do twarzy, balsam do masażu,
wosk do masażu, preparaty do pielęgnacji włosów, odżywka
do włosów, serum, toniki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne, ampułki kosmetyczne, krem, kremy kosmetyczne, krem
do ciała, krem do twarzy, krem do stóp, krem do rąk, olejki
eteryczne, aromaty [olejki aromatyczne], esencje eteryczne,
kadzidełka, antyperspiranty, perfumy, woda zapachowa,
preparaty kosmetyczne do opalania, preparaty do makijażu, cienie do powiek, linery, kredki do oczu, konturówki
do oczu, podkład do twarzy, puder, róż do policzków, błyszczyki, pomadka do ust, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, wosk do depilacji, lakiery do paznokci, 10 aparaty i instrumenty medyczne, urządzenia elektromedyczne,
urządzenia do dermabrazji, urządzenia do elektroforezy,
urządzenia do leczenia cellulitu, aparaty, urządzenia i przyrządy do celów rehabilitacyjnych, aparaty i przyrządy do masażu, aparaty wibracyjne do masażu, urządzenia do masażu
(210)
(731)
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wibracyjnego i estetycznego, przyrządy do masażu kosmetycznego, elektryczne masażery kosmetyczne, urządzenia
do masażu ciała, przyrządy do leczniczych ćwiczeń fizycznych, aparaty i przyrządy do fizjoterapii i fizykoterapii, urządzenia terapeutyczne, urządzenia do terapii cieplnych, urządzenia do leczenia obrzęku limfatycznego, lampy do celów
leczniczych oraz urządzenia do światłolecznictwa, ciepłolecznictwa i elektroterapii, pasy do celów leczniczych, pasy
elektryczne do celów leczniczych, przyrządy do hydroterapii, 44 usługi w zakresie odnowy biologicznej, usługi w zakresie poprawy kondycji fizycznej, SPA, usługi kosmetyczne,
salony piękności, usługi kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej
i upiększającej, usługi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej
twarzy i ciała, usługi w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych
i kosmetycznych włosów i skóry głowy, usługi pielęgnacji
dłoni i stóp, pedicure i manicure, epilacja, depilacja, usługi
w zakresie dermatologii estetycznej i leczniczej, udzielanie
porad z zakresu kosmetyki, porady dietetyczne, usługi w zakresie masażu, okładów, usługi rehabilitacyjne, fizykoterapii,
usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie odnowy biologicznej, terapia, aromatoterapia, fizjoterapia, fizykoterapia, masaż,
rehabilitacja, usługi doradcze w zakresie sprzętu kosmetycznego, medycznego, do odnowy biologicznej.
493385
(220) 2018 12 04
GOOD FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Police
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLANETA ZABAW
(210)
(731)

(531)

29.01.15, 01.01.05, 01.01.10, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.08,
27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 41 usługi prowadzenia bawialni dla dzieci jako
rozrywka, usługi parków rozrywki, usługi rozrywki, organizowanie zabaw oraz imprez okolicznościowych dla dzieci,
lunaparki, wypożyczanie zabawek, organizowanie przyjęć
(rozrywka), usługi związane z organizacją wypoczynku.
493386
(220) 2018 12 04
DRESS UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Police
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Maxkino

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.24, 26.01.05,
26.01.06
(510), (511) 41 centra rozrywki, dzierżawa kin, usługi w zakresie rozrywki kinematograficznej, rozpowszechnianie filmów i innych nagrań video, organizacja imprez i widowisk
estradowych, produkcja filmów video, produkcja filmów
na taśmie filmowej, dystrybucja filmów, projekcja filmów,
pokazy filmów kinematograficznych i kinowych.
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493562
(220) 2018 12 07
WINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINO MAKŁOWICZ

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wino, 35 usługi w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, win, w tym: usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi informacyjne
dla konsumentów, usługi w zakresie dystrybucji ulotek, broszur reklamowych.
493610
(220) 2018 12 10
BOSQIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgorzewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOSQIE
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 3 geraniol, heliotropina, henna [barwnik kosmetyczny], kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kalkomania
ozdobna do celów kosmetycznych, kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, kora mydłoki
(kwilai) do prania, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs,
kreda czyszcząca, kremy kosmetyczne, kremy wybielające
do skóry, krochmal do nadawania połysku praniu, krochmal do prania, lakier do włosów, lakiery do paznokci, maski
kosmetyczne, środki do konserwacji skóry [pasty], środki
do namaczania prania, środki do polerowania podłóg i mebli, środki do usuwania wosku z podłóg [preparaty do szorowania], środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki
wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), środki
wygładzające i nadające praniu połysk, środki zmiękczające
do tkanin, świece do masażu do celów kosmetycznych, talk
kosmetyczny, terpentyna do odtłuszczania, terpeny [olejki
eteryczne], tlenek glinu [materiał ścierny], tłuszcze do celów
kosmetycznych, tusze do rzęs, wazelina kosmetyczna, woda
kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana, woda
utleniona do celów kosmetycznych, wosk do depilacji, wosk
do parkietów, wosk do podłóg, wosk do wąsów, wosk krawiecki, pałeczki zapachowe, piżmo [wyroby perfumeryjne],
płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów
niemedycznych, płyny do przemywania pochwy do higieny
intymnej lub dezodoryzacji, płyny po goleniu, wosk do podłogi, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych,
preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
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chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia,
preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących
[przybory toaletowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze,
preparaty do kręcenia włosów, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do nadawania połysku, preparaty
do pielęgnacji paznokci, preparaty do polerowania, preparaty do prania, preparaty do prostowania włosów, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty do wywabiania
plam, preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe
do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, preparaty ściągające
do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, preparaty
wybielające [odbarwiacze] do celów domowych, preparaty
wygładzające [krochmal], produkty perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, rzęsy sztuczne, soda krystaliczna do czyszczenia, soda wybielająca, sole kąpielowe
do celów innych niż lecznicze, sole wybielające, suche szampony, szampony, szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], szampony dla zwierząt domowych
[nielecznicze preparaty do pielęgnacji], ściereczki nasączane
detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące do celów
gospodarstwa domowego, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki do czyszczenia zębów, aloesowe
preparaty do celów kosmetycznych, amoniak [alkalia lotne]
stosowany jako detergent, antyperspiranty [przybory toaletowe], antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy
wosk do podłóg, aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych,
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne,
bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, bursztyn
[wyroby perfumeryjne], chemiczne produkty do ożywiania
kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, cytrynowe olejki eteryczne,
detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych
oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla zwierząt, ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, esencja badianowa, esencja mięty [olejek
eteryczny], esencje eteryczne, farby do włosów, mieszaniny
zapachowe potpourri, mięta do wyrobów perfumeryjnych,
mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydła
do ożywiania koloru tkanin, mydła przeciwpotowe do stóp,
mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło migdałowe, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek terpentynowy
[preparat odtłuszczający], olejki do celów kosmetycznych,
olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki toaletowe, ołówki do brwi,
zestawy kosmetyków, żele do masażu, inne niż do celów
medycznych, żele do wybielania zębów, 5 borowina do kąpieli, borowina lecznicza, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych,
eukaliptus do celów farmaceutycznych, gliceryna do celów
medycznych, gorczyca do celów farmaceutycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, jod do celów farmaceutycznych, koper włoski do celów medycznych, kora do celów farmaceutycznych, korzenie lecznicze, lecznicze płyny
do włosów, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty
toaletowe, lecznicze suche szampony, lecznicze szampony
dla zwierząt domowych, lecznicze środki do czyszczenia
zębów, lecznicze świece do masażu, mazidła, mentol, mięta do celów farmaceutycznych, mleczko pszczele do celów
farmaceutycznych, mleko migdałowe do celów farmaceu-
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tycznych, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, napary lecznicze, odświeżacze do ubrań i tkanin, olej gorczycowy do celów medycznych, olej rycynowy
do celów medycznych, olejek kamforowy do celów medycznych, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, olejki lecznicze, siemię lniane do celów farmaceutycznych, soda oczyszczona do celów
farmaceutycznych, sole do kąpieli do celów medycznych,
sole do kąpieli mineralnych, szampony lecznicze, szampony
przeciw wszom, wazelina do celów medycznych, woda gulardowa, woda melisowa do celów farmaceutycznych, woda
morska do kąpieli leczniczych, wyciągi z chmielu do celów
farmaceutycznych, wywary do celów farmaceutycznych, zioła do palenia do celów medycznych, zioła lecznicze, 43 biura
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne, hotele dla zwierząt, kafeterie [bufety], motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc
w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, rzeźbienie
w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi
recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie
przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracji specjalizujących
się w makaronach udon i soba, usługi restauracji washoku, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, usługi
w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, wypożyczanie dozowników wody pitnej,
wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych
naczyń, wypożyczanie namiotów, zapewnianie obiektów
i wyposażenia kempingowego, 44 aromaterapia, chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], chirurgia plastyczna, depilacja
woskiem, fizjoterapia, fryzjerstwo, implantacja (wszczepianie) włosów, łaźnie publiczne do celów higienicznych, łaźnie
tureckie, manicure, masaż, opieka pielęgniarska, placówki
rekonwalescencji, pomoc medyczna, przekłuwanie ciała,
salony piękności, usługi w zakresie sanatoriów, tatuowanie,
usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne,
usługi w zakresie saun, usługi w zakresie solariów, usługi
w zakresie akwakultury, usługi w zakresie wizażystów.
493618
(220) 2018 12 10
GMINNY OŚRODEK KULTURY, Siedlec
(znak słowny)
Konkurs Muzyki Ludowej w Kopanicy
im. ks. Edmunda Majkowskiego
(510), (511) 41 organizowanie festiwali.
(210)
(731)
(540)
(540)

493638
(220) 2018 12 10
ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(znak słowny)
ADAMED odpowiadamy na kluczowe wyzwania
współczesnej medycyny
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy
diety do użytku medycznego, żywność dietetyczna do celów leczniczych, napoje lecznicze, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów medycznych, preparaty witaminowe, chemiczne preparaty do celów medycznych, materiały opatrunkowe, syropy do użytku farmaceutycznego, apteczki pierwszej
pomocy, 16 publikacje drukowane, czasopisma, drukowane
materiały piśmienne, drukowane arkusze informacyjne, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane ulotki
informacyjne, drukowane czasopisma, afisze, plakaty, artyku(210)
(731)
(540)
(540)
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ły biurowe, blankiety, bloczki do pisania, bloki listowe do pisania, broszury, chorągiewki papierowe, papierowe chusteczki do nosa, emblematy, pieczęcie papierowe, kalendarze,
katalogi, koperty, papier do pisania listów, notatniki, notesy
podręczne, ołówki, etui na pióro, pióro, przybory do pisania,
skoroszyty na dokumenty, reklamy drukowane, kalendarze
drukowane, ulotki drukowane, 41 mentoring dydaktyczny
na rzecz dzieci, młodzieży, studentów i absolwentów w zakresie edukacji oraz rozwoju naukowego i zawodowego,
edukacja, informacja o edukacji, organizowanie konkursów
i programów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych,
publikowanie tekstów o tematyce naukowej i edukacyjnej,
organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie czasopism
elektronicznych, publikowanie, w tym on-line, informacji
naukowych, publikowanie, w tym on-line, tekstów edukacyjnych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, publikowanie książek oraz poradników, szkolenia, kursy oraz
programy edukacyjne dla dzieci, młodzieży, studentów i absolwentów w zakresie rozwoju naukowego i zawodowego,
doradztwo w zakresie edukacji i szkolenia, szkolenia dla personelu, 42 prace badawcze w zakresie poszukiwania nowych
i rozwijania znanych molekuł oraz ich stosowania w medycynie, badania dotyczące leków, badania dotyczące środków
farmaceutycznych, badania naukowe w zakresie medycyny,
prace badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, badania naukowe do celów medycznych w zakresie chorób
nowotworowych, badania i rozwój w dziedzinie przemysłu
farmaceutycznego, projektowanie i opracowywanie technologii medycznej, projektowanie i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycznej, udostępnianie informacji
naukowych w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, udzielanie informacji i danych związanych z badaniami
i rozwojem medycznym, udzielanie informacji na temat
badań medycznych i naukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych, naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza i prace
badawcze w dziedzinie medycyny i farmacji, projektowanie
i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, analizy chemiczne, badania biologiczne, badania chemiczne,
badania w dziedzinie kosmetyki, projektowanie opakowań,
doradztwo związane z badaniami farmaceutycznymi i opracowywaniem produktów farmaceutycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

493703
(220) 2018 12 11
TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Zakochani po uszy

(531) 27.05.01, 01.15.11
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe,
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CO, DVD, zapisane
nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne
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gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowe, elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego
i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki
telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału,
urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe
zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów
telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych
i dźwiękowych - rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiająca wybór zapisywanych
programów (osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe, programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem
cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu audio i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków
i zapisu wideo w postaci plików w formacie elektronicznym,
aparaty telefoniczne, monitory, komputery i urządzenia towarzyszące, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym,
cyfrowym, 35 usługi w zakresie reklamy, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu,
usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów
i wystaw handlowych/reklamowych, usługi badania opinii
publicznej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego,
usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji
radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych
w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym,
w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach
multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach obrazu
i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury
służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych
i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru
telewizji, zestawów aparaturowych zawierających dekoder
i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę
do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych,
odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi pro-
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wadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo - ozdobnym: apaszki
jedwabne, baloniki, bandanki, banery. bezrękawniki. bloczki
kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy,
etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki,
wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki
pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska
i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane
i batony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe
i szkolne, pudełka, naklejki I nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki
chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea
jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki
i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla
personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki. wody perfumowane
i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej, zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi emisji sygnału radiowego
i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych,
widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów
i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego,
usługi telekomunikacyjne spersonalizowane - zakres dostępu
do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych
dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru:
usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem
informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez
bezpośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu
programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal
telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu
do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty
elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, dostarczanie dostępu do plików w formacie
elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania
sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych
i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu
do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem
tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynaro-
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dowych serwisów i portali internetowych, 41 usługi rozrywki
i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych. produkcja filmów dokumentalnych
i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej,
usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania odtwarzania
dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie
odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi
dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron www przez Internet,
usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi
organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych,
rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi techniczne]
i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej zawarte
w tej klasie, 42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii
i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji społecznej,
prowadzenie badań w dziedzinie usług medialnych - prace
badawczo - wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług medialnych,
opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody, usługi
udostępniania czasu dostępu do sieci Internet - kawiarenka
internetowa, usługi udostępniania dostępu do krajowych
i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, usługi
dostarczania dostępu do serwerów internetowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

493718
(220) 2018 12 11
MICHALSKI DANIEL, Poznań
(znak słowno-graficzny)
!CAN APPAREL

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi
sprzedaży towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi.
(210)
(731)
(540)
(540)

493725
(220) 2018 12 11
BERNAS AGNIESZKA STUDIO NOŚNE,
(znak słowno-graficzny)
ś

Nr ZT26/2019

(531) 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki], drukowane arkusze
muzyczne, kalendarze, komiksy, książki, makiety architektoniczne, materiały drukowane, notatniki [notesy], obrazy
[malarstwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, portrety,
reprodukcje graficzne, sztalugi malarskie, torby papierowe,
zakładki do książek, zeszyty do pisania lub rysowania, 18 aktówki, bagaż, etui na karty [portfele], etui na klucze, kosmetyczki bez wyposażenia, kufry bagażowe, laski do parasoli,
nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, organizery
podróżne przystosowane do bagażu, parasole, plecaki,
podróżne torby na ubranie, pojemniki na wizytówki, teczki
konferencyjne, torby, torebki, uchwyty do noszenia toreb
z zakupami, walizki, 20 kanapo - tapczany, kanapy, komody,
kredensy, krzesła, ławy [meble], łóżka, manekiny, manekiny
krawieckie, meble, meble szkolne, parawany [meble], stoiska wystawowe, stojaki na książki [meble], stoły, szezlongi,
taborety, toaletki, wieszaki stojące na płaszcze, wyroby stolarskie, wysokie krzesła dla dzieci, 41 fotografia, informacja
o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura
fizyczna, nauczanie indywidualne, organizacja pokazów
mody w celach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja mikrofilmów, publikowanie książek, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie
sztuki, usługi w zakresie opracowania graficznego inne niż
do celów reklamowych, 42 doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, opracowywanie projektów
technicznych, prace badawczo - rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, projektowanie budowlane,
projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie mody, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie urbanistyczne, stylizacja
[wzornictwo przemysłowe], tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, usługi architektoniczne, usługi graficzne, usługi konsultacyjne dotyczące
architektury, wzornictwo przemysłowe.
(210) 493738
(220) 2018 12 11
(731) OGONOWSKA IWONA RENTMED, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RENTMED
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów medycznych, usługi skupu i sprzedaży sprzętu
rehabilitacyjnego, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem do fizjoterapii, 37 konserwacja, serwis i naprawa sprzętu rehabilitacyjnego, konserwacja urządzeń
i narzędzi medycznych, naprawa lub konserwacja maszyn
i urządzeń medycznych, 39 wypożyczanie wózków inwalidzkich, 40 produkcja na zamówienie urządzeń medycznych dla osób trzecich, 44 wypożyczanie sprzętu medycznego i służącego ochronie zdrowia, udostępnianie sprzętu
i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji
zdrowotnej, wypożyczanie przenośnych urządzeń sanitarnych, wypożyczanie maszyn i urządzeń medycznych, doradztwo medyczne w zakresie wybierania odpowiednich
wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośników
dla osób niepełnosprawnych, balkoników do chodzenia
i łóżek.
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493742
(220) 2018 12 11
INSPORT NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Janów Lubelski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSPORT NUTRITION

(210)
(731)

(531) 26.04.05, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy ziołowe, mineralne
suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy mineralne do żywności, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczna
żywność przystosowana dla niepełnosprawnych, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, żywność dietetyczna do celów leczniczych.
493751
(220) 2018 12 11
BIOACTIVE-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) HEMORELLA
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy nielecznicze, kremy ochronne,
maści nielecznicze, chusteczki nawilżane do celów higienicznych
i kosmetycznych, nielecznicze spraye do ciała, żele do ciała do użytku kosmetycznego, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy
inne niż do celów medycznych, barwniki do celów kosmetycznych,
barwniki kosmetyczne, błyszczyki do ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych,
emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne,
kremy wybielające do skóry, mleczka kosmetyczne, mydła i żele
kosmetyczne, puder do twarzy, puder dla niemowląt, nieleczniczy
puder to twarzy i ciała, szampony, 5 preparaty farmaceutyczne, naturalne środki lecznicze, leki ziołowe, mieszanki ziołowe do użytku
medycznego, napary lecznicze, nalewki do celów medycznych,
olejki lecznicze, preparaty wspomagające leczenie choroby hemoroidalnej, preparaty na hemoroidy, preparaty zawierające ekstrakt
z chmielu zwyczajnego, kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze,
kremy lecznicze dla dzieci, maści lecznicze, maści antyseptyczne,
czopki, czopki przeciw hemoroidom, spraye lecznicze, lecznicze
żele do ciała, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, ekstrakty
roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, biologiczne preparaty do celów medycznych, farmaceutyczne płyny do skóry, kompresy, płynne opatrunki
w sprayu, aerozole chłodzące do celów medycznych, lecznicze
szampony, talk leczniczy.
(210)
(731)

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

493764
(220) 2018 12 12
BARAŃSKA DOROTA, Szczawno Zdrój
(znak słowno-graficzny)
HOTEL & RESTAURACJA Maria Helena A. D. 2009
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(531) 25.01.19, 01.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura
[agencje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty], hotele, kafeterie [bufety], kawiarnie, konstrukcje przenośne (wypożyczanie -), motele, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, osoby w podeszłym wieku (domy opieki dla -), pensjonaty, pensjonaty
rezerwacja miejsc w pensjonatach, restauracje, rezerwacje
kwater na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach,
samoobsługa (restauracje -), stołówki, turystyczne (domy
-), usługi barowe, wakacje (organizowanie obozów -) [zakwaterowanie], wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi,
narady], wyposażenie i urządzenia kempingowe (usługi
w zakresie -), wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów, zwierzęta (hotele dla -).
(210)
(731)
(540)
(540)

493772
(220) 2018 12 12
MAŁKIEWICZ BARTOSZ V.A.C., Warszawa
(znak słowno-graficzny)
MAŁKIEWICZ VAT TEAM

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie rachunkowości, księgowości i kontroli ksiąg, doradztwo gospodarcze prowadzenie pełnej księgowości, zarządzanie rachunkami, usługi
w zakresie sprawozdawczości’ doradztwo i bezpośrednia
pomoc w prowadzeniu interesów, audyt, usługi w zakresie
sporządzania dokumentacji płacowej i kadrowej wymaganej przepisami prawa, sporządzanie list płac wypełnianie
obowiązków ewidencyjnych i zgłoszeniowych do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych optymalizacja metod zatrudniania i wynagradzania pracowników polegająca na poszukiwaniu legalnych alternatywnych form prawnych zatrudnienia, pozwalających zredukować koszty pracy bez potrzeby
redukowania zatrudnienia w firmie, 36 doradztwo podatkowe, raportowanie wyników finansowych, usługi aktuariuszy polegające na obliczaniu ryzyka oraz wartości bieżącej
projektów finansowych, w szczególności długoterminowych lub obarczonych ryzykiem, 41 nauczanie z zakresu
rachunkowości, księgowości i analizy finansowej, matematyki, statystyki, audytu oraz prawa, instruktaże głównie
w kwestiach praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu
rachunkowości i księgowości, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych i seminariów, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków oraz publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, 45 świadczenie
usług związanych z opracowywaniem ekspertyz i opinii
z zakresu prawa, prawa finansowego, podatkowego, ubezpieczeń, prawa pracy oraz analiz prawnych zakończonych
raportami.
493786
(220) 2018 12 12
SERSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) ALICRA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05
(510), (511) 35 administrowanie działalnością handlową,
administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie
franchisingu, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie odnoszące się do metod
sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów promocyjnych, zarządzanie w zakresie
zamówień w handlu, handlowe usługi doradcze dotyczące
franchisingu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, konsultacja handlowa, organizowanie imprez,
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, tymczasowe
wyznaczenie pracowników, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, usługi w zakresie pracowników
tymczasowych, usługi w zakresie tymczasowego przydziału
pracowników, przetwarzanie danych, reklama, marketing,
udostępnianie informacji handlowych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe, analiza marketingowa nieruchomości, obsługa
marketingowa obrotu nieruchomościami, reklamowanie
nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, zarządzanie biznesowe
dla sklepów, sprzedaż detaliczna i/lub hurtowa materiałów
budowlanych, 36 administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, dostarczanie
informacji dotyczących nieruchomości, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, dzierżawa nieruchomości
[tylko nieruchomości], nabywanie nieruchomości [dla osób
trzecich], ocena i wycena nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, planowanie inwestycji
w nieruchomości, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, usługi zarządzania
nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa lub wynajem budynków, wynajem powierzchni biurowej, wynajem sal wystawowych, wynajem nieruchomości
w celach magazynowania, 37 budownictwo, budownictwo
przemysłowe, doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa, informacja budowlana, nadzór budowlany, nitowanie,
piaskowanie, prace rozbiórkowe, remonty i rewaloryzacja
budynków zabytkowych, gospodarczych, przemysłowych,
mieszkalnych, w tym domów jedno- i wielorodzinnych, usługi ciesielskie, kamieniarskie, malarskie, murarskie, tynkarskie,
zbrojarskie, wynajem i montaż rusztowań, wynajem sprzętu
budowlanego, budowa infrastruktury kolejowej, budowa
linii kolejowych, budowanie dróg kolejowych, konserwacja
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torów kolejowych, naprawa lub konserwacja taboru kolejowego, renowacja taboru kolejowego, udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją taboru kolejowego,
budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, konserwacja nieruchomości, remont nieruchomości,
sprzątanie nieruchomości, usługi nadzoru budowlanego
w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, budowlany sprzęt (wynajem-), udzielanie informacji w związku z wynajmem maszyn i urządzeń budowlanych, wynajem ciężkiego sprzętu, wynajem betoniarek, wynajem buldożerów,
wynajem dźwigów, wynajem i konserwacja podestów roboczych, wynajem koparek, wynajem maszyn budowlanych,
wynajem narzędzi ręcznych i narzędzi z napędem elektrycznym, wynajem platform roboczych unoszących do użytku
w budownictwie, wynajem rusztowań, wynajem sprzętu
do robót ziemnych i koparek, 39 organizowanie transportu,
transport powietrzny, transport lądowy, transport lotniczy,
transport wodny, usługi transportowe, transport drogowy
ładunków, transport produktów dla sprzedaży detalicznej,
logistyka transportu, kontrola towarów przeznaczonych
do transportu, skomputeryzowane planowanie związane
z transportem, transport kolejowy, transport i dostawy towarów, transport frachtu pociągiem, transport ładunków,
transport pojazdami do ciężkich ładunków, magazynowanie,
magazynowanie części, magazynowanie ładunków, magazynowanie ładunku przed transportem, magazynowanie
towarów, wynajem magazynów, wynajem miejsc magazynowych, wynajem kontenerów do magazynowania i składowania, wynajem obiektów i urządzeń magazynowych,
usługi doradcze w zakresie magazynowania towarów, usługi
magazynowe, dzierżawa samochodów ciężarowych, dzierżawa wagonów platform, organizowanie wynajmu samochodów, organizowanie wynajmu pojazdów, organizowanie
wynajmu wszelkich środków transportu, udzielanie informacji związanych z usługami wynajmu samolotów, wynajem
ciężarówek i przyczep, wynajem kontenerów, wynajem samochodów, 42 analizy i ekspertyzy budowlane, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie budynków,
usługi w zakresie inżynierii technicznej, oględziny nieruchomości, planowanie budowy nieruchomości, sporządzanie
raportów dotyczących planowania nieruchomości, usługi
projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, usługi
projektowe związane z nieruchomościami, pomiary geodezyjne, projektowanie pomiarów geodezyjnych, usługi w zakresie miernictwa geodezyjnego.
493790
(220) 2018 12 12
KAZAR FOOTWEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAZAR STUDIO

(210)
(731)
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(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.21
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów,
środki do czyszczenia i pielęgnacji obuwia, 6 metalowe breloki,
metalowe haczyki na odzież, wieszaki metalowe na ubrania,
metalowe haczyki na torebki, klucze, 9 kodowane karty lojalnościowe, urządzenia do przetwarzania danych, mobilne odbiorniki danych, nośniki do przechowywania danych, oprogramowanie komputerowe, nagrane płyty DVD z ćwiczeniami fitness,
etui na telefony komórkowe, etui na smartfony, etui na urządzenia do magazynowania danych, etui na przenośne odtwarzacze mediów, etui na okulary, 14 breloczki do kluczy z metali nieszlachetnych, wisiorki do kluczy z metali szlachetnych, wisiorki
do kluczy (ozdoby lub breloczki), biżuteria, kamienie szlachetne,
przyrządy do mierzenia czasu, etui na biżuterię, etui na zegarki,
spinki do mankietów, 16 etui na przybory do pisania, torby papierowe do pakowania, papierowe pudełka do pakowania, kartonowe pudełka do pakowania, papier do pakowania prezentów,
dekoracyjny papier do pakowania, karty, bony upominkowe,
upominkowe artykuły papiernicze, papierowe karty lojalnościowe, albumy ślubne, zaproszenia, dekoracje z papieru [flagi],
dekoracje na stół z papieru, 18 paski skórzane do bagażu, paski
skórzane [inne niż odzież], plecaki, torby, portmonetki, saszetki
męskie, saszetki biodrowe, portfele, etui na karty [portfele], etui
na karty kredytowe, etui na klucze, etui na wizytówki, kosmetyczki bez wyposażenia, rękawiczki ze skóry lub imitacji skóry,
parasole, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły
służące do przenoszenia, torebki na ramię, torebki, torebki-kuferki, torebki na biodra, torby na zakupy, torby plażowe, zestawy
podróżne [wyroby skórzane], torby podróżne na buty, aktówki,
etui, futerały na dokumenty, torby szkolne, torby gimnastyczne,
torby sportowe, futerały na przybory do golenia, sprzedawane
bez wyposażenia, 21 grzebienie, gąbki, szczotki, wyroby szczotkarskie, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, przybory kuchenne, artykuły gospodarstwa domowego, porcelana, szklane
wyroby, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, kosmetyczki na przybory toaletowe, etui na grzebienie, pojemniki
kuchenne, 25 odzież, obuwie, wkładki do obuwia, podeszwy
do obuwia, nakrycia głowy, paski do butów, apaszki, 26 koronka, sznurowadła do butów, hafty, wstążki, guziki, napy, zatrzaski,
haftki, szpilki, igły, klamry do włosów, klamry do pasków, klamry
do odzieży, sprzączki do pasków, sprzączki do obuwia, haczyki
do obuwia, haczyki do ubrań [zapięcia], błyskawiczne zamki,
oczka do odzieży, przepaski do włosów, kokardy do włosów,
szpilki i wsuwki do włosów, 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, lody, sorbety, batony zbożowe i energetyczne,
kawa, herbata, kakao, chleb, 31 świeże owoce i warzywa, owoce morza (żywe), 32 napoje bezalkoholowe, mrożone napoje
owocowe, bezalkoholowe napoje z soków owoców, napoje
energetyzujące, 35 doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, poczty i internetu, usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie dekoracji,
39 usługi biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, planowanie trasy podróży, rezerwacja miejsc dla podróżnych, doradztwo w dziedzinie podróży biznesowych świadczone przez
centra obsługi telefonicznej i infolinie, udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży za pośrednictwem mobilnych
urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, wynajmowanie
miejsc do magazynowania, wynajmowanie miejsc parkingowych, 41 szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, organizowanie imprez sportowych, zawodów
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i turniejów sportowych, treningi zdrowotne i treningi fitness,
usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness
klub], usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, świadczenie usług
edukacyjnych związanych z dietą, organizowanie festiwali, koncerty muzyczne, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, szkolenia w dziedzinie oprogramowania, organizowanie
rozrywki podczas uroczystości weselnych, organizowanie
imprez w celach rozrywkowych, 42 usługi w zakresie projektowania biżuterii, projektowanie dekoracji wnętrz, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
43 organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], katering
obejmujący żywność i napoje, spersonalizowane usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej, hotele,
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi w zakresie zakwaterowania, 44 usługi kosmetyczne,
konsultacje dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące
kosmetyków, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
zabiegi pielęgnacji urody, salony fryzjerskie, usługi medyczne,
usługi weterynaryjne, usługi doradcze związane z dietą, usługi
SPA, 45 planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych, internetowe usługi zapoznawania osób, usługi doradztwa osobistego w zakresie stylizacji ubioru, usługi osobistych doradców
w zakresie zakupów, usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
493810
(220) 2018 12 13
GABCLINIC.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GabClinic.com zdrowie i zaufanie

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 02.09.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 44 praktyka lekarska specjalistyczna, praktyka
lekarska ogólna, pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
493893
(220) 2018 12 14
TARGET SERVICE RADOSŁAW J. FRONC
SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BALTHAZAR DESIGN HOTEL
(210)
(731)

24

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 27.05.01, 26.01.01, 29.01.12
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe,
etykiety, torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z tworzyw sztucznych, druki do wypełniania, grafiki, ryciny, fotografie, w tym lokali i ukazujące potrawy, 35 usługi w zakresie
reklamy, promocji, przekazywania informacji handlowej o restauracjach i barach, rozpowszechnianie materiałów reklamowych o restauracjach, organizowanie prezentacji, wystaw
handlowych i reklamowych, prezentowanie i informowanie
o barach i restauracjach poprzez Internet, 38 przesyłanie
informacji głosowych, tekstowych, obrazowych i danych
poprzez sieci informatyczne i telekomunikacyjne, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, przydzielanie
dostępu do baz danych, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność poprzez sieć światłowodów, dostęp
do treści stron internetowych i portali, usługi poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości
tekstowych, przekazywanie danych przy pomocy terminali
komputerowych, usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów
komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu
aparatu przenośnego, 43 usługi gastronomiczne i hotelarskie świadczone przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie,
herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele
i motele, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, usługi cateringowe, wynajmowanie sal
na posiedzenia, mityngi, narady.
493937
(220) 2018 12 17
TUŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TUŁÓDŹ.PL

(210)
(731)

(531) 07.01.01, 07.01.08, 07.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, internetowe usługi reklamowe, usługi w zakresie przetwarzania danych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich ofert
towarów i usług z branży gastronomicznej, turystycznej,
edukacyjnej, z zakresu zdrowia i urody, z branży sportowej,
z zakresu rozrywki, kultury, z branży motoryzacyjnej, z zakresu mody, pozwalające potencjalnemu odbiorcy wygodnie
zapoznawać się z ofertą oraz kupować te usługi na stronie
internetowej, 38 zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, komunikacja za pośrednictwem sieci
światłowodowych, usługi w zakresie przesyłania informacji,
transmisja plików cyfrowych, zapewnienie dostępu do baz
danych, przesyłanie wiadomości, usługi łączności za pośrednictwem telefonii komórkowej, usługi w zakresie przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, transfer
strumieniowy danych, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali
komputerowych i sieci internetowej, 41 usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, usługi wydawnicze i reporterskie.
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493939
(220) 2018 12 17
TUŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) TULODZ
(510), (511) 35 usługi w zakresie rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, usługi marketingowe, promocyjne internetowe usługi reklamowe, usługi w zakresie przetwarzania
danych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich ofert towarów
i usług z branży gastronomicznej, turystycznej, edukacyjnej, z zakresu zdrowia i urody, z branży sportowej, z zakresu
rozrywki, kultury, z branży motoryzacyjnej, z zakresu mody,
pozwalające potencjalnemu odbiorcy wygodnie zapoznawać się z ofertą oraz kupować te usługi na stronie internetowej, 38 zapewnienie dostępu do treści strony internetowej,
zbieranie i rozpowszechnianie informacji, obsługa przekazu
obrazu i dźwięku, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, usługi łączności za pośrednictwem telefonii komórkowej, usługi w zakresie przydzielania dostępu do światowej
sieci komputerowej, usługi w zakresie przesyłania informacji
tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi wydawnicze i reporterskie.
(210)
(731)

493961
(220) 2018 12 17
ORI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) THE ONE
(510), (511) 35 usługi w zakresie: reklamy sprzedaży nieruchomości świadczone również on-line, prowadzenia badań
rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu,
zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą
w obrębie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, organizowania targów
i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie,
także w celu przeprowadzania operacji handlowych przez
Internet, usługi zarządzania miejscami wystawowymi, usługi
promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń
i reklam również w sieci on-line, usługi profesjonalnego
doradztwa w zarządzaniu działalnością gospodarczą oraz
pośrednictwa w kontaktach handlowych i gospodarczych
dotyczących nieruchomości, doradztwo w administrowaniu
działalnością gospodarczą i w zakresie organizacji usług powierzonych wspólnotom mieszkaniowym przez ich członków, 36 usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowych, 37 usługi deweloperskie
dotyczące realizacji budowy i zagospodarowania obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej
pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi
w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów
budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków,
konserwacji obiektów budowlano - mieszkaniowych, usłu(210)
(731)
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gi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych zarządzającego projektami budowlanymi
na terenie budowy, przeprowadzania inspekcji budów,
doradztwa dotyczącego organizacji i prowadzenia placów
budowy, ich eksploatacji i zagospodarowania, usługi doradcze inwestora budowlanego w zarządzaniu działalnością
gospodarczą dotyczącą projektów budowlanych, 42 usługi
projektowe w zakresie: budownictwa, urbanistyki, technologii oraz wystroju i dekoracji wnętrz, usługi w dziedzinie
budownictwa w zakresie: prowadzenia badań, sporządzania
ekspertyz, opinii i analiz technicznych oraz projektów architektonicznych, usługi w zakresie: badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych oraz
pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji, usługi sporządzania ekspertyz inżynieryjnych, usługi doradztwa
budowlanego i w zakresie ochrony środowiska, pomiarów
terenu, opracowywania projektów technicznych użytkowania nieruchomości.
493962
(220) 2018 12 17
ORI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) THE ONE WARSAW
(510), (511) 35 usługi w zakresie: reklamy sprzedaży nieruchomości świadczone również on-line, prowadzenia badań
rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu,
zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą
w obrębie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, organizowania targów
i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie,
także w celu przeprowadzania operacji handlowych przez
Internet, usługi zarządzania miejscami wystawowymi, usługi
promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń
i reklam również w sieci on-line, usługi profesjonalnego
doradztwa w zarządzaniu działalnością gospodarczą oraz
pośrednictwa w kontaktach handlowych i gospodarczych
dotyczących nieruchomości, doradztwo w administrowaniu
działalnością gospodarczą i w zakresie organizacji usług powierzonych wspólnotom mieszkaniowym przez ich członków, 36 usługi w zakresie sprzedaj domów, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowych, 37 usługi deweloperskie
dotyczące realizacji budowy i zagospodarowania obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej
pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi
w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów
budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków,
konserwacji obiektów budowlano - mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych zarządzającego projektami budowlanymi
na terenie budowy, przeprowadzania inspekcji budów,
doradztwa dotyczącego organizacji i prowadzenia placów
budowy, ich eksploatacji i zagospodarowania, usługi doradcze inwestora budowlanego w zarządzaniu działalnością
gospodarczą dotyczącą projektów budowlanych, 42 usługi
(210)
(731)
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projektowe w zakresie: budownictwa, urbanistyki, technologii oraz wystroju i dekoracji wnętrz, usługi w dziedzinie
budownictwa w zakresie: prowadzenia badań, sporządzania
ekspertyz, opinii i analiz technicznych oraz projektów architektonicznych, usługi w zakresie: badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych oraz
pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji, usługi sporządzania ekspertyz inżynieryjnych, usługi doradztwa
budowlanego i w zakresie ochrony środowiska, pomiarów
terenu, opracowywania projektów technicznych użytkowania nieruchomości.
493970
(220) 2018 12 17
RENOVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RENOVIS

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 11 oświetlenie i reflektory oświetleniowe.
493985
(220) 2018 12 17
COLOR PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biestrzyków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COLOR press

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, papier samoprzylepny, karton, tektura, etykiety z papieru lub kartonu, samoprzylepne etykiety
drukowane, nalepki, naklejki, etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, opakowania do butelek z tektury, kartonu
lub papieru, folie z zregenerowanej celulozy do celów pakunkowych, pudła i pudełka z kartonu, tektury lub papieru, worki pakunkowe, powłoki pakunkowe, obwoluty pakunkowe,
puszki pakunkowe i torby pakunkowe z papieru, kartonu lub
tektury, folia opakowaniowa, materiał pakunkowy z papieru
lub kartonu, publikacje drukowane, 40 usługi poligraficzne,
usługi drukarskie, usługi introligatorskie, drukowanie materiałów reklamowych, obróbka materiałów reklamowych, nanoszenie nadruków na etykietach, materiałach do pakowania
i opakowaniach, nanoszenie nadruków na przedmioty o charakterze reklamowym, 42 usługi projektowania graficznego,
usługi w zakresie projektowania opakowań i etykiet, doradztwo techniczne oraz prace rozwojowe w zakresie technologii opakowań, wzornictwo przemysłowe.
493987
(220) 2018 12 17
POWER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lutoryż
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grünwelt
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 26.11.12
(510), (511) 7 nożyce do żywopłotów jako maszyny, nożyce
elektryczne, nożyce ogrodnicze [inne niż ręczne], nożyce
ogrodnicze jako maszyny, odśnieżarki, ogrodowe maszyny
uprawowe, opryskiwacze jako maszyny, opryskiwacze jako
maszyny do użytku domowego rozpylające środki owadobójcze, opryskiwacze jako maszyny ogrodnicze, opryskiwacze jako maszyny rolnicze, opryskiwacze jako maszyny rozpylające herbicydy do użytku w rolnictwie, opryskiwacze
jako maszyny rozpylające środki grzybobójcze do użytku
w rolnictwie, opryskiwacze jako maszyny rozpylające środki
owadobójcze do użytku w rolnictwie, opryskiwacze do montowania na przyczepach, opryskiwacze do montowania
na traktorach, opryskiwacze ogrodnicze jako części maszyn,
opryskiwacze rolnicze, opryskiwacze upraw, opryskiwacze
w postaci przyczepek, ostrza do kosiarek, ostrza noży
do noży elektrycznych, pługi, pługi jako sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów, pługi odśnieżające wirnikowe,
pługi śnieżne, pługi stanowiące maszyny rolnicze, przycinacze do drzew jako maszyny, przycinarki do trawy, przycinarki
do żywopłotów jako maszyny, przycinarki do żywopłotów
z napędem elektrycznym, przycinarki krawędzi trawników
jako maszyny, przycinarki trawy, rozpylacze owadobójcze
jako maszyny, rozpylacze przymocowane do pojazdów
w celu opryskiwania upraw rolnych, rozrzutniki nawozów
jako maszyny, rozrzutniki obornika, roztrząsacze obornika
jako sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów, roztrząsacze obornika dwutarczowe, roztrząsacze obornika rzędowe jako maszyny, sekatory do gałęzi drzew jako maszyny,
siewniki, siewniki jako maszyny, siewniki rolnicze, siewniki
rzędowe jako części do maszyn, siewniki rzędowe jako narzędzia rolnicze, siewniki rzędowe jako rolnicze przyrządy, siewniki rzędowe do maszyn rolniczych, siewniki rzutowe, siewniki rzutowe jako sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów, siewniki w postaci przyczep do traktorów, snopowiązałki, trymery sierści dla zwierząt jako maszyny, urządzenia
do usuwania śniegu jako maszyny, urządzenia do zraszania
jako maszyny, urządzenia ogrodnicze napędzane elektrycznie, wyrównywarki krawędzi trawy, zamiatarki do trawników
jako maszyny, żniwiarki, żniwiarki jako koszenie, żniwiarki jako
sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów, żniwiarki
holowane przez traktor, żniwiarki i snopowiązałki, żniwiarki
zbożowe, 12 ciągniki elektryczne jako pojazdy, elektryczne
pojazdy wysięgnikowe, elektryczne rowery składane, elektryczne skutery jednokołowe, pojazdy elektryczne, skutery
niesilnikowe jako pojazdy, skutery śnieżne, skutery sterowane
elektrycznie, skutery z napędem elektrycznym, 35 sprzedaż
detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: nożyce do żywopłotów
jako maszyny, nożyce elektryczne, nożyce ogrodnicze [inne
niż ręczne], nożyce ogrodnicze jako maszyny, odśnieżarki,
ogrodowe maszyny uprawowe, opryskiwacze jako maszyny,
opryskiwacze jako maszyny do użytku domowego rozpylające środki owadobójcze, opryskiwacze jako maszyny ogrodnicze, opryskiwacze jako maszyny rolnicze, opryskiwacze
jako maszyny rozpylające herbicydy do użytku w rolnictwie,
opryskiwacze jako maszyny rozpylające środki grzybobójcze
do użytku w rolnictwie, opryskiwacze jako maszyny rozpylające środki owadobójcze do użytku w rolnictwie, opryskiwacze do montowania na przyczepach, opryskiwacze do montowania na traktorach, opryskiwacze ogrodnicze jako części
maszyn, opryskiwacze rolnicze, opryskiwacze upraw, opryskiwacze w postaci przyczepek, ostrza do kosiarek, ostrza
noży do noży elektrycznych, pługi, pługi jako sprzęt rolniczy
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w postaci przyczep do traktorów, pługi odśnieżające wirnikowe, pługi śnieżne, pługi stanowiące maszyny rolnicze,
przycinacze do drzew jako maszyny, przycinarki do trawy,
przycinarki do żywopłotów jako maszyny, przycinarki do żywopłotów z napędem elektrycznym, przycinarki krawędzi
trawników jako maszyny, przycinarki trawy, rozpylacze owadobójcze jako maszyny, rozpylacze przymocowane do pojazdów w celu opryskiwania upraw rolnych, rozrzutniki nawozów jako maszyny, rozrzutniki obornika, roztrząsacze
obornika jako sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów, roztrząsacze obornika dwutarczowe, roztrząsacze obornika rzędowe jako maszyny, sekatory do gałęzi drzew jako
maszyny, siewniki, siewniki jako maszyny, siewniki rolnicze,
siewniki rzędowe jako części do maszyn, siewniki rzędowe
jako narzędzia rolnicze, siewniki rzędowe jako rolnicze przyrządy, siewniki rzędowe do maszyn rolniczych, siewniki rzutowe, siewniki rzutowe jako sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów, siewniki w postaci przyczep do traktorów, snopowiązałki, trymery sierści dla zwierząt jako maszyny, urządzenia do usuwania śniegu jako maszyny, urządzenia
do zraszania jako maszyny, urządzenia ogrodnicze napędzane elektrycznie, wyrównywarki krawędzi trawy, zamiatarki
do trawników jako maszyny, żniwiarki, żniwiarki jako koszenie, żniwiarki jako sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów, żniwiarki holowane przez traktor, żniwiarki i snopowiązałki, żniwiarki zbożowe, ciągniki elektryczne jako pojazdy, elektryczne pojazdy wysięgnikowe, elektryczne rowery
składane, elektryczne skutery jednokołowe, pojazdy elektryczne, skutery niesilnikowe jako pojazdy, skutery śnieżne,
skutery sterowane elektrycznie, skutery z napędem elektrycznym, marketing, reklama, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama
na stronach internetowych oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych z promocją następujących towarów: nożyce do żywopłotów jako maszyny, nożyce elektryczne, nożyce ogrodnicze [inne niż ręczne], nożyce ogrodnicze
jako maszyny, odśnieżarki, ogrodowe maszyny uprawowe,
opryskiwacze jako maszyny, opryskiwacze jako maszyny
do użytku domowego rozpylające środki owadobójcze,
opryskiwacze jako maszyny ogrodnicze, opryskiwacze jako
maszyny rolnicze, opryskiwacze jako maszyny rozpylające
herbicydy do użytku w rolnictwie, opryskiwacze jako maszyny rozpylające środki grzybobójcze do użytku w rolnictwie,
opryskiwacze jako maszyny rozpylające środki owadobójcze
do użytku w rolnictwie, opryskiwacze do montowania
na przyczepach, opryskiwacze do montowania na traktorach, opryskiwacze ogrodnicze jako części maszyn, opryskiwacze rolnicze, opryskiwacze upraw, opryskiwacze w postaci przyczepek, ostrza do kosiarek, ostrza noży do noży elektrycznych, pługi, pługi jako sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów, pługi odśnieżające wirnikowe, pługi
śnieżne, pługi stanowiące maszyny rolnicze, przycinacze
do drzew jako maszyny, przycinarki do trawy, przycinarki
do żywopłotów jako maszyny, przycinarki do żywopłotów
z napędem elektrycznym, przycinarki krawędzi trawników
jako maszyny, przycinarki trawy, rozpylacze owadobójcze
jako maszyny, rozpylacze przymocowane do pojazdów
w celu opryskiwania upraw rolnych, rozrzutniki nawozów
jako maszyny, rozrzutniki obornika, roztrząsacze obornika
jako sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów, roztrząsacze obornika dwutarczowe, roztrząsacze obornika rzędowe jako maszyny, sekatory do gałęzi drzew jako maszyny,
siewniki, siewniki jako maszyny, siewniki rolnicze, siewniki
rzędowe jako części do maszyn, siewniki rzędowe jako narzędzia rolnicze, siewniki rzędowe jako rolnicze przyrządy, siewniki rzędowe do maszyn rolniczych, siewniki rzutowe, siewni-
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ki rzutowe jako sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów, siewniki w postaci przyczep do traktorów, snopowiązałki, trymery sierści dla zwierząt jako maszyny, urządzenia
do usuwania śniegu jako maszyny, urządzenia do zraszania
jako maszyny, urządzenia ogrodnicze napędzane elektrycznie, wyrównywarki krawędzi trawy, zamiatarki do trawników
jako maszyny, żniwiarki, żniwiarki jako koszenie, żniwiarki jako
sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów, żniwiarki
holowane przez traktor, żniwiarki i snopowiązałki, żniwiarki
zbożowe, ciągniki elektryczne jako pojazdy, elektryczne pojazdy wysięgnikowe, elektryczne rowery składane, elektryczne skutery jednokołowe, pojazdy elektryczne, skutery niesilnikowe jako pojazdy, skutery śnieżne, skutery sterowane
elektrycznie, skutery z napędem elektrycznym, udzielanie
porad handlowych konsumentom, promocja sprzedaży.
494010
(220) 2018 12 18
KALINIAK SŁAWOMIR PRZEDSIĘBIORSTWO WEST,
Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SerCE SER CAŁKIEM EKOLOGICZNY

(210)
(731)

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 produkty serowarskie, sery dojrzewające,
miękkie dojrzałe sery, ser z przyprawami, ser wędzony, ser
twardy, 35 usługi sprzedaży tradycyjnej oraz za pośrednictwem Internetu w zakresie produktów serowarskich oraz
przetworów mlecznych.
494272
(220) 2019 02 04
STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW KULTURY,
Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JESIENNY FESTIWAL TEATRALNY
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.03, 26.04.16, 04.05.21
(510), (511) 16 plakaty, foldery, ulotki, zaproszenia, bilety,
35 reklama i promocja za pośrednictwem prasy, radia, telewizji i internetu, reklama banerowa.
494291
(220) 2018 12 27
GOLDEN PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LYDIANA

(210)
(731)
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(531) 27.05.01
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, biżuteria, wyroby zegarmistrzowskie, wyroby z metali szlachetnych w szczególności:
pudełka, szkatułki, buteleczki, czajniczki, dzbanki, dziadek
do orzechów, emblematy, etui, figurki, świeczniki, serwisy,
kieliszki, breloczki, kosze, kółka na serwetki, przybory kuchenne, kufle, patery, portmonetki, puchary, puderniczki,
serwetniki, solniczki, spodeczki, tabakierki, wazy, zegary, zegarki, metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych i pokrywane nimi nie ujęte w innych klasach, kamienie
szlachetne i półszlachetne, zegary, zegarki, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne.
(210) 494317
(220) 2018 12 28
(731) Agriges S.R.L., San Salvatore Telesino, IT
(540) (znak słowny)
(540) IODITECH
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy naturalne do nawożenia
ziemi, nawozy sztuczne stosowane w przemyśle rolniczym,
naturalne substancje odżywcze [nawozy] w postaci płynów
do użytku w rolnictwie, substytuty nawozów płynnych, mieszanki substancji chemicznych i mikroorganizmów do wzbogacania nawozów organicznych, nawozy sztuczne, chemiczne,
płynne, mineralne, organiczne i syntetyczne, przeznaczone dla
roślin nawozy na bazie pierwiastków śladowych, nawozy naturalne do pielęgnacji trawników, substancje naturalne odżywiające trawę, sole [nawozy], szlaka [żużel] jako nawóz, nawozy, nawozy sztuczne stosowane w rolnictwie, środki do wzbogacania
składu ziemi, wieloskładnikowe produkty odżywcze, mieszanki
produktów chemicznych i składników naturalnych przeznaczone do stosowania jako nawozy w rolnictwie i ogrodnictwie, nawozy sztuczne do pielęgnacji trawników, substancje syntetyczne odżywiające trawę, nawozy mineralne, mieszane, naturalne,
organiczne i nieorganiczne, nawozy dolistne.
(210)
(731)
(540)
(540)

494321
(220) 2018 12 28
Hyva Holding B.V., Alphen aan den Rijn, NL
(znak słowno-graficzny)
TRUCK COMPONENTS

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi promocji i reklamy sprzedaży, usługi
zarządzania działalnością gospodarczą, usługi pośrednictwa handlowego w kupnie, sprzedaży, imporcie i eksporcie,
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej (również on-line)
dotyczące następujących towarów: komponenty i części
do samochodów ciężarowych, maszyny, urządzenia, przyrządy i narzędzia, silniki, sprzęgła i skrzynie biegów, złączki
i organy transmisyjne, maszyny, urządzenia i przyrządy hydrauliczne, cylindry hydrauliczne, mnożniki ciśnienia hydraulicznego, pompy hydrauliczne, zawory hydrauliczne, urządzenia i przyrządy pneumatyczne, cylindry pneumatyczne,
pneumatyczne mnożniki ciśnienia, wentylatory, kompresory,
narzędzia, urządzenia ładujące, obwody hydrauliczne lub
pneumatyczne do pojazdów lądowych, zawory, cylindry,
komponenty i części do ww. towarów, oferowane on-line
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej komponentów i części do samochodów ciężarowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.
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494444
(220) 2019 01 03
ROMANIK SŁAWOMIR SZUMSKI TOMASZ
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
EUROSTYL SPÓŁKA CYWILNA, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) megaWNETRZA.PL
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, 11 urządzenia do ogrzewania, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, 19 materiały budowlane niemetalowe.
494507
(220) 2018 01 10
DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów
(540) (znak słowny)
(540) Perfecta ODNOWA KOMÓREK MŁODOŚCI
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, kosmetyki
dla zwierząt, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki do włosów, preparaty do kręcenia włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty do prostowania włosów, szampony,
suche szampony, szampony dla zwierząt domowych, farby do włosów, kosmetyki upiększające, szminki, pomadki
do ust, pomady do celów kosmetycznych, ołówki [kredki]
kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, toniki kosmetyczne,
środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
środki do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów,
mydła, mydła przeciwpotowe, perfumy, środki perfumeryjne, piżmo [perfumeria], olejki eteryczne, esencje eteryczne, woda kolońska, antyperspiranty [środki przeciwpotne],
balsamy inne niż do celów medycznych, barwniki (środki
chemiczne do ożywiania kolorów) do użytku domowego
[pranie], bazy do perfum kwiatowych, saszetki zapachowe
do bielizny, błyszczyki do ust, farby do brody, ołówki do brwi,
pasty do butów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji, wosk do depilacji, detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz
inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, drewno zapachowe, preparaty do usuwania farby, mydło do golenia, preparaty do golenia, kadzidełka, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych włosów,
maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, krochmal [apretura], krochmal do celów pralniczych,
lakiery do paznokci, środki do usuwania lakierów, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, naklejane
ozdoby do paznokci, sztuczne rzęsy, lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, odświeżacze
do ust w aerozolu, płyny do płukania ust do celów nie medycznych, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów
perfumeryjnych, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, płyny po goleniu, potpourri [mieszanki zapachowe],
preparaty do prania, preparaty do nabłyszczania liści roślin,
preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, pumeks,
talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki
do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych,
wazelina kosmetyczna, woda utleniona do celów kosme-

Nr ZT26/2019

tycznych, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, żele do masażu inne niż do celów medycznych, 5 preparaty kosmetyczne o działaniu leczniczym do pielęgnacji
i ochrony skóry twarzy, ciała i włosów, mianowicie lecznicze
balsamy, maści, olejki, płyny, sole, żele, kremy.
(210)
(731)
(540)
(540)

495277
(220) 2019 01 28
SHARMA TAPINDER, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Tapi Gotuje

(210)
(731)

(531) 02.01.01, 02.01.11, 11.01.02, 11.01.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 przyprawy, gotowe dania z ryżu, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów kulinarnych i kursów
gotowania.
495370
(220) 2019 01 30
IWAŃCZUK KATARZYNA AKADEMIA PSORBONA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSORBONA PSIA AKADEMIA
(210)
(731)

(531)

03.01.08, 03.01.24, 09.07.22, 27.03.03, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.15
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, organizacja i prowadzenie szkoleń
psów, terapia zachowań psów i kotów, seminaria, kursy,
warsztaty i wykłady z zakresu kynologii i felinologii, szkolenie
kadry instruktorskiej, tresura psów, zajęcia edukacyjne dotyczące zwierząt i ich zachowań w szkołach i przedszkolach,
pokazy psów, organizacja wyjazdów rekreacyjnych dla właścicieli psów z psami, organizacja wyjazdów ze szkoleniem
psów dla właścicieli psów, organizacja wyjazdów szkoleniowych o tematyce kynologicznej, organizacja szkoleń dla
właścicieli psów, organizacja wyjazdów i imprez sylwestrowo
– noworocznych.
495372
(220) 2019 01 30
IWAŃCZUK KATARZYNA AKADEMIA PSORBONA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Psorbona
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, organizacja i prowadzenie szkoleń
psów, terapia zachowań psów i kotów, seminaria, kursy,
(210)
(731)
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warsztaty i wykłady z zakresu kynologii i felinologii, szkolenie
kadry instruktorskiej, tresura psów, zajęcia edukacyjne dotyczące zwierząt i ich zachowań w szkołach i przedszkolach,
pokazy psów, organizacja wyjazdów rekreacyjnych dla właścicieli psów z psami, organizacja wyjazdów ze szkoleniem
psów dla właścicieli psów, organizacja wyjazdów szkoleniowych o tematyce kynologicznej, organizacja szkoleń dla
właścicieli psów, organizacja wyjazdów i imprez sylwestrowo
– noworocznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

495393
(220) 2019 01 30
HÜBNER ELŻBIETA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
FAJNA BABA nie rdzewieje

(531) 02.03.17, 02.03.23, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt
do przetwarzania danych, komputery, urządzenia do gaszenia ognia, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bloki, artykuły
papiernicze, broszury, czasopisma, periodyki, etykiety z papieru lub kartonu, fotografie wydrukowane, kalendarze,
kartki z życzeniami, koperty, artykuły piśmienne, koperty
na butelki z papieru lub kartonu, książki, materiały do rysowania, materiały do pisania, materiały drukowane, materiały
piśmienne, notatniki notesy, okładki, obwoluty artykuły papiernicze, papier do pisania listowy, papier do zawijania, papier w arkuszach, artykuły piśmienne, publikacje drukowane,
pudełka z papieru lub kartonu, segregatory na luźne kartki,
skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, skoroszyty na dokumenty, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania, artykuły
papiernicze, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania- zestawy, szyldy z papieru lub z kartonu, tablice ogłoszeniowe
z kartonu lub papieru, wypełnienie z papieru lub kartonu,
zakładki do książek, zakładki do stron, zawiadomienia, artykuły papiernicze, zeszyty do pisania lub rysowania, 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, 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle
z wyjątkiem pędzli do malowania, materiały do wytwarzania
pędzli, sprzęt do czyszczenia, wełna, wata stalowa, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne nie ujęte w innych klasach, 22 liny, sznury, sieci,
namioty, markizy, brezenty, żagle, torby i torebki nie ujęte

29

w innych klasach, materiały na obicia i do wypełniania z wyjątkiem gum lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej,
administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna.
(210)
(731)
(540)
(540)

495586
(220) 2019 02 05
URBAŃSKI ROBERT, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Zioła i Przyprawy Babci Halinki

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 05.11.99
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne, suszone owoce, dżemy, 30 ryż, makaron, mąka, produkty zbożowe, cukier, sól,
przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, orzechy,
31 surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże zioła.
(210) 495710
(220) 2019 02 07
(310) 1913971
(320) 2018 08 08
(330) CA
(731) Tweed Inc., Smiths Falls, CA
(540) (znak słowny)
(540) CLEAR BASE DISTILLATION
(510), (511) 35 rozwój działalności gospodarczych, zarządzanie nimi i prowadzenie ich w branży opieki zdrowotnej, branży marihuany leczniczej, branży konopi siewnych i w branży
zaawansowanych technologii, porady i informacje dotyczące
zarządzania przedsiębiorstwami, nadzór nad zarządzaniem
działalnością gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, marketing, mianowicie marketing bezpośredni w zakresie
towarów i usług innych osób, usługi marketingowe w zakresie
organizowania dystrybucji produktów innych osób oraz marketing cyfrowy w zakresie towarów i usług innych osób za pośrednictwem stron internetowych, poczty elektronicznej, aplikacji
i sieci społecznościowych, doradztwo i konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej dotyczącej marihuany leczniczej,
marihuany i konopi siewnych, sprzedaż i dystrybucja marihuany leczniczej, marihuany, konopi siewnych i ich pochodnych,
sprzedaż marihuany leczniczej, marihuany, konopi siewnych
i ich pochodnych, produktów i akcesoriów z konopi indyjskich
i konopi siewnych, produktów spożywczych, napojów, preparatów do higieny osobistej, preparatów do pielęgnacji skóry,
odzieży i akcesoriów odzieżowych, artykułów gospodarstwa
domowego, materiałów biurowych, druków i akcesoriów dla
palaczy, marketing marihuany leczniczej, marihuany, konopi
siewnych i ich pochodnych poprzez zarządzanie programami
pomocy cenowej, sprzedaż i dystrybucję marihuany leczniczej
oraz zapewnianie programów pomocy cenowej w zakresie marihuany leczniczej, sprzedaż i dystrybucja marihuany leczniczej,
marihuany, konopi siewnych i ich pochodnych oraz sprzętu
i produktów do podawania marihuany leczniczej, marihuany,
konopi siewnych i ich pochodnych takich jak fajki ręczne, fajki
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wodne, nargile, nebulizatory, urządzenia rozpylające, waporyzatory doustne, spreje do jamy ustnej, kapsułki żelowe, tabletki,
nasączane konopiami siewnymi płyny, balsamy, olejki, kremy
i plastry transdermalne, sprzedaż nebulizatorów, urządzeń
rozpylających, sprejów do jamy ustnej, kapsułek żelowych, tabletek, nasączanych konopiami siewnymi płynów, balsamów,
olejków, kremów i plastrów transdermalnych do podawania
leków oraz waporyzatorów do celów medycznych i produkcji,
sprzedaż produktów i akcesoriów dla palaczy, mianowicie fajek,
fajek elektronicznych, fajek ręcznych, fajek wodnych, nargili, waporyzatorów doustnych, młynków do ziół, karteczek do młynków, wag do ziół, zapalniczek, zapałek, popielniczek, bibułek
papierosowych, maszyn do robienia papierosów, cygarniczek,
40 przetwarzanie i produkcja marihuany leczniczej, marihuany, konopi siewnych i ich pochodnych na rzecz innych osób
na ich zamówienie i według specyfikacji, 42 prace rozwojowe
w zakresie marihuany leczniczej, marihuany, konopi siewnych
i ich pochodnych oraz sprzętu i produktów do podawania marihuany leczniczej, marihuany, konopi leczniczych i ich pochodnych oraz żywności i napojów bezalkoholowych, mianowicie
opracowywanie produktów dla osób trzecich, usługi opracowywania produktów w zakresie marihuany leczniczej, marihuany i konopi siewnych, usługi badawcze w zakresie marihuany
leczniczej, marihuany i konopi siewnych, medyczne usługi badawcze w zakresie marihuany leczniczej, marihuany i konopi
siewnych, badania naukowe w dziedzinie genetyki i inżynierii
genetycznej.
(210) 495774
(220) 2019 02 09
(731) WIŚNIEWSKI MACIEJ SZCZEPAN, Babica
(540) (znak słowny)
(540) BreakFest
(510), (511) 43 usługi restauracyjne: sprzedaż śniadań, katering zestawów śniadaniowych, śniadania na dowóz.
(210)
(731)
(540)
(540)

495920
(220) 2019 02 14
DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, KROTOSZYN
(znak słowno-graficzny)
AQUA ZDRÓJ NATURALNA WODA MINERALNA

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 wody mineralne, wody stołowe, wody źródlane, napoje, zwłaszcza napoje chłodzące na bazie wody, bezalkoholowe napoje w tym napoje gazowane i niegazowane,
lemoniady, soki owocowe, soki warzywne, napoje i nektary
owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, napoje bezalkoholowe, drinki bezalkoholowe, syropy, esencje, koncentraty i inne preparaty do przygotowywania napojów.
(210)
(731)
(540)
(540)

495949
(220) 2019 02 14
TARNAWSKI ZBIGNIEW FEVER, Katowice
(znak słowno-graficzny)
ADV ACADEMY
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(531)

26.04.04, 26.04.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13, 09.07.21,
18.01.21
(510), (511) 39 wycieczki i wyprawy motocyklowe, usługi
turystyczne, usługi wynajmu pojazdów, usługi w zakresie
wynajmu i wypożyczania samochodów i motocykli, transport, transport pasażerski, wypożyczanie środków transportu,
czarterowanie pojazdów podróżnych, usługi lokalizacji pojazdów, wypożyczanie części pojazdów, nawigacja (ustalanie
położenia, wytyczanie trasy), usługi w zakresie prowadzenia
akcji ratunkowych, pomocy drogowej, holowania i ratownictwa, akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo, przewożenie
i dostarczanie towarów, transport pasażerski, parkowanie,
przechowywanie pojazdów, usługi kierowców, usług pomocy drogowej w zakresie holowania, dostawy kluczyków, wynajem sprzętu gps do celów nawigacyjnych, organizowanie
wycieczek turystycznych, usługi biur podróży, planowanie tras
podróży, usługi zarządzania transportem, mianowicie planowanie i koordynowanie w zakresie transportu osób na rzecz
osób trzecich, usługi rezerwacji on-line transportu, udzielanie
informacji dotyczących podróży, konsultacje w zakresie transportu, informacja o transporcie, udzielanie informacji o samochodach do wynajęcia za pośrednictwem Internetu, informacje, doradztwo i konsultacje w zakresie ww. usług, 41 szkolenia
motocyklowe, imprezy sportowe i kulturalne (eventy) motocyklowe, rajdy motocyklowe, edukacja, rozrywka i sport, nauczanie i szkolenia, szkolenia kierowców, szkolenia w zakresie
bezpieczeństwa jazdy, organizowanie wyścigów samochodowych i motocyklowych, organizacja rajdów samochodowych
i motocyklowych, organizowanie rajdów, tras i wyścigów, organizowanie zawodów i turniejów związanych z wyścigami samochodowymi i motocyklowymi, organizowanie konkursów,
organizowanie uroczystości, usługi wydawnicze i reporterskie,
produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, publikowanie tekstów, książek, periodyków, czasopism, gazet, artykułów, wydawanie nagrań wizualno-dźwiękowych, prezentacji multimedialnych, produkcja i wydawanie filmów, nagrań
audio i/lub video oraz programów radiowych i telewizyjnych,
działalność wydawnicza w formie elektronicznej przez sieć
Internetu i na elektronicznych nośnikach informacji oraz w formie papierowej, organizowanie wystaw w celach edukacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych, organizacja i prowadzenie
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
zlotów, szkoleń, warsztatów, konkursów, organizowanie plebiscytów, przyznawanie nagród, nauczanie, kształcenie i rozrywka za pośrednictwem Internetu, sesje szkoleniowe on-line,
udostępnianie komputerowych, elektronicznych i on-line baz
danych do użytku w zakresie edukacji, kształcenia i rozrywki,
usługi kształcenia interaktywnego, gry on-line, informacja
o ww. usługach.
(210)
(731)
(540)
(540)

495960
(220) 2019 02 14
CLOVIN SPÓŁKA AKCYJNA, Czyżew
(znak słowno-graficzny)
Mr. ZIGGI

Nr ZT26/2019
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(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.10, 26.04.22, 26.07.01
(510), (511) 3 środki piorące, środki wspomagające pranie.
(210)
(731)
(540)
(540)

495975
(220) 2019 02 15
TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica
(znak słowno-graficzny)
BIMBER GÓRALSKI POLOWACA

(210)
(731)
(540)
(540)
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495982
(220) 2019 02 15
TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica
(znak słowno-graficzny)
CYTRYNÓWKA GÓRALSKA POLOWACA

(531) 02.01.09, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby alkoholowe,
drinki alkoholowe, nalewki, spirytus.
(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.01.04, 02.01.09, 25.01.25
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby alkoholowe,
drinki alkoholowe, nalewki, spirytus.
(210)
(731)
(540)
(540)

495979
(220) 2019 02 15
TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica
(znak słowno-graficzny)
PIEPRZÓWKA GÓRALSKA POLOWACA

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

495987
(220) 2019 02 15
TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica
(znak słowno-graficzny)
PRZEPALANKA GÓRALSKA POLOWACA

(531) 02.01.09, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby alkoholowe,
drinki alkoholowe, nalewki, spirytus.
(531) 02.01.09, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby alkoholowe,
drinki alkoholowe, nalewki, spirytus.

(210) 495990
(220) 2019 02 15
(731) MACIEJCZYK JERZY JM, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) jm

496081
(220) 2019 02 19
ORGANIKAGRO FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HUNGRY BIRDS

(531) 26.04.06, 26.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 24.17.02
(510), (511) 9 aparatura pomiarowa, systemy pomiarowe, urządzenia i przyrządy pomiarowe, komputerowe
urządzenia peryferyjne [zewnętrzne], oprogramowanie
komputerowe stałe i ładowalne, sterujące programy komputerowe nagrane, interfejsy i sterowniki [informatyka],
elektryczna aparatura kontrolno - sterująca, mikrofony, urządzenia do wzmacniania dźwięku, przewody akustyczne,
membrany [akustyka], aparatura do wyważania, urządzenia
i przyrządy do fizyki, kable elektryczne, kable koncentryczne [współosiowe], 41 organizowanie, obsługa i prowadzenie
konferencji i seminariów, kształcenie praktyczne [pokazy],
usługi tłumaczenia, wypożyczanie sprzętu audio, 42 badania techniczne, prace badawczo - rozwojowe na rzecz osób
trzecich, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie sprzętu komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego.

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 zboża, płatki zbożowe, mieszanki spożywcze
składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców,
przekąski z produktów zbożowych, batony zbożowe i energetyczne, batony spożywcze na bazie zbóż, chrupki zbożowe, czipsy zbożowe, preparaty zbożowe, preparaty zbożowe
pokryte cukrem i miodem, zbożowe artykuły śniadaniowe,
płatki śniadaniowe zawierające błonnik, słodycze [cukierki],
ciastka, krakersy z preparatów zbożowych, przekąski wykonane z mąki zbożowej, przekąski słone na bazie zbóż, ciastka
zbożowe do spożycia przez ludzi, produkty żywnościowe
na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi.

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

495991
(220) 2019 02 15
TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica
(znak słowno-graficzny)
WIŚNIÓWKA GÓRALSKA POLOWACA

(210)
(731)

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

496171
(220) 2019 02 20
ASZYK ADAM, Elbląg
(znak słowno-graficzny)
# MakeTransportGreatAgain

(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, 39 transport.
(210)
(731)
(540)
(540)

496226
(220) 2019 02 21
WOŹNIAK MAGDALENA ANNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
hh HORNHILL

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 odzież sportowa, turystyczna, treningowa,
przeciwdeszczowa, codzienna.
496323
(220) 2019 02 22
PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AVALON

(210)
(731)
(531) 02.01.09, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby alkoholowe,
drinki alkoholowe, nalewki, spirytus.
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(531) 27.05.01
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze,
nawozy płynne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa,
leśnictwa i sadownictwa, środki chemiczne ochrony roślin,
preparaty regulujące wzrost roślin, biostymulanty będące
środkami pobudzającymi wzrost roślin.
496325
(220) 2019 02 22
PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) (znak słowny)
(540) AVALON
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze,
nawozy płynne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa,
leśnictwa i sadownictwa, środki chemiczne ochrony roślin,
preparaty regulujące wzrost roślin, biostymulanty będące
środkami pobudzającymi wzrost roślin.

(210)
(731)

496327
(220) 2019 02 22
PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AVALON PESTKA
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze,
nawozy płynne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa,
leśnictwa i sadownictwa, środki chemiczne ochrony roślin,
preparaty regulujące wzrost roślin, biostymulanty będące
środkami pobudzającymi wzrost roślin.
496332
(220) 2019 02 22
PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) (znak słowny)
(540) AVALON PESTKA
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze,
nawozy płynne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa,
leśnictwa i sadownictwa, środki chemiczne ochrony roślin,
preparaty regulujące wzrost roślin, biostymulanty będące
środkami pobudzającymi wzrost roślin.
(210)
(731)

496339
(220) 2019 02 24
WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stylowe ZAKUPY! Twój STYL
(210)
(731)
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(531) 10.03.11, 24.17.04, 27.05.01, 26.11.02, 26.02.07, 29.01.15
(510), (511) 3 antyperspiranty, dezodoranty do użytku osobistego, mydła, preparaty do golenia, jonon, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne,
kosmetyki, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, woda lawendowa, lotony do celów kosmetycznych, mieszaniny zapachowe, mleczko kosmetyczne,
olejek migdałowy, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, olejek lawendowy, olejek różany, ołówki do brwi, produkty perfumeryjne, perfumy, płyny do pielęgnacji włosów,
płyny po goleniu, pomadki do ust, puder do makijażu, tusze
do rzęs, rzęsy sztuczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, szminki, sztuczne paznokcie, woda toaletowa, woda kolońska, woda zapachowa, toniki kosmetyczne,
odświeżacze do ust, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej,
farby do włosów, lakiery do włosów, żele do wybielania zębów, 9 urządzenia do przetwarzania informacji, sprzęt (hardware) do przetwarzania danych, oprogramowanie komputerowe (software) zapisane lub ładowalne, aplikacje-software,
urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne jednostki przetwarzania,
procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, zapisane i niezapisane
nośniki dźwięki, obrazu i danych wszelkiego rodzaju (z wyjątkiem filmów nienaświetlonych), a w szczególności taśmy, kasety, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, dyski D-ROM, dyski wideo, taśmy z danymi, dyski kompaktowe audio i wideo, taśmy audio i wideo, filmy audio i wideo, dyskietki, płyty, uniwersalne dyski cyfrowe DVD i inne
cyfrowe nośniki zapisu, urządzenia do zapisywania, transmisji
lub odtwarzania dźwięku, obrazów i danych, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski optyczne, dyski
obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków
komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy
naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne,
komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału
telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy
dyskowe, monitory - hardware komputerowy, monitory - programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy
elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty
fonograficzne, programy gier komputerowych, programy
komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych,
programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej,
przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci
modułów ładowalnych, skanery komputerowe, stacje taśm
magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne,
sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego
nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetycz-
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ne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne
działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu
filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie
przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub
przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/ zarejestrowane
w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4,
z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach
DVD i CD, maszyny liczące, aplikacje na smartfony, tablety,
czytniki elektroniczne i inne urządzenia mobilne lub stacjonarne (ładowalne), publikacje elektroniczne (ładowalne), pliki
audio, pliki muzyczne i pliki obrazów, ładowalne, okulary
(optyka), etui na okulary, 14 agaty, amulety, biżuteria, biżuteria
komórkowa, biżuteria ze szkła sztrasowego, bransoletki, bransoletki do zegarków, breloczki, broszki, chronografy, chronometry, diamenty, dzieła sztuki z metali szlachetnych, figurki
z metali szlachetnych, kamienie półszlachetne, kamienie szlachetne, kasetki na biżuterię, kolczyki, łańcuszki, łańcuszki
do zegarków, medaliony, medale, monety, naszyjniki, obrączki, ozdoby biżuteryjne, ozdoby z bursztynu, ozdoby z kości
słoniowej, ozdoby ze srebra, pallad, perły, popiersia z metali
szlachetnych, posągi/posążki z metali szlachetnych, spinki
do krawatów, spinki do mankietów, szpilki, szpilki do krawatów, sztabki metali szlachetnych, zegarki, zegary, 16 afisze,
plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie,
odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty
pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania,
znaczki pocztowe, artykuły papiernicze, papier, tektura
i przedmioty wykonane z tych materiałów, a mianowicie serwetki papierowe, chusteczki papierowe, papier toaletowy,
rolki kuchenne i ręczniki papierowe, materiały introligatorskie,
materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem aparatów), materiały biurowe, kalkomanie, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone
dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania, artykuły
biurowe (z wyjątkiem mebli), worki do pakowania, rękawy
i worki z papieru, tektury lub z tworzyw sztucznych, taśmy
do maszyn do pisania, 25 berety, bielizna damska, bielizna
osobista, biustonosze, bluzki, bluzy, kombinezony, bryczesy,
buty, chusty, cylindry, czapki, drewniaki, dżerseje, espadryle,
etole, fulary, garnitury, getry, halki, kalosze, kamizelki, kapelusze, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, koszule, krawaty, kurtki,

Nr ZT26/2019

legginsy, majtki, mantyle, mitry, mundury, nakrycia głowy,
obuwie gimnastyczne i sportowe, odzież, odzież ze skóry,
okrycia wierzchnie, palta, pantofle, paski, peleryny, pelisy, piżamy, płaszcze, płaszcze kąpielowe, pończochy, prochowce,
pulowery, rajstopy, rękawiczki, sandały, skarpetki, slipy,
spodnie, spódnice, sukienki, swetry, szale, szaliki, szelki, szlafroki, togi, T-shirty, żakiety pikowane, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku,
dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD
z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski
optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy
naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne
z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne
karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery
magnetyczne, komputery, komputery przenośne, komputery
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy,
lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe
wideo, napędy dyskowe, monitory - hardware komputerowy,
monitory - programy komputerowe, nośniki do rejestracji
dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy
scalone, odbiorniki audio- i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji,
plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny,
programy komputerowe nagrane, programy komputerowe
pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup
towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji
interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software - oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne
działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu
filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie
przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub
przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/ audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane
w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4,
z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach
DVD i CD, oraz takich jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwarele,
albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma,
periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie,
kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi
i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, re-

Nr ZT26/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

busami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie,
makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy,
materiały drukowane, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowo- importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, badania czytelnictwa prasy i magazynów ukazujących się w wersji papierowej i elektronicznej, badania czytelnictwa w oparciu o alternatywny model planowania magazynów i monitoringu sposobów konsumpcji magazynów, głównie w zakresie korzystania z tych magazynów i ich czytania, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), w tym w formie elektronicznej w Internecie, oferowanie
części powierzchni reklamowej w magazynach w oparciu
o alternatywny model badania czytelnictwa, konstrukcja
i analiza wskaźników czytelniczych, ocena efektywności formatów reklamowych, usługi w zakresie dokonywania pomiarów zasięgu prasy, opracowywanie standardów w zakresie
zasięgu magazynów, usługi urealniania wskaźników zasięgowych w powiązaniu ze sprzedażą magazynów, przegląd zwyczajów czytelniczych w powiązaniu z konstrukcją wskaźników, dokonywanie i wprowadzanie na rynek wiarygodnego
pomiaru zasięgu magazynów i reklamy, planowanie i rozliczanie kampanii prasowych, opracowywanie rankingów
dzienników, magazynów i czasopism, sporządzanie profilów
czytelniczych, usługi w zakresie planowania kampanii reklamowych w prasie oraz opracowywanie strategii rozwoju
pism i magazynów, opracowywanie i wdrażanie zmian w metodologii prowadzonych badań, badania preferencji konsumenckich, opracowywanie schematów badawczych pod kątem czytelnictwa różnych rodzajów publikacji: ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz różnych periodyczności,
doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie
działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywania wyceny
działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
usługi agencji informacji handlowej, informacja o działalności
gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie
opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji,
transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych
w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków,
prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów,
ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych,
usługi modeli/modelek do celów reklamowych i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób
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trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi
informacyjne dotyczące reklamy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów
reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet, reklama wideo-tekstowa i teletekstowa, pośrednictwo w umowach reklamowych dla osób trzecich, systematyzacja i aktualizacja danych w komputerowych bazach danych, administracyjne przetwarzanie zamówień na towary i usługi
(na oferty telezakupowe), w szczególności przyjmowanie zamówień, przetwarzanie zamówień, kierowanie zamówień,
rozpatrywanie skarg i zapytań oraz pośrednictwo w zakresie
składania zamówień, usługi w zakresie tworzenia i komunikacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym w ramach komunikacji marketingowej i public relations, 36 usługi agencji
badających zdolność kredytową, analizy finansowe, usługi
w zakresie tzw. home banking, operacje bankowe, emisja bonów wartościowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
doradztwo w sprawach finansowych, ekspertyzy dla celów
fiskalnych, emisja kart kredytowych, factoring, informacja finansowa, informacja bankowa, operacje finansowe, operacje
walutowe, usługi finansowe, notowania giełdowe, lokaty kapitałowe, inwestycje kapitałowe, obsługa kart debetowych,
obsługa kart kredytowych, maklerstwo, pośrednictwo giełdowe, usługi powiernicze, finansowanie pożyczek, operacje
w zakresie rozrachunkowości finansowej, transakcje finansowe, usługi ubezpieczeniowe, wycena finansowa, 38 usługi
agencji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii
komórkowej, w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi
emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, filmów
fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk
rozrywkowych, widowisk telewizyjnych, zawodów sportowych, programów/ audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia
komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, w tym za pośrednictwem infolinii lub call center,
telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie
danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej,
usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi
dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi
w zakresie realizowania transmisji programów radiowych,
usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki,
transmisja elektroniczna, retransmisja dźwięku, dokumentów,
wiadomości i danych, wypożyczanie urządzeń telekomunika-
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cyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji,
pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego,
obsługa systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności przez sieć
światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem
sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego
z możliwością wyboru programu, usługi zapewniające dostęp do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, usługi e-mail, zapewnianie dostępu do baz
danych w sieciach komputerowych, transmisja, nadawanie
i transmisja programów filmowych, telewizyjnych, radiowych,
wideo-tekstowych, teletekstowych lub transmisji, transmisja
treści cyfrowych w sieciach danych, w tym przesyłanie strumieniowe i wideo na żądanie, telekomunikacja za pośrednictwem platform i portali w Internecie, w szczególności za pośrednictwem internetowego centrum informacyjnego
do obsługi klienta związanego z wydawaniem produktów,
udostępnianie kanałów telekomunikacyjnych dla usług telezakupowych i rynków elektronicznych, elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem czatów i forów internetowych, przekazywanie wiadomości różnego rodzaju na adresy
internetowe (wiadomości internetowe - komunikatory internetowe), 39 dystrybucja gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego,
organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie
edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie
ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja
o edukacji, usługi studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki
i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów,
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie
konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni
specjalistycznych w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem interaktywnym widzów/słuchaczy,
rozrywka, w szczególności rozrywka radiowa i telewizyjna
oraz rozrywka za pośrednictwem Internetu, rozrywka w postaci udostępniania treści cyfrowych za pośrednictwem sieci
danych, w szczególności pobierania treści cyfrowych, strumieniowej transmisji cyfrowej, wideo na żądanie, gier w Internecie, porady i informacje na temat rozrywki, w tym w Internecie, produkcja filmowa, inna niż produkcja filmów reklamowych, produkcja filmów telewizyjnych, produkcja filmów wideo, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, pokazy w ramach
kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania
wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej,
montaż taśm wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie
imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień,
organizowanie spektakli, jako usługi impresariatów, produkcja

Nr ZT26/2019

programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych
o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi
w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji edukacyjnych w szczególności w kierunku: ograniczania stosowania i eliminowania substancji szkodliwych dla
środowiska, obniżania zużycia czynników energetycznych,
racjonalizowania zużywania surowców, obniżania ilości wytwarzanych odpadów, popierania programów recyklingowych, podnoszenia ogólnej wiedzy w tym zakresie, a także
organizowanie akcji społecznych prowadzonych w formie
imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, organizowanie akcji społecznych i prospołecznych
obejmujących w szczególności: akcje informacyjne w zakresie krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego, akcje prozdrowotne w kierunku rzucenia palenia, akcje w ramach programu profilaktyki i rozpowszechniania postaw prozdrowotnych,
akcje społeczne w zakresie zbierania materiałów potrzebnych
do zajęć terapeutycznych dla seniorów, zwłaszcza podopiecznych domów pomocy społecznej, akcje społeczne
i prospołeczne obejmujące zbiórkę darów dla potrzebujących ludzi i zwierząt oraz dla stowarzyszeń i organizacji niosących pomoc potrzebującym, w tym świąteczne zbiórki żywności, oraz akcje społeczne i prospołeczne obejmujące prelekcje edukacyjne na temat uzależnień od narkotyków i środków odurzających, zagrożeń w cyberprzestrzeni, przestępczości o charakterze seksualnym, udostępnianie informacji
w Internecie na temat gier komputerowych, gier wideo i informacji o związanych z nimi produktach, usługi w zakresie
tworzenia i komunikacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym w dziedzinie redakcji aktualności na stronach internetowych, przygotowywania i publikacji informacji (tekstów) w Internecie, współpracy przy redagowaniu informacji
(tekstów), publikacji i czasopism, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów
komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów
do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowania świadomości
publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie, w tym także za pośrednictwem witryny internetowej, doradztwo technologiczne, zarządzanie serwerami, elektroniczne przechowywanie danych
i elektroniczne tworzenie kopii zapasowych danych w komputerowych bazach danych, projektowanie i opracowywanie
programów do przetwarzania danych, rozwój techniczny
elektronicznych przewodników po programach, projektowanie i pisanie stron domowych i stron internetowych, udostępnianie przez dostawcę usług internetowych zasobów serwerowni (server hosting), zapytania i badania w bazach danych
i w Internecie w zakresie technologii komputerowej i badań
naukowych, udzielanie wskazówek i informacji w zakresie
technologii komputerowej i badań naukowych za pośrednictwem technologii telekomunikacyjnej, udostępnianie lub
wypożyczanie elektronicznej przestrzeni pamięci [webspace]
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w Internecie, wynajem oprogramowania komputerowego,
usługi udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów
oraz portali internetowych, usługi w zakresie tworzenia i komunikacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym
w dziedzinie obsługi profili i stron firmowych w mediach społecznościowych, 44 usługi stylistów, usługi w zakresie tworzenia oraz kreowania wizerunku i stylu, usługi doradztwa w zakupach jako usługi stylistów, doradztwo w zakresie modelowania sylwetki, pielęgnacji urody, stosowania preparatów
i produktów kosmetycznych, manicure, masaż, usługi fryzjerskie, implantacja włosów, usługi wizażu, salony piękności,
usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi, tatuowanie, informacja o wymienionych usługach.
496365
(220) 2019 02 25
DĄBROWSKA-PODCZASKA AGATA HAPPYMORE,
Pieńków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAPPYMORE

(210)
(731)
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(531) 02.09.01, 24.13.03, 27.05.01
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, nie ujęte w innych
klasach, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy
zegarmistrzowskie i chronometryczne, amulety [biżuteria],
biżuteria i wyroby jubilerskie, koraliki do wyrobu biżuterii,
krucyfiksy jako biżuteria, krucyfiksy z metali szlachetnych
inne niż biżuteria, łańcuszki [biżuteria], medaliony [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], różańce, 18 skóra i imitacje skóry,
wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, skóry
zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne, parasolki,
parasole (duże) i laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, torebki, torby podróżne, torby plażowe, torby na kółkach, torby
do pakowania [koperty, woreczki] ze skóry, torby sportowe,
torby turystyczne, torby na ubrania [podróżne], torby na zakupy, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, alby, długie luźne
stroje, dzianina [odzież], odzież, odzież gotowa, odzież haftowana, okrycia wierzchnie [odzież], ornaty.
(210) 496432
(220) 2019 02 25
(731) Zentiva, k.s., Praga, CZ
(540) (znak słowny)
(540) BONADEA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.

(531) 03.07.16, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki naturalne, kosmetyki aromaterapeutyczne, kosmetyki luksusowe, kosmetyki wegańskie,
ekstrakty kwiatowe i ziołowe (perfumy, kosmetyki), esencje
i olejki eteryczne, aromaty, preparaty aromaterapeutyczne,
perfumy, perfumy w postaci stałej, szampony i kostki myjące
do ciała i włosów, preparaty toaletowe, mydła i żele, dezodoranty, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do włosów,
środki perfumeryjne i zapachowe.
(210) 496390
(220) 2019 02 25
(731) UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) EURO-TRANS
(510), (511) 41 konferencje specjalistyczne.
496396
(220) 2019 03 21
WOJTKOWSKA DARIA, WOJTKOWSKI MACIEJ
BLUEMED SPÓŁKA CYWILNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) SANTO PORTO
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.

(210)
(731)

496439
(220) 2019 04 18
JWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JWW BIURO RACHUNKOWE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 rachunkowość, zaznania podatkowe (przygotowywanie), zarządzanie działalnością gospodarczą (doradztwo w zakresie).
(210)
(731)
(540)
(540)

496618
(220) 2019 03 01
KANIEWSKI PIOTR VESTIS, Szczawnik
(znak słowno-graficzny)
ONA i ON

496408
(220) 2019 02 25
GOD IS LOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOD IS LOVE

(210)
(731)

(531) 07.15.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież damska i męska, dodatki odzieżowe
i akcesoria.
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496626
(220) 2019 03 01
SYMETRIA UX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UX-PM Certification
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.17.25, 26.01.03, 09.01.10, 26.15.09
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania opinii, badania
rynku, opracowywanie i realizacja kampanii reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych (poligraficznych),
edycja tekstów, fotokopiowanie, programowanie sprzedaży,
ekspertyzy, analizy kosztów, pokazy towarów, publikowanie
tekstów reklamowych i sloganów reklamowych, reklama
prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama
internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
zakup powierzchni reklamowych w prasie, Internecie oraz
czasu antenowego w telewizji i radiu, pozyskiwanie danych
i systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, 38 usługi w zakresie agencji informacyjnych i prasowych, emisja radiowa i telewizyjna, przesyłanie informacji,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przez komputery i terminale, ogłoszenia elektroniczne (usługi), poczta
elektroniczna, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, edukacja, informacje o edukacji,
edukacja [nauczanie], fotografie, fotoreportaże, instruktaże,
organizowanie loterii, nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie], organizowanie i prowadzenia warsztatów
[szkolenia], organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], pisanie tekstów innych
niż reklamowych, produkcja mikrofilmów, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, usługi tłumaczy, usługi trenera
osobistego, usługi trenerskie, 42 projektowanie oprogramowania do komputerów osobistych i serwerów, w tym produkcja oprogramowania na potrzeby stron internetowych,
administracja stronami komputerowymi (sieciowymi), analizy systemów komputerowych, usługi artystów grafików,
prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, doradztwo
w sprawach sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, doradztwo i usługi w zakresie
projektowania, wdrażania, aktualizacji oprogramowania
oraz sprzętu komputerowego, doradztwo i usługi w zakresie licencjonowania własności intelektualnej, usługi związane z bezpieczeństwem własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, usługi projektowe (m.in. znaków
graficznych, opakowań, plakatów, folderów), tworzenie programów komputerowych oraz informatycznych systemów
służących do zarządzania, tworzenie serwisów i aplikacji
internetowych, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej; doradztwo i usługi w zakresie licencjonowania własności intelektualnej; usługi związane z bezpieczeństwem
własności intelektualnej; zarządzanie prawami autorskimi.
(210)
(731)

496629
(220) 2019 03 02
ABRAMOWICZ DAMIAN SEBASTIAN KUNA SYSTEM,
Bielsko-Biała

Nr ZT26/2019

(540) (znak słowny)
(540) Kuna System
(510), (511) 11 oczyszczacze powietrza, urządzenia
oczyszczające powietrze, nawilżacze powietrza, instalacje do oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody, filtry
do oczyszczania wody, urządzenia do oczyszczania wody,
elektryczne filtry do oczyszczania wody przeznaczone
do użytku domowego, urządzenia do oczyszczania wody
do użytku domowego, urządzenia do oczyszczania wody
do użytku przemysłowego, aparatura i instalacje do zmiękczania wody, urządzenia odsalające wodę wykorzystujące
odwróconą osmozę, urządzenia zmiękczające wodę, zawory
do instalacji zaopatrujących w wodę, ograniczniki przepływu
do urządzeń oczyszczających wodę za pomocą odwróconej
osmozy, zbiorniki ciśnieniowe wody, membrany do filtrowania wody, urządzenia filtracyjne z wkładami [sprzęt do uzdatniania wody], krany do wody, urządzenia do uzdatniania
wody, 32 woda, woda mineralna, woda gazowana, 35 usługi
sprzedaży i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia
w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: oczyszczacze powietrza, urządzenia oczyszczające powietrze, nawilżacze powietrza, instalacje do oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody,
filtry do oczyszczania wody, urządzenia do oczyszczania
wody, elektryczne filtry do oczyszczania wody przeznaczone do użytku domowego, urządzenia do oczyszczania wody
do użytku domowego, urządzenia do oczyszczania wody
do użytku przemysłowego, aparatura i instalacje do zmiękczania wody, urządzenia odsalające wodę wykorzystujące
odwróconą osmozę, urządzenia zmiękczające wodę, zawory
do instalacji zaopatrujących w wodę, ograniczniki przepływu
do urządzeń oczyszczających wodę za pomocą odwróconej
osmozy, zbiorniki ciśnieniowe wody, membrany do filtrowania wody, urządzenia filtracyjne z wkładami [sprzęt do uzdatniania wody], krany do wody, urządzenia do uzdatniania
wody, woda, woda mineralna, woda gazowana.
496630
(220) 2019 03 02
INSTYTUT GENETYKI SĄDOWEJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) igs Instytut Genetyki Sądowej

(210)
(731)

(531)

29.01.04, 29.01.12, 27.05.01, 01.13.15, 26.11.03, 26.11.08,
26.11.12
(510), (511) 41 przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji w zakresie genetyki, kryminalistyki i medycyny sądowej, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów w zakresie genetyki, kryminalistyki
i medycyny sądowej, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie kongresów w zakresie genetyki, kryminalistyki i medycyny sądowej, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie sympozjów w zakresie genetyki, kryminalistyki i medycyny sądowej, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów i szkoleń w zakresie genetyki, kryminalistyki i medycyny sądowej, szkolenia w zakresie laboratoryjnych badań kryminalistycznych, publikowanie tekstów
medycznych w zakresie genetyki, kryminalistyki i medycy-
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ny sądowej, wydawanie publikacji medycznych w zakresie genetyki, kryminalistyki i medycyny sądowej, 42 usługi
laboratoryjne; usługi laboratoriów genetycznych; usługi
laboratoriów medycznych; usługi laboratoriów biologicznych; usługi laboratoriów analitycznych; usługi laboratoriów
chemicznych; usługi laboratoriów badania żywności; usługi
w zakresie testów laboratoryjnych; usługi inżynierii genetycznej; badania naukowe w zakresie genetyki i inżynierii
genetycznej; badania, analizy i ekspertyzy laboratoryjne;
badania, analizy i ekspertyzy genetyczne; badania, analizy
i ekspertyzy w dziedzinie genetyki sądowej; badania, analizy
i ekspertyzy w dziedzinie biologii sądowej; badania, analizy i ekspertyzy toksykologiczne; badania, badania w dziedzinie identyfikacji genetycznej człowieka, roślin, zwierząt
i mikroorganizmów; profilowanie DNA śladów biologicznych; usługi testów DNA w celu ustalenia ojcostwa (usługi
laboratoryjne); badania pokrewieństwa; badania przesiewowe DNA do celów badań naukowych; genetyczne pobieranie odcisków palców; usługi w zakresie analizy krwi; usługi
w zakresie badań biomedycznych; badania i testy bakteriologiczne; badania w dziedzinie farmakogenetyki; badania
naukowe z zakresu bakteriologii; analizy i badania laboratoryjne; analizy i badania bakteriologiczne; analizy i badania
biochemiczne; analizy i badania biologiczne; analizy i badania biotechnologiczne; analizy i badania chemiczne; analizy
i badania fizykochemiczne; ocena informacji toksykologicznych w związku z zagrożeniami; ocena informacji chemicznych w związku z zagrożeniami; przeprowadzanie prób
klinicznych; przygotowywanie próbek biologicznych do celów badawczych; przygotowywanie próbek immunohistologicznych do analizy w laboratoriach badawczych; prace
naukowo-badawcze w dziedzinie genetyki sądowej w celu
rozwoju narzędzi genetycznej identyfikacji i ustalanie pokrewieństwa człowieka oraz innych organizmów, roślin,
zwierząt, a także drobnoustrojów; opracowywanie i ocena
analiz chemicznych; przeprowadzanie testów biotechnologicznych; usługi doradcze związane z badaniami w zakresie
terapii genowej; usługi naukowe związane z izolacją i hodowlą tkanek i komórek ludzkich; usługi w zakresie badań
i testów w dziedzinie bakteriologii i wirusologii; doradztwo
w dziedzinie badań farmaceutycznych; doradztwo w zakresie badań bakteriologicznych; doradztwo związane z testami laboratoryjnymi; analizy pisma ręcznego [grafologia];
analizy i badania wody; usługi kontroli jakości wody; badania
w dziedzinie żywności; badania mikrologiczne żywności;
badania fizykochemiczne żywności; doradztwo techniczne
w zakresie usług badawczych dotyczących artykułów spożywczych i suplementów diety; kontrola artykułów spożywczych; kontrola jakości dotycząca higieny żywności; konsultacje na temat higieny żywności; testowanie artykułów
spożywczych; usługi w zakresie komputerowej analizy żywności; badania naukowe w zakresie genetyki roślin, 44 usługi laboratoriów medycznych w zakresie analizy próbek
pobranych od ludzi; usługi w zakresie medycyny i zdrowia
związane z DNA, genetyką i testami genetycznymi; badania
genetyczne do celów medycznych; badania DNA do celów
medycznych [badania przesiewowe]; doradztwo genetyczne; usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy]; badania
medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia; usługi
analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych
świadczone przez laboratoria medyczne; usługi analiz medycznych związanych z leczeniem osób; usługi medyczne
w zakresie prowadzenia punktów pobierania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych; usługi medyczne;
badania medyczne; badania przesiewowe; usługi w zakresie
opieki zdrowotnej dla ludzi; badania w zakresie diagnozy
stanu zdrowia; usługi w zakresie analiz medycznych; usłu-
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gi w zakresie badania krwi; usługi w zakresie badania moczu; usługi w zakresie badania surowic; usługi obrazowania
medycznego; analiza surowicy ludzkiej do celów leczenia
medycznego; analiza tkanek ludzkich do celów leczenia
medycznego; badania na obecność alkoholu do celów medycznych; badanie na obecność narkotyków w organizmie
w zakresie nadużywania środków odurzających; przeprowadzanie testów narkotykowych u osób ubiegających się
o pracę; przeprowadzanie testów u sportowców na wykrycie nielegalnych lub zabronionych substancji wpływających
na poprawę wyników; udzielanie informacji medycznych
w zakresie trucizn; badanie leków, alkoholu i DNA do celów
medycznych; badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia; badania genetyczne zwierząt; analizy RNA lub DNA
w zakresie diagnozowania i prognozowania zagrożenia
nowotworami; doradztwo w zakresie immunologii; usługi
banków krwi; usługi banków spermy; usługi banku krwi pępowinowej; usługi w zakresie przygotowywania raportów
medycznych; usługi biegłych z zakresu medycyny sądowej;
wydawanie opinii z zakresu medycyny sądowej; badania
kliniczne i badania medyczne; badania, analizy i ekspertyzy
w dziedzinie medycyny sądowej, 45 doradztwo w zakresie
kryminalistycznym, pośrednictwo w wykonywaniu ekspertyz kryminalistycznych, usługi w zakresie potwierdzania tożsamości, uwierzytelnianie danych dotyczących tożsamości
osoby [usługi potwierdzania tożsamości], usługi w zakresie
odcisków palców, analiza odcisków palców, usługi genealogiczne, poszukiwania genealogiczne, doradztwo kryminalistyczne do celów dochodzeń kryminalnych, usługi
w zakresie pomocy prawnej, ekspertyzy zapisu video, badania, analizy i ekspertyzy kryminalistyczne, badania, analizy
i ekspertyzy daktyloskopijne, badania, analizy i ekspertyzy
antropologiczne, badania, analizy i ekspertyzy balistyczne, analizy i ekspertyzy mechanoskopijne, badania, analizy
i ekspertyzy dokumentów, badania, analizy i ekspertyzy
dotyczące ustalania oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów,
badania, analizy i ekspertyzy dotyczące ustalania przebiegu
wypadków drogowych, pożarów i wybuchów, pobieranie
materiału porównawczego do badań kryminalistycznych,
zabezpieczenie śladów kryminalistycznych, kryminalistyczne oględziny miejsc zdarzeń.
496632
(220) 2019 03 02
LADNEFELGI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Suwałki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LADNEFELGI.PL FELGI I OPONY
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 15.07.18, 29.01.12
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów lądowych,
opony do pojazdów, kołpaki, felgi aluminiowe, felgi stalowe, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do pojazdów lądowych w sklepach stacjonarnych,
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów
do pojazdów lądowych w sklepach on-line, 37 usługi warsztatów naprawy pojazdów silnikowych, usługi warsztatów
w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów mechanicznych,
usługi myjni pojazdów.
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496633
(220) 2019 03 02
LADNEFELGI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Suwałki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SDT STAHLRÄDER

(210)
(731)

(531) 26.01.03, 01.01.04, 27.05.01
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów lądowych,
opony do pojazdów, kołpaki, felgi aluminiowe, felgi stalowe.
496634
(220) 2019 03 02
LADNEFELGI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Suwałki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ladnefelgi.pl FELGI I OPONY

(210)
(731)

(531) 15.07.09, 27.05.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów lądowych,
opony do pojazdów, kołpaki, felgi aluminiowe, felgi stalowe, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do pojazdów lądowych w sklepach stacjonarnych,
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów
do pojazdów lądowych w sklepach on-line, 37 usługi warsztatów naprawy pojazdów silnikowych, usługi warsztatów
w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów mechanicznych,
usługi myjni pojazdów.
496635
(220) 2019 03 02
LADNEFELGI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Suwałki
(540) (znak słowny)
(540) SDT Stahlrader
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów lądowych,
opony do pojazdów, kołpaki, felgi aluminiowe, felgi stalowe.

(210)
(731)

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

496637
(220) 2019 03 03
RÓŻYCKI JACEK PIEKARNIA-CUKIERNIA, Baczyna
(znak słowno-graficzny)
PIEKARNIA - CUKIERNIA Jacek Różycki BACZYNA

Nr ZT26/2019

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 30 biszkopty, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, bułki z nadzieniem, bułki z bekonem, chleb, ciasta, ciasta
[słodkie lub słone], ciasta z nadzieniem z mięsa, ciastka, desery z muesli, ciastka, gofry, herbata, herbatniki, herbatniki
słone, kakao, kawa, kanapki, lody spożywcze, mąka, napoje
na bazie czekolady, kawy, herbaty, kakao, paszteciki, pieczywo, pieczywo pszenne, pieczywo żytnie, piernik, pizza, placki, produkty na bazie mąki, produkty żywnościowe z ciasta,
przekąski z muesli, przekąski słone na bazie mąki, słodycze,
słodycze bez cukru, sorbety, suchary, przekąski zbożowe,
słodkie bułeczki typu muffin, słodkie bułki, tarty (słodkie lub
słone), wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa i przez Internet następujących towarów: biszkopty, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, bułki
z nadzieniem, bułki z bekonem, chleb, ciasta, ciasta [słodkie lub słone], ciasta z nadzieniem z mięsa, ciastka, desery
z muesli, ciastka, gofry, herbata, herbatniki, herbatniki słone,
kakao, kawa, kanapki, lody spożywcze, mąka, napoje na bazie czekolady, kawy, herbaty, kakao, paszteciki, pieczywo,
pieczywo pszenne, pieczywo żytnie, piernik, pizza, placki,
produkty na bazie mąki, produkty żywnościowe z ciasta,
przekąski z muesli, przekąski słone na bazie mąki, słodycze,
słodycze bez cukru, sorbety, suchary, przekąski zbożowe,
słodkie bułeczki typu muffin, słodkie bułki, tarty (słodkie lub
słone), wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, 36 wynajem lokali dla osób trzecich, 43 bary, catering w kafeteriach
szybkiej obsługi, kafeterie, lodziarnie, oferowanie żywności i napojów dla gości, usługi kawiarni, przygotowywanie
żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, serwowanie żywności i napojów dla
gości, usługi cateringu zewnętrznego, usługi restauracyjne,
usługi świadczone przez bary bistro, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, zapewnianie żywności i napojów
w restauracjach.
496639
(220) 2019 03 04
DIDASKO SPÓŁKA JAWNA
JOANNA I PIOTR BIAŁOBRZESCY, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MIŚ PTYŚ
(510), (511) 9 filmy telewizyjne i programy telewizyjne o tematyce edukacyjnej dla dzieci przedszkolnych, zarejestrowane na taśmie filmowej, taśmie video, na taśmie magnetycznej i CD, gotowe do odtwarzania, ekrany projekcyjne, kamery,
nagrane nośniki CD, 16 książki, koperty, komiksy, materiały
piśmienne do rysowania i drukowania, karty muzyczne z życzeniami, karty z życzeniami, karty pocztowe, formularze,
gazety, naklejki, nalepki, publikacje drukowane, ulotki, papier
w arkuszach, rysunki, plansze, portrety, afisze, adresatki, bibuły, bloki rysunkowe, 41 opracowywanie i realizacja programów do nauczania i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym,
organizowanie konkursów, w tym za pośrednictwem Internetu dotyczących kolekcjonowania materiałów związanych
z określoną dziedziną dotyczącą edukacji, organizowanie
widowisk telewizyjnych, programów telewizyjnych, audycji
radiowych i telewizyjnych o charakterze edukacyjnym skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym, usługi wydawnicze o tematyce przedszkolnej, publikowanie książek o tematyce przedszkolnej, udostępnianie tych publikacji także
za pośrednictwem Internetu, organizowanie konkursów dla
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, usługi produkcji audycji i filmów
o tematyce przedszkolnej dla radia, telewizji, Internetu.
(210)
(731)
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496642
(220) 2019 03 04
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPIRYTUS REKTYFIKOWANY 95% THE FINEST
QUALITY ORIGINAL BRAND
(210)
(731)

41

gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, organizowanie żywności i napojów w restauracjach,
przygotowywanie posiłków i napojów, pizzerie, restauracje
oferujące dania na wynos, serwowanie jedzenia i napojów,
udostępnianie obiektów i sprzętu na wystawy, zjazdy, targi,
konferencje, dla przyczep kempingowych i turystycznych,
udostępnianie sprzętu, usługi barów i restauracji, usługi mobilnych restauracji, usługi snack-barów, jedzenie na wynos, usługi
w zakresie żywności i napojów na wynos.
496663
(220) 2019 03 04
KLIMEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dionizów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLIMEK

(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.07.01, 24.17.05, 26.01.16, 15.01.17,
26.11.08, 25.01.15, 07.01.14
(510), (511) 33 spirytus rektyfikowany.
496646
(220) 2019 03 04
POLCALC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VERTUMNUS MAGNESIUM PLUS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa.
(210)
(731)
(540)
(540)

496650
(220) 2019 03 04
LESZCZAWSKA AGNIESZKA, Dąbrowa Górnicza
(znak słowno-graficzny)
ŻARCIOWOZY ZLOT FOODTRUCKÓW

(531) 03.04.01, 03.04.13, 29.01.03, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, twarogi, twarogowe
serki wędzone, twarogowe serki pieczone, ziarniste serki twarogowe, sery żółte twarde i miękkie, serki kremowe, serki homogenizowane, serki topione, serki topione z warzywami, ziołami
i szynką, masło, masło śmietankowe, margaryna, śmietana, śmietanka deserowa, śmietanka kremówka, kefir, maślanka, jogurty,
jogurty naturalne, owocowe, zbożowe lub aromatyzowane,
desery mleczne, napoje mleczne fermentowane i niefermentowane sporządzane z dodatkiem owoców, warzyw i różnych ziaren, suszone, konserwowane, mrożone i/lub gotowane owoce
warzywa i grzyby, zioła konserwowane, przetwory warzywne,
mrożone warzywa, mrożone mieszanki warzywne, przeciery
warzywne, żywność dietetyczna, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu, jaja spożywcze, jaja w proszku,
w płynie, przetwory jajczarskie, roślinne oleje jadalne, tłuszcze
jadalne, komponenty i ekstrakty tłuszczowe, 35 usługi importowe i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz
firm krajowych i zagranicznych, organizowanie i prowadzenie
skupu mleka od rolników, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, sklepach, poprzez agentów oraz za pośrednictwem
strony internetowej następujących towarów: artykuły spożywcze, mleko, produkty mleczne i nabiałowe, jaja spożywcze,
oleje i tłuszcze jadalne, usługi w zakresie marketingu i prezentacji towarów i usług, usługi reklamowe, dystrybucja materiałów
reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, usługi w zakresie
organizacji pokazów, wystaw i targów w celach handlowych
i promocyjnych, 40 przetwórstwo mleka, wyrób serów, usługi
w zakresie sterylizacji i konserwacji żywności, wędzenie żywności, obróbka odpadów, osadów pościekowych i zanieczyszczonych materiałów, utylizacja i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych, recykling odpadków i odpadów.
496666
(220) 2019 03 04
CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW JEDNOŚĆ,
Grójec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAJK
(210)
(731)

(531) 02.01.11, 18.01.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, owoce i warzywa, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze, słodycze, lody, miód, przyprawy, sosy, 31 świeże owoce
i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, słód, chmiel,
małże, orzechy, 32 piwo, wody mineralne i wody gazowane,
napoje owocowe, soki owocowe, syropy i inne napoje bezalkoholowe, 43 bary, catering, doradztwo kulinarne, obsługa
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(531) 27.05.01, 29.01.14, 02.09.20
(510), (511) 30 drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze],
cukierki, słodycze [cukierki], karmelki [cukierki], nielecznicze
cukierki, wyroby cukiernicze, tabletki [wyroby cukiernicze],
pastylki [niemedyczne wyroby cukiernicze], nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], cukierki, batony i guma do żucia,
cukierki inne niż do celów medycznych, nielecznicze wyroby
cukiernicze w postaci pastylek, wyroby cukiernicze, ciasta,
tarty i ciasteczka, cukierki miętowe [inne niż do celów leczniczych], cukierek odświeżający oddech [słodycze] inny niż
do celów farmaceutycznych, pastylki miętowe [wyroby cukiernicze], inne niż do celów leczniczych.
496671
(220) 2019 03 04
COMPASS GROUP POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOOD FOOD GOOD FRIENDS

(210)
(731)

Nr ZT26/2019

(540) DURABO AGE QUOD AGIS

(531) 27.05.01, 26.01.06, 03.11.10, 04.03.03
(510), (511) 8 narzędzia i przyrządy ręczne, 10 nosze medyczne, nosze na kółkach, nosze używane w karetkach pogotowia, 11 latarki, 18 paski inne niż odzież, portfele, walizki
i torby podróżne, 25 kombinezony, mundury, koszule, nakrycia głowy, kurtki, palta, płaszcze, paski, spodnie, bluzy, 28 torby sportowe do sprzętu sportowego.
496689
(220) 2019 03 04
GORTAT BOŻENA, GORTAT KAROLINA PROFIT
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIZZA BALON
(210)
(731)

(531) 11.01.04, 27.05.01
(510), (511) 43 kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi
restauracyjne.
496674
(220) 2019 03 04
POLCALC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VERVACTOR POLYSULFAT

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 30 pizza, surowe pizze, świeże pizze, gotowe
pizze, ciasto na pizzę, spody do pizzy, mieszanki na pizzę,
przyprawy do pizzy, sosy do pizzy, preparaty do sporządzania spodów do pizzy, 43 pizzerie.
496690
(220) 2019 03 04
POLCALC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BELENUS CALCIUM PLUS
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa.
(210) 496685
(220) 2019 03 04
(731) GARBACIAK MARIA FOREST JUMP, Solec Kujawski
(540) (znak słowny)
(540) Forest Jump
(510), (511) 35 usługi marketingowe, 41 prowadzenie parków rozrywki, usługi parków rozrywki.
496687
(220) 2019 03 04
KREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa.
496699
(220) 2019 03 04
LEANMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecinek
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

Nr ZT26/2019
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(540) LEAN HOSPITALS

(531) 27.05.01, 26.04.04, 26.03.23
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], publikowanie książek, 42 usługi doradcze w dziedzinie
technologii, 44 usługi doradcze w zakresie zdrowia.
496711
(220) 2019 03 04
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTA,
Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPARTA GRODZISK MAZOWIECKI UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY
(210)
(731)

sportu oraz rozpowszechniania kultury fizycznej i rekreacji
poprzez reklamowanie za pośrednictwem materiałów i artykułów reklamowych takich jak: wydawnictwa, plakaty, afisze,
figurki, chorągiewki, albumy, kalendarze, fotografie, różnego
rodzaju artykuły upominkowe z nadrukami o charakterze
reklamowym, publikowanie tekstów reklamowych, reklama
radiowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, usługi w zakresie promowania imprez
sportowych, 41 usługi trenerskie, usługi trenera osobistego
[trening sprawności fizycznej], kultura fizyczna, prowadzenie
zajęć fitness, kształcenie praktyczne [pokazy], usługi w zakresie organizowania turniejów, zawodów i pokazów sportowych, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], publikowanie
tekstów szkoleniowych, organizowanie zawodów i imprez
sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego,
usługi związane z eksploatacją obiektów i urządzeń sportowych poprzez ich udostępnienie, organizacja i prowadzenie szkół sportowych, organizowanie obozów sportowych,
organizacja i prowadzenie szkoleń w różnych dyscyplinach
sportu, upowszechnianie sportu, organizowanie i prowadzenie zajęć w zakresie sportu, rekreacji oraz rehabilitacji ruchowej, prowadzenie działalności szkoleniowo - wychowawczej
dla młodzieży, organizowanie imprez o tematyce sportowej,
publikowanie wydawnictw o tematyce sportowej, organizowanie zjazdów, konferencji, seminariów, sympozjów o tematyce sportowej, usługi klubowe w zakresie sportu, kultury
fizycznej, poprawiania kondycji sportowej i zdrowia, opracowywanie programów szkoleniowych dla treningów podnoszących ogólną sprawność ruchową, produkcja filmów
szkoleniowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
27.03.15, 23.01.01, 23.05.05, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.16,
26.01.18, 26.01.19, 26.01.21
(510), (511) 16 afisze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], biuletyny informacyjne, chorągiewki papierowe, czasopisma [periodyki],
kalendarze, katalogi, książki, materiały drukowane, nalepki,
naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], obrazy
i zdjęcia, ołówki, pióra i długopisy [artykuły biurowe], podkładki na biurko, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, skoroszyty, torby papierowe, torebki do pakowania
[koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych,
ulotki, podstawki na stół papierowe, papierowe podkładki
pod szklanki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, kartki z życzeniami, gazety [blankiety, druki], 25 odzież, odzież
gimnastyczna, apaszki [chustki], bandany na szyję, kimona
do karate, koszulki z krótkim rękawem, koszule, legginsy,
nakrycia głowy, obuwie, obuwie piłkarskie, buty sportowe,
obuwie gimnastyczne, podkoszulki sportowe, trykoty, wyroby pończosznicze, stroje do judo, skarpetki, rękawiczki, kurtki
[odzież], kimona, dzianina [odzież], długie luźne stroje, czapki
jako nakrycia głowy, 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży, w tym odzieży sportowej i przyrządów do ćwiczeń fizycznych, usługi w zakresie promocji
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496719
(220) 2019 03 11
MARZEJEWSKI MICHAŁ OK MM, Toruń
(znak słowno-graficzny)
practical aroma

(531)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych,
antyperspiranty [przybory toaletowe], antypoślizgowy wosk
do podłóg, aromaty [olejki eteryczne], aromaty do ciast (olejki eteryczne), aromaty do napojów [olejki eteryczne], balsamy do celów kosmetycznych, balsamy inne niż do celów
medycznych, barwniki do celów kosmetycznych, barwniki
kosmetyczne, basma [barwnik kosmetyczny], bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, brokat do paznokci,
bursztyn [wyroby perfumeryjne], chemiczne produkty
do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczki dla niemowląt nasączone preparatami do czyszczenia,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki
nasączone preparatami do usuwania makijażu, cytrynowe
olejki eteryczne, detergenty inne niż do użytku w procesach
produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, drewno
zapachowe, dyfuzory z patyczkami zapachowymi, ekstrakty
kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecz-
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nym, esencja badianowa, esencja mięty [olejek eteryczny],
esencje eteryczne, etui na szminkę, farby do brody, farby
do włosów, geraniol, heliotropina, henna [barwnik kosmetyczny], woda Javelle, jonony [wyroby perfumeryjne], kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, kamień ałun [środek ściągający], kamień
polerski, kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania
sztucznych włosów, kora mydłoki (kwilai) do prania, korund
[materiał ścierny], kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki
dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kreda czyszcząca, krem do butów, kremy do polerowania, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, krochmal do nadawania
połysku praniu, krochmal do prania, lakier do włosów, środki
do usuwania lakierów, lakiery do paznokci, łupki polerskie,
maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe potpourri, mięta
do wyrobów perfumeryjnych, mleczko migdałowe do celów
kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydła do ożywiania koloru tkanin, mydła
przeciwpotowe do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło
do golenia, mydło migdałowe, naklejane ozdoby do paznokci, neutralizatory do trwałej ondulacji, odżywki do włosów,
oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek golteriowy,
olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający],
olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
olejki toaletowe, ołówki do brwi, pałeczki zapachowe, papier
do polerowania, papier ścierny szmerglowy, wosk do parkietów, paski odświeżające oddech, paski wybielające zęby, pasta do butów, pasty do pasków do ostrzenia brzytwy, pasty
do skór, piżmo [wyroby perfumeryjne], płótno szmerglowe,
płótno z nasypem szklanym [płótno ścierne], płukanki
do oczu, nie do celów medycznych, płyny do czyszczenia
przedniej szyby samochodowej, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny
do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, płyny po goleniu, wosk do podłogi, pomadki do ust,
pomady do celów kosmetycznych, popiół wulkaniczny
do czyszczenia, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia
włosów, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty
do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty
do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty do odymiania [perfumy], preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do polerowania, preparaty do polerowania protez dentystycznych, preparaty do prania, preparaty do prania chemicznego, preparaty do prostowania
włosów, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty
do udrażniania rur, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowego, preparaty
do wybielania skóry zwierzęcej, preparaty do wywabiania
plam, preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe
do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, preparaty ściągające
do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, preparaty
wybielające [odbarwiacze] do celów domowych, preparaty
wygładzające [krochmal], produkty do odświeżania oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne, przeciwpotowe my-
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dła, puder do twarzy, pumeks, preparaty do usuwania rdzy,
roztwory do szorowania, róż polerski, rzęsy sztuczne, safrol,
saszetki zapachowe do bielizny, soda krystaliczna do czyszczenia, soda wybielająca, sole kąpielowe do celów innych niż
lecznicze, sole wybielające, suche szampony, szampony,
szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], szampony dla zwierząt domowych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji], szmergiel, sztuczne paznokcie, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące
do higieny intymnej, nielecznicze, środki do czyszczenia zębów, środki do konserwacji skóry [pasty], środki do namaczania prania, środki do polerowania podłóg i mebli, środki
do usuwania wosku z podłóg [preparaty do szorowania],
środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki ścierne
i polerskie, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń,
środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna),
środki wygładzające i nadające praniu połysk, środki zmiękczające do tkanin, świece do masażu do celów kosmetycznych, talk kosmetyczny, terpentyna do odtłuszczania, terpeny [olejki eteryczne], tlenek glinu [materiał ścierny], tłuszcze
do celów kosmetycznych, tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, węglik krzemu [materiał ścierny], węgliki metali
[materiały ścierne], woda kolońska, woda lawendowa, woda
perfumowana, woda utleniona do celów kosmetycznych,
wosk do butów, wosk do depilacji, wosk do parkietów, wosk
do podłóg, wosk do wąsów, wosk krawiecki, wosk szewski,
wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, wybielacze stosowane w pralnictwie, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do masażu inne niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów, żelowe płatki pod oczy
do celów kosmetycznych, 5 aerozole chłodzące do celów
medycznych, akonityna, albuminowe artykuły żywnościowe
do celów medycznych, aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycznych, aldehydy do celów farmaceutycznych, alginiany do celów farmaceutycznych, alkaliczne jodki do celów
farmaceutycznych, alkaloidy do celów medycznych, alkohol
leczniczy, amalgamaty dentystyczne, amalgamaty dentystyczne ze złota, aminokwasy do celów medycznych, aminokwasy do celów weterynaryjnych, anestetyki [środki znieczulające], antybakteryjne środki do mycia rąk, antybiotyki, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, apteczki
przenośne z wyposażeniem, azotan bizmutu do celów farmaceutycznych, balsam gurjunowy do celów medycznych,
balsamiczne preparaty do celów medycznych, balsamy
do użytku medycznego, bandaże opatrunkowe, białkowe
suplementy diety, białkowe suplementy dla zwierząt, biocydy, biologiczne preparaty do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, biomarkery diagnostyczne do celów medycznych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, borowina lecznicza, bransoletki nasączone
środkiem odstraszającym owady, brom do celów farmaceutycznych, cement kostny do celów chirurgicznych i ortopedycznych, chinina do celów medycznych, chinolina do celów medycznych, chirurgiczne materiały opatrunkowe,
chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych,
chloroform, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy do celów
farmaceutycznych, czopki, dentystyczne materiały ścierne,
detergenty do celów medycznych, dezodoranty, inne niż dla
ludzi lub zwierząt, diastaza do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
digitalina, drewno cedrowe jako środek odstraszający owady,
drożdże do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne
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do celów farmaceutycznych, ekstrakty tytoniowe [owadobójcze], ekstrakty ziołowe do celów medycznych, eliksiry
[preparaty farmaceutyczne], enzymy do celów farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych, enzymy do celów
weterynaryjnych, enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, ergotamina do celów farmaceutycznych, estry celulozy
do celów farmaceutycznych, estry do celów farmaceutycznych, etery celulozy do celów farmaceutycznych, etery
do celów farmaceutycznych, eukaliptol do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych, fenol
do celów farmaceutycznych, fosforany do celów farmaceutycznych, fungicydy, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka do ran, gencjana do celów farmaceutycznych, glicerofosfaty, gliceryna do celów medycznych, glukoza do celów medycznych, gorczyca do celów farmaceutycznych, guma do celów medycznych, guma do żucia do celów
medycznych, guma z nikotyną do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, gumiguta do celów medycznych, gwajakol
do celów farmaceutycznych, hematogen, hemoglobina, herbata dla astmatyków, herbata lecznicza, herbaty ziołowe
do celów leczniczych, herbicydy, homogenizowana żywność przystosowana do celów medycznych, hormony do celów medycznych, hydrastyna, hydrastynina, immunostymulanty, insektycydy, jedzenie liofilizowane przystosowane
do celów medycznych, jod do celów farmaceutycznych,
jodki do celów farmaceutycznych, jodoform, jodyna, jujuba
lecznicza, kadzidełka do odstraszania owadów, kalomel [fungicyd], kamfora do celów medycznych, kapsułki do celów
farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki z polimerów na bazie dendrymerów, do produktów farmaceutycznych, karbolineum [środek przeciwpasożytniczy], katechu
do celów farmaceutycznych, kauczuk do celów dentystycznych, kąpiele tlenowe, kleje chirurgiczne, kleje do protez
dentystycznych, kolagen do celów medycznych, kolcorośl
lekarska [sarsaparilla] do celów medycznych, kolodium
do celów farmaceutycznych, komórki macierzyste do celów
medycznych, komórki macierzyste do celów weterynaryjnych, kompresy, koper włoski do celów medycznych, kora
do celów farmaceutycznych, kora drzewa myrobalan do celów farmaceutycznych, kora kondurango do celów medycznych, kora krotonowa, kora mangrowa do celów farmaceutycznych, kora z angostury do celów medycznych, korzenie
lecznicze, korzenie rabarbaru do celów farmaceutycznych,
kreozot do celów farmaceutycznych, krew do celów medycznych, kultury mikroorganizmów do celów medycznych
i weterynaryjnych, kurara, kwas galusowy do celów farmaceutycznych, kwasja [gorzknia] do celów medycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, kwebracho do celów medycznych, kwiat siarczany do celów farmaceutycznych, lakier
dentystyczny, lecytyna do celów medycznych, lecznicze
płyny do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów,
lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe,
lecznicze suche szampony, lecznicze szampony dla zwierząt
domowych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, lecznicze świece do masażu, lekarstwa przeciw zaparciom, leki dla
ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, leki seroterapeutyczne, leki wzmacniające, lep na muchy [taśmy], lepy na muchy, liofilizowana żywność przystosowana do celów medycznych, liofilizowane mięso przystosowane do celów medycznych, lukrecja do celów farmaceutycznych, lupulina do celów farmaceutycznych, magnezja
do celów farmaceutycznych, majtki chłonne dla osób cierpiących na inkontynencję, majtki higieniczne, mastyksy dentystyczne, maści do celów farmaceutycznych, maści do leczenia oparzeń słonecznych, maści rtęciowe, maść przeciw
odmrożeniom do użytku farmaceutycznego, materiały
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do plombowania zębów, materiały opatrunkowe, medyczne,
mazidła, mączka rybna do celów farmaceutycznych, mąka
do celów farmaceutycznych, mąka z siemienia lnianego
do celów farmaceutycznych, mech irlandzki do celów medycznych, mentol, mięso liofilizowane przystosowane do celów medycznych, mięta do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, mleko migdałowe do celów farmaceutycznych, mleko w proszku dla niemowląt, moleskin do celów
medycznych, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące,
mydła lecznicze, nalewki do celów medycznych, napary
lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, napoje z mleka
słodowego do celów medycznych, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, octan glinu do celów farmaceutycznych,
octany do celów farmaceutycznych, odczynniki chemiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, odświeżacze
do ubrań i tkanin, odżywcze suplementy diety, okłady, okłady gorczycowe, okrągłe podkładki na odciski stóp, olej gorczycowy do celów medycznych, olej rycynowy do celów
medycznych, olejek kamforowy do celów medycznych, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, olejki lecznicze, opaski barkowe
do celów chirurgicznych, opodeldok [maść mydlano - kamforowa], owadobójcze szampony dla zwierząt, owadobójcze
weterynaryjne środki do mycia, papier do okładów gorczycowych, papier odczynnikowy do celów medycznych, papier odczynnikowy do celów weterynaryjnych, papier przeciwmolowy, papierosy beztytoniowe do celów medycznych,
paski siarkowe do dezynfekcji, pastylki do ssania do celów
farmaceutycznych, pasza lecznicza dla zwierząt, patyczki
do czyszczenia uszu do celów medycznych, pektyna do celów farmaceutycznych, pepsyny do celów farmaceutycznych, peptony do celów farmaceutycznych, pestycydy, pieluchomajtki dziecięce, pieluchy dla osób cierpiących na inkontynencję, pieluchy dla zwierząt, pieluszki dla niemowląt,
plastry, plastry do celów medycznych, plastry z nikotyną
do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, płótno opatrunkowe do celów medycznych, płyny do celów farmaceutycznych, płyny do celów weterynaryjnych, płyny do płukania
jamy ustnej do celów medycznych, płyny do przemywania
oczu, płyny do przemywania pochwy do celów medycznych, podpaski higieniczne, pomady do celów medycznych,
porcelana na protezy dentystyczne, preparaty albuminowe
do celów medycznych, preparaty bakteriologiczne do celów
medycznych i weterynaryjnych, preparaty bakteryjne do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne
do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów
medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne do diagnozowania ciąży, preparaty chemiczne do leczenia chorób roślin zbożowych, preparaty chemiczne do usuwania śnieci zbożowej, preparaty
chemiczne do zwalczania chorób winorośli, preparaty chemiczne do zwalczania filoksery, preparaty chemiczne
do zwalczania pleśni, preparaty chemiczno-farmaceutyczne,
preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, preparaty diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty do irygacji do celów medycznych, preparaty
do kąpieli do celów medycznych, preparaty do leczenia trądziku, preparaty do niszczenia grzybów powodujących
próchnienie drewna, preparaty do niszczenia szkodników,
preparaty do odświeżania powietrza, preparaty do odymiania do celów medycznych, preparaty do sterylizacji, preparaty do sterylizacji gleby, preparaty do zwalczania myszy, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, pre-
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paraty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, preparaty leczące
wszawicę [pedikulicydy], preparaty lecznicze na porost włosów, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, preparaty na hemoroidy, preparaty na odmrożenia, preparaty nutraceutyczne
do celów terapeutycznych lub medycznych, preparaty organoterapeutyczne, preparaty przeciw moczeniu się, preparaty przeciw molom, preparaty przeciw oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycznych, preparaty przeciwpasożytnicze, preparaty rozszerzające oskrzela, preparaty tamujące krwawienie, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty ułatwiające ząbkowanie, preparaty weterynaryjne, preparaty witaminowe, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla
ludzi i zwierząt, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, preparaty zmniejszające popęd seksualny, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, propolis do celów farmaceutycznych, proszek kantarydowy, proszek perłowy do celów
medycznych, przepaski na oczy do celów medycznych,
przeszczepy [żywe tkanki], przewodniki chemiczne do elektrod elektrokardiografów, pyretrum [proszek], rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, roztwory
do szkieł kontaktowych, siemię lniane do celów farmaceutycznych, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, słodycze do celów leczniczych, słód do celów farmaceutycznych, soda oczyszczona do celów farmaceutycznych, sole do celów medycznych, sole do kąpieli do celów
medycznych, sole do kąpieli mineralnych, sole potasowe
do celów medycznych, sole sodowe do celów medycznych,
sole trzeźwiące, sole wód mineralnych, stopy metali szlachetnych do celów dentystycznych, substancje odżywcze
dla mikroorganizmów, sulfonamidy [leki], suplementy diety
dla zwierząt, suplementy diety o działaniu kosmetycznym,
suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety
zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże,
suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę,
suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy
diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające
mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany,
suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami
acai, suplementy witaminowe w postaci plastrów, sykatywy
[środki osuszające] do celów medycznych, syropy do użytku
farmaceutycznego, szampony lecznicze, szampony przeciw
wszom, sztyfty kaustyczne, sztyfty przeciw brodawkom,
środki algobójcze, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne do toalet
chemicznych, środki do leczenia oparzeń, środki do mycia
bydła [insektycydy], środki do mycia psów [insektycydy],
środki do mycia zwierząt [insektycydy], środki do oczyszczania powietrza, środki do tępienia much, środki do tępienia
szkodników, środki hemostatyczne w sztyfcie, środki lecznicze przeciw poceniu się, środki lecznicze przeciw poceniu się
stóp, środki na odciski, środki nasenne, środki odkażające,
środki odstraszające insekty dla psów, środki odstraszające
owady, środki przeciw pasożytom, środki przeciw roślinom
skrytopłciowym, środki przeciw roztoczom, środki przeciw
zrogowaceniom, środki przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki przeciwrobacze, środki przeczyszczające,
środki ściągające do celów medycznych, środki trawienne
do celów farmaceutycznych, środki uspokajające, środki
zmniejszające apetyt do celów medycznych, tabletki przeciwutleniające, tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki
wspomagające opalanie, tabletki zmniejszające apetyt, tam-
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pony, terpentyna do celów farmaceutycznych, tlen do celów
medycznych, tłuszcz dojarski [maść do pielęgnacji wymion
oraz skóry ludzkiej], tłuszcze do celów medycznych, tłuszcze
do celów weterynaryjnych, tran, trociczki do odymiania, tymol do celów farmaceutycznych, waciki do celów medycznych, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, wata do celów
medycznych, wata higroskopijna, wazelina do celów medycznych, węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, winny kamień do celów farmaceutycznych, wkładki do stanika
dla karmiących matek, woda gulardowa, woda melisowa
do celów farmaceutycznych, woda morska do kąpieli leczniczych, woda termalna, woda utleniona do celów medycznych, wody mineralne do celów medycznych, wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, wosk dentystyczny, wosk
do modelowania do celów stomatologicznych, wstępnie
wypełnione strzykawki do celów medycznych, wyciągi
z chmielu do celów farmaceutycznych, wypełnienia skóry
do wstrzykiwania, wywary do celów farmaceutycznych, zioła
do palenia do celów medycznych, zioła lecznicze, żelatyna
do celów medycznych, żele do stymulacji seksualnej, żywność dla niemowląt, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych.
496720
(220) 2019 03 05
FINGROW CONSULTING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IB Biznes Inwestycje SA

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, usługi finansowania.
(210) 496764
(220) 2019 03 06
(731) GRABOWSKA ALEKSANDRA ALLIBO, Olkusz
(540) (znak słowny)
(540) L’amour
(510), (511) 3 perfumy, produkty perfumeryjne, mieszaniny
zapachowe, wody toaletowe, wody zapachowe, kosmetyki, zestawy kosmetyków, saszetki zapachowe, drewno zapachowe, olejki zapachowe, preparaty zapachowe, zapachowe woski, pałeczki zapachowe, zapachowe kamienie
ceramiczne, pokojowe spraye zapachowe, mieszaniny zapachowe potpourri, zapachowe szyszki sosnowe, rozpylacze zapachowe do pomieszczeń, dezodoranty zapachowe
do pomieszczeń, preparaty zapachowe do pomieszczeń,
środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki zapachowe do pomieszczeń, saszetki zapachowe do bielizny,
środki perfumeryjne i zapachowe, środki zapachowe do samochodów, kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko],
sole zapachowe do kąpieli, zapachowe kremy do ciała, substancje zapachowe do użytku osobistego, rozpylacze zapachowe do bielizny [aerozole], środki zapachowe do celów
domowych, mieszanki zapachowe na bazie heliotropiny,
mieszanki zapachowe na bazie geraniolu, spraye zapachowe do odświeżania tkanin, potpourri [mieszanki zapachowe ziół i kwiatów], olejki zapachowe wydzielające aromaty
przy podgrzewaniu, saszetki zapachowe do poduszeczek
na oczy, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała,
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35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji towarów takich jak:
perfumy, produkty perfumeryjne, mieszaniny zapachowe,
wody toaletowe, wody zapachowe, zestawy kosmetyków,
publikowanie tekstów reklamowych, pomoc w zakresie
planowania działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży, usługi sklepów
detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, perfumami i produktami perfumeryjnymi, mieszaninami zapachów, wodami toaletowymi,
wodami zapachowymi, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, promocyjne usługi handlowe, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, usługi reklamowe
mające na celu promowanie handlu elektronicznego, wydawanie ulotek reklamowych, reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem
Internetu.
(210)
(731)
(540)
(540)

496771
(220) 2019 03 06
GRABOWSKA ALEKSANDRA ALLIBO, Olkusz
(znak słowno-graficzny)
L’amour

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 24.17.01
(510), (511) 3 perfumy, produkty perfumeryjne, mieszaniny
zapachowe, wody toaletowe, wody zapachowe, kosmetyki,
zestawy kosmetyków, saszetki zapachowe, drewno zapachowe, olejki zapachowe, preparaty zapachowe, zapachowe
woski, pałeczki zapachowe, zapachowe kamienie ceramiczne, pokojowe spraye zapachowe, mieszaniny zapachowe potpourri, zapachowe szyszki sosnowe, rozpylacze zapachowe
do pomieszczeń, dezodoranty zapachowe do pomieszczeń,
preparaty zapachowe do pomieszczeń, środki odświeżające
powietrze [zapachowe], środki zapachowe do pomieszczeń,
saszetki zapachowe do bielizny, środki perfumeryjne i zapachowe, środki zapachowe do samochodów, kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], sole zapachowe do kąpieli,
zapachowe kremy do ciała, substancje zapachowe do użytku osobistego, rozpylacze zapachowe do bielizny [aerozole],
środki zapachowe do celów domowych, mieszanki zapachowe na bazie heliotropiny, mieszanki zapachowe na bazie
geraniolu, spraye zapachowe do odświeżania tkanin, potpourri [mieszanki zapachowe ziół i kwiatów], olejki zapachowe
wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, saszetki zapachowe do poduszeczek na oczy, zapachowe płyny i kremy
do pielęgnacji ciała, 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji
towarów takich jak: perfumy, produkty perfumeryjne, mieszaniny zapachowe, wody toaletowe, wody zapachowe,
zestawy kosmetyków, publikowanie tekstów reklamowych,
pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej,
zarządzanie działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży,
usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, perfumami i produktami
perfumeryjnymi, mieszaninami zapachów, wodami toaletowymi, wodami zapachowymi, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, promocyjne usługi handlowe, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, promocja,
reklama i marketing stron internetowych on-line, usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektroniczne-

47

go, wydawanie ulotek reklamowych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu,
usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem
Internetu.
496775
(220) 2019 03 06
AJ COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AJ
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.22, 26.01.01, 26.01.04,
26.01.18, 26.01.22, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 05.13.08
(510), (511) 3 perfumy, produkty perfumeryjne, mieszaniny
zapachowe, wody toaletowe, wody zapachowe, kosmetyki,
zestawy kosmetyków, saszetki zapachowe, drewno zapachowe, olejki zapachowe, preparaty zapachowe, zapachowe
woski, pałeczki zapachowe, zapachowe kamienie ceramiczne, pokojowe spraye zapachowe, mieszaniny zapachowe potpourri, zapachowe szyszki sosnowe, rozpylacze zapachowe
do pomieszczeń, dezodoranty zapachowe do pomieszczeń,
preparaty zapachowe do pomieszczeń, środki odświeżające
powietrze [zapachowe], środki zapachowe do pomieszczeń,
saszetki zapachowe do bielizny, środki perfumeryjne i zapachowe, środki zapachowe do samochodów, kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], sole zapachowe do kąpieli,
zapachowe kremy do ciała, substancje zapachowe do użytku osobistego, rozpylacze zapachowe do bielizny [aerozole],
środki zapachowe do celów domowych, mieszanki zapachowe na bazie heliotropiny, mieszanki zapachowe na bazie geraniolu, spraye zapachowe do odświeżania tkanin, potpourri
[mieszanki zapachowe ziół i kwiatów], olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, saszetki zapachowe
do poduszeczek na oczy, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, 4 świece, świece zapachowe, zapachowe świece aromaterapeutyczne, 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji towarów takich jak: perfumy, produkty perfumeryjne,
mieszaniny zapachowe, wody toaletowe, wody zapachowe,
zestawy kosmetyków, publikowanie tekstów reklamowych,
pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej,
zarządzanie działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży,
usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, perfumami i produktami
perfumeryjnymi, mieszaninami zapachów, wodami toaletowymi, wodami zapachowymi, świecami, świecami zapachowymi, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, promocyjne usługi handlowe, przygotowywanie handlowych
tekstów reklamowych, promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, usługi reklamowe mające na celu
promowanie handlu elektronicznego, wydawanie ulotek
reklamowych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu.
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496779
(220) 2019 03 06
Gewista-Werbegesellschaft m.b.H., Vienna, AT
(znak słowno-graficzny)
gigaboard

Nr ZT26/2019

na rzecz osób trzecich części i akcesoriów do kasków, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach
detalicznych i hurtowych.
496845
(220) 2019 03 07
ECF EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Tarczyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TeamFer
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 26.04.02, 26.04.07,
26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 6 reklamowe i informacyjne tablice znakowe
z metalu, bilbordy i kolumny reklamowe z metalu, 9 reklamowe tablice [mechaniczne lub świecące], monitory [sprzęt
komputerowy], urządzenia elektroniczne do wykonywania
audio i wideo, w szczególności elektroniczne nośniki informacji i reklamy, 35 agencje reklamowe, reklama, reklama
w Internecie lub za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych dla stron trzecich, wynajem powierzchni reklamowej,
w tym w Internecie, planowanie, tworzenie, organizowanie
i obsługa działań reklamowych, instalacja, wynajem i marketing materiałów reklamowych, w szczególności tabliczek
reklamowych, tablic reklamowych i informacyjnych oraz
kolumn reklamowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, marketing, usługi sponsoringowe w celach reklamowych, pośrednictwo w umowach reklamowych i promocyjnych dla osób trzecich, usługi public relations, badania
rynkowe, badania opinii publicznej, przeprowadzanie ankiet
i analiz marketingowych, przygotowywanie analiz i raportów, statystyczne zestawienia, usługi w zakresie komputerowych baz danych, mianowicie kompilacja i systematyczne
porządkowanie danych w komputerowych bazach danych.
(210)
(731)
(540)
(540)

496789
(220) 2019 03 06
MOLENDA MARCIN SEACO, Kobiór
(znak słowno-graficzny)
xkaski

(531)

27.05.01, 27.05.05, 02.01.01, 02.01.16, 02.01.23, 09.07.01,
09.07.21
(510), (511) 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy przeznaczone do jazdy na motocyklach, skuterach, motorowerach,
quadach i rowerach, 35 sprzedaż internetowa (sprzedaż
on-line) kasków i akcesoriów do kasków, prowadzenie sklepu
internetowego i sprzedaż wysyłkowa w/w artykułów, usługi
w zakresie reklamy na stronach internetowych, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich części i akcesoriów do kasków, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach
detalicznych i hurtowych.
(210) 496791
(220) 2019 03 06
(731) MOLENDA MARCIN SEACO, Kobiór
(540) (znak słowny)
(540) xkaski
(510), (511) 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy przeznaczone do jazdy na motocyklach, skuterach, motorowerach,
quadach i rowerach, 35 sprzedaż internetowa (sprzedaż on-line) kasków i akcesoriów do kasków, prowadzenie sklepu
internetowego i sprzedaż wysyłkowa w/w artykułów, usługi
w zakresie reklamy na stronach internetowych, zgrupowanie

(531) 27.05.01, 05.03.11, 05.03.15, 29.01.12
(510), (511) 1 aceton, acetylen, adjuwanty, nieprzeznaczone
do celów medycznych lub weterynaryjnych, agar, aktyn (Ac),
albumina [zwierzęca lub roślinna, surowy materiał], aldehyd
krotonowy, aldehyd mrówkowy do celów chemicznych, aldehydy, alginiany dla przemysłu spożywczego, alginiany
do celów przemysłowych, alkalia, alkaliczne związki żrące,
alkaloidy, alkohol, alkohol amylowy, alkohol etylowy, ałun,
ałun amonowy, ałun chromowo-potasowy, ałun glinu, ameryk (Am), amoniak, amoniak bezwodny, amoniak do celów
przemysłowych, amonowy aldehyd, antydetonatory do silników spalinowych wewnętrznego spalania, antymon (Sb), argon (Ar), arsen (As), arsenian ołowiu, astat (At), azot (N), azotan amonowy, azotan bizmutu do celów chemicznych,
azotan srebra, azotan uranu, azotany, balsam gurjunowy
do produkcji lakierów, bar (Ba), bentonit, benzen benzol,
benzosulfimid, berkel (Bk), bezwodnik kwasu octowego,
bezwodniki, białko jodowane, białko słodowe, białko zwierzęce [surowiec], biologiczne hodowle tkanek, inne niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych, biologiczne
preparaty, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, bizmut (Bi), błony rentgenowskie światłoczułe, lecz
nie naświetlone, boksyt, boraks, brom do celów chemicznych, celuloza, cer (Ce), cez (Cs), chemiczne substancje
do analiz laboratoryjnych, inne niż do celów medycznych lub
weterynaryjnych, chemiczne środki czyszczące do kominów,
chemiczny papierek wskaźnikowy, chemikalia do odbarwiania olejów, chemikalia do wyrobu emalii, z wyjątkiem pigmentów, chlor (Cl), chlorany, chlorek glinu, chlorek magnezu,
chlorek palladu, chlorki, chlorowodorki, chromiany, chromowe sole, chromowy kwas, ciecze ferromagnetyczne do celów przemysłowych, cyjanamid wapniowy [nawóz], cyjanki
[prusydki], cymen, czterochlorki, czterochlorometan węgla,
defolianty, dekstryna [klej], detergenty stosowane w procesach produkcyjnych, diastaza do celów przemysłowych, diatomit, dodatki chemiczne do fungicydów, dodatki chemiczne do olejów, dodatki chemiczne do paliwa, dodatki
chemiczne do płuczek wiertniczych, dodatki detergentowe
do benzyny, dolomit do celów przemysłowych, doniczki torfowe dla ogrodnictwa, drewno garbarskie, dwuchlorek cyny,
dwuchromian potasu, dwuchromian sodu, dwutlenek cyrkonu, dwutlenek manganu, dwutlenek tytanu do celów przemysłowych, dyspersanty ropy naftowej, dysproz (Dy), ekstrakty z herbaty dla przemysłu spożywczego, ekstrakty
z herbaty do użytku w produkcji kosmetyków, ekstrakty
z herbaty do użytku w produkcji środków farmaceutycznych,
emulgatory, emulsje fotograficzne, enzymy dla przemysłu
spożywczego, enzymy do celów chemicznych, enzymy
do celów przemysłowych, enzymy mlekowe dla przemysłu
spożywczego, enzymy mlekowe do celów chemicznych, en-
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zymy mlekowe do celów przemysłowych, erb (Er), estry, estry
celulozy do celów przemysłowych, etan, eter etylowy, eter
metylowy, eter siarkowy, etery, etery celulozy do celów przemysłowych, etery glikolu, europ (Eu), fenol do celów przemysłowych, ferm (Fm), filmy światłoczułe, nienaświetlone, flawonoidy do celów przemysłowych [związki fenolowe]
flokulanty, fluor (F), folarskie preparaty dla przemysłu włókienniczego, formierskie preparaty stosowane w odlewnictwie, fosfatydy, fosfor (P,) fosforany [nawozy], frans (Fr), gadolin (Gd), gal (Ga), galasy, galusan bizmutu zasadowy, gambir,
garbnik, gaz pędny do aerozoli, gazy ochronne do spawania,
gazy zestalone do celów przemysłowych, geny nasion
do produkcji rolniczej, gips do stosowania jako nawóz, gleba
do upraw, glicerydy gliceryna do celów przemysłowych, glikol, glikozydy, glina porowata do hydroponicznej uprawy
roślin [substrat], glinka biała, glukoza dla przemysłu spożywczego, glukoza do celów przemysłowych, gluten [kleje]
nie do użytku biurowego lub domowego, gluten dla przemysłu spożywczego, gluten do użytku przemysłowego, grafen, grafit do celów przemysłowych, guano [nawóz ptasi],
guma arabska do celów przemysłowych, gumy (materiały
do klejenia) do celów przemysłowych, hel (He), holm (Ho),
hormony przyspieszające dojrzewanie owoców, humus, hydrazyna, iłowe płuczki wiertnicze, impregnacja skóry (środki
chemiczne do -), iterb (Yb), Itr (Y), izotopy do celów przemysłowych, jod do celów chemicznych, jod do celów przemysłowych, jodek glinu, jodki alkaliczne do celów przemysłowych, jodowane sole, kainit, kaliforn (Cf), kalomel [chlorek
rtęci (I)], kamfora do celów przemysłowych, kamień winny,
inny niż do celów farmaceutycznych, karbolineum do ochrony roślin, katalizatory, katalizatory biochemiczne, katechu,
kazeina dla przemysłu spożywczego, kazeina do celów przemysłowych, kąpiele galwaniczne, kąpiele tonujące [fotografika], kąpiele utrwalające [fotografika], kebraczo do celów
przemysłowych, ketony, kity szklarskie, kiur (Cm), klej rybi,
inny niż do artykułów papierniczych, użytku domowego lub
do środków spożywczych, klej skrobiowy, inny niż do użytku
papierniczego lub domowego, klejące substancje do szczepienia drzew, kleje do afiszów, kleje do obuwia, kleje do płytek ściennych, kleje do skór, kleje do tapetowania, kleje
do wykańczania i gruntowania, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, kolagen do celów przemysłowych,
kolodium, komórki macierzyste, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, konserwanty do stosowania
w przemyśle farmaceutycznym, kora mangrowa do celów
przemysłowych, kostny węgiel, kreozot do celów chemicznych, krypton (kr), krzem, krzemian glinu, krzemiany, ksenon
(Xe), ksylen, kwas antranilowy, kwas arsenawy, kwas azotowy,
kwas benzoesowy, kwas borny do celów przemysłowych,
kwas cholowy, kwas cytrynowy do celów przemysłowych,
kwas fluorowodorowy, kwas galusowy do wytwarzania tuszu, kwas garbnikowy, kwas glutaminowy do celów przemysłowych, kwas jodowy, kwas mlekowy, kwas mrówkowy,
kwas nadsiarkowy, kwas oleinowy, kwas ortofosforowy, kwas
pikrynowy, kwas pirogalusowy, kwas salicylowy, kwas sebacynowy, kwas siarkawy, kwas siarkowy, kwas solny, kwas stearynowy, kwas szczawiowy, kwas węglowy, kwas winowy,
kwas wolframowy, kwasoodporne mieszaniny chemiczne,
kwasy benzenopochodne, kwasy mineralne, kwasy sulfonowe, kwasy tłuszczowe, kwaśny szczawian potasowy, kwiat
siarczany do celów chemicznych, lakmus, laktoza [surowy
materiał], laktoza dla przemysłu spożywczego, laktoza do celów przemysłowych, lantan, lecytyna [surowiec], lecytyna dla
przemysłu spożywczego, lecytyna do celów przemysłowych, lep na ptaki, lit (Li), lutet [Lu], magnezyt, manganian,
masa papiernicza, mastyks do skór, mastyks do szczepienia
drzew, mastyksy do opon, materiały ceramiczne w formie
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pyłu do użytku jako środki filtrujące, materiały filtracyjne
[preparaty chemiczne], materiały filtracyjne [substancje mineralne], materiały filtracyjne [substancje roślinne], materiały
filtracyjne [tworzywa sztuczne nieprzetworzone], materiały
syntetyczne do absorpcji oleju, mąka z tapioki do celów
przemysłowych, mąki do celów przemysłowych, metale alkaliczne, metale ziem alkalicznych, metaloidy, metan, metylobenzen, miazga drzewna, mieszaniny do gwintowania, mieszanki ceramiczne do spiekania [granulki i proszki], mieszanki
do gaszenia ognia, mieszanki do naprawiania dętek, mieszanki do naprawy opon, mieszanki do produkcji ceramiki
technicznej, mieszanki do produkcji płyt gramofonowych,
mieszanki do usuwania tapet, mikroorganizmy (kultury -)
inne, niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, moderatory do reaktorów jądrowych, morska woda do celów przemysłowych, mydła [metaliczne] do celów przemysłowych,
nadboran sodowy, nadchlorany, nadsiarczany, nadtlenek
wodoru do celów przemysłowych, nadwęglany, naftalen, nanoproszki do celów przemysłowych, nawozy, nawozy azotowe, nawozy z mączki rybnej, neodym (Nd), neon (Ne), neptun (Np), neutralizatory gazów toksycznych, nitroceluloza,
obornik, ocet drzewny, ocet spirytusowy [rozcieńczony roztwór kwasu octowego], octan amylu, octan celulozy, nieprzetworzony, octan glinu, octan ołowiu, octan wapnia,
octany [środki chemiczne, odczynniki chemiczne, inne niż
do użytku medycznego lub weterynaryjnego, olej przekładniowy, oleje do konserwacji żywności, oleje do przemysłowego garbowania skór, oleje do wyprawiania skór, oleje
przekładniowe, olejowe spoiwa [kity, lepiki], oliwin (krzemian), organiczne pozostałości pofermentacyjne [nawóz],
paliwo do reaktorów jądrowych, papier barytowy, papier
białkowany, papier do światłokopii, papier fotometryczny,
papier odczynnikowy, inny niż do celów medycznych i eterynaryjnych, papier światłoczuły, pektyna dla przemysłu spożywczego, pektyna do celów fotograficznych, pektyna
do celów przemysłowych, piasek formierski, pierwiastki radioaktywne do celów naukowych, plastizole, plastyfikatory,
pluton (Pu), płótno światłoczułe do fotografii, płyn przeciw
zamarzaniu, płyny do obwodów hydraulicznych, płyny
do odsiarczania akumulatorów elektrycznych, płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem, płyny hamulcowe,
płyny wspomagające do materiałów ściernych, płytki do ferrotypia [fotografika], płytki fotograficzne światłoczułe, pochłaniacze gazów [substancje aktywne], pochodne benzenu, pochodne celulozy [chemikalia], podchloryn sodu,
podłoża dla upraw bezglebowych [rolnictwo], pokrycia humusowe, polimery na bazie dendrymerów do użytku w produkcji kapsułek do produktów farmaceutycznych, polon (Po),
potas (K), potaż, powłoki chemiczne do soczewek okulistycznych, prazeodym (Pr), preparaty antystatyczne, inne niż
do użytku domowego, preparaty bakteriologiczne do octowania, preparaty bakteriologiczne, inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego, preparaty bakteryjne, inne niż
do użytku medycznego i weterynaryjnego, preparaty chemiczne do barwienia szkła, preparaty chemiczne do celów
naukowych, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty chemiczne do impregnacji wodoodpornej
skór, preparaty chemiczne do kondensacji, preparaty chemiczne do lutowania, preparaty chemiczne do matowienia
emalii, preparaty chemiczne do przepłukiwania grzejników,
preparaty chemiczne do upłynniania skrobi [środki do odklejania], preparaty chemiczne do wytwarzania farb, preparaty
chemiczne do wytwarzania pigmentu, preparaty chemiczne
do zapobiegania chorobom u roślin zbożowych, preparaty
chemiczne do zapobiegania pleśni, preparaty chemiczne
do zapobiegania powstawaniu plam na tkaninach, preparaty
chemiczne ułatwiające stapianie metali, preparaty chemicz-
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ne zabezpieczające przed śniecią zbożową, preparaty chłodnicze, preparaty diagnostyczne, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty do destylacji spirytusu
drzewnego, preparaty do galwanizacji, preparaty do klarowania, preparaty do klarowania moszczu, preparaty do klarowania wina, preparaty do klejenia, preparaty do konserwacji
cegły [z wyjątkiem farb i olejów], preparaty do konserwacji
gumy, preparaty do konserwacji płytek [z wyjątkiem farb
i olejów], preparaty do lutowania, preparaty do obróbki
wykończeniowej stali, preparaty do oczyszczania gazu,
preparaty do odgumowywania, preparaty do odklejania
i odłączania, preparaty do odpuszczania metali, preparaty
do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do oszczędzania paliwa, preparaty do oszczędzania węgla, preparaty do produkcji światła błyskowego, preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty do usuwania
kamienia kotłowego, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, inne niż do użytku domowego, preparaty do utwardzania metali, preparaty do wędzenia mięsa, preparaty
do wulkanizacji, preparaty do wybielania [środki odbarwiające] do celów przemysłowych, preparaty do wyprawiania
skór, preparaty do wyprawiania skór, oprócz olejów, preparaty do zmiękczania mięsa do celów przemysłowych, preparaty enzymatyczne dla przemysłu spożywczego, preparaty
enzymatyczne do celów przemysłowych, preparaty filtracyjne do przemysłu napojowego, preparaty folarskie, preparaty
hamujące kiełkowanie warzyw, preparaty klejące do bandaży chirurgicznych, preparaty konserwujące stosowane
w murarstwie, z wyjątkiem farb i olejów, preparaty kriogeniczne, preparaty odwadniające do celów przemysłowych,
preparaty ognioodporne, preparaty poprawiające kondycję
gleby, preparaty przyspieszające gotowanie do celów przemysłowych, preparaty ułatwiające wyjmowanie z formy, preparaty z mikroelementów dla roślin, preparaty z węgla pochodzenia zwierzęcego, preparaty zabezpieczające przed
wilgocią stosowane w murarstwie [z wyjątkiem farb], preparaty zapobiegające matowieniu soczewek, preparaty zapobiegające powstawaniu oczek w pończochach, preparaty
zapobiegające tworzeniu się powłok osadowych, preparaty
zapobiegające zagotowaniu się chłodziwa silnikowego, preparaty zwilżające do użytku w barwieniu, preparaty zwilżające
do użytku w przemyśle włókienniczym, preparaty zwilżające
do użytku w wybielaniu, produkty chemiczne do ożywiania
kolorów do użytku przemysłowego, produkty chemiczne
stosowane w fotografii, produkty do zmętniania emalii, produkty uboczne procesów obróbki ziaren zbóż do celów
przemysłowych, promet (Pm), protaktyn (Pa), proteina [materiał surowy], proteiny dla przemysłu spożywczego, proteiny
do użytku w procesie produkcji, proteiny do użytku w produkcji suplementów żywnościowych, przeciwutleniacze
do użytku w produkcji, przeciwutleniacze do użytku w produkcji farmaceutyków, przeciwutleniacze do użytku w produkcji kosmetyków, przeciwutleniacze do użytku w produkcji suplemetów żywnościowych, przyspieszacze wulkanizacji,
rad do celów naukowych, radon (Rn), reduktory do użytku
w fotografii, ren (Re), rozpuszczalniki do lakierów, rozszczepialne materiały do energetyki jądrowej, rozszczepialne pierwiastki chemiczne, roztwory do cyjanotypii, roztwory salmiaku, roztwory soli srebrzystych do posrebrzania, roztwory
zapobiegające tworzeniu się piany w akumulatorach, rtęć
(Hg), rubid (Rb), sacharyna, sadza do celów przemysłowych,
sadza do celów przemysłowych lub rolniczych, saletra, salmiak [techniczny chlorek amonu], samar (Sm), samozabarwiający się papier [fotografia], selen (Se), sensybilizatory fotograficzne, sensybilizowane płytki do druku offsetowego,
siarczan baru, siarczan miedzi, siarczany, siarczek antymonu,
siarczek węgla, siarczki siarka (S), silikony, skand (Sc), składniki
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chemiczne do uzdatniania wody, skrobia do celów przemysłowych, skrobia ziemniaczana do użytku przemysłowego,
soda amoniakalna, soda kalcynowana, soda kaustyczna
do celów przemysłowych, sole [nawozy], sole [preparaty
chemiczne], sole amoniakalne, sole do barwienia metali, sole
do celów przemysłowych, sole do ogniw galwanicznych,
sole metali alkalicznych, sole metali szlachetnych do celów
przemysłowych, sole metali ziem rzadkich, sole rtęci, sole sodowe (związki chemiczne), sole tonujące [fotografika], sole
wapnia, sole złota, sole żelaza, sos do przygotowywania tytoniu, sód (Na), sól do konserwowania, inna niż do żywności,
sól kamienna, sól, surowa, spinel (minerał z gromady tlenków), spirytus drzewny, spoiwa (preparaty do impregnacji
wodoodpornej -), z wyjątkiem farb, spoiwa [metalurgia], spoiwa do naprawy stłuczonych przedmiotów [substancje klejące], spoiwa odlewnicze, stront (Sr), substancje chemiczne
do konserwowania żywności, substancje chemiczne do napowietrzania betonu, substancje garbujące, substancje powierzchniowo czynne, substancje zmętniające do szkła, substancje żrące do celów przemysłowych, suchy lód [stały
dwutlenek węgla], sumak do garbowania, superfosfaty [nawozy], szczawian potasowy, szczawiany, szkliwo ceramiczne,
szkło (preparaty chemiczne przeciw matowieniu -), szkło
wodne, szpachlówka do karoserii samochodowej, szpat ciężki [baryt], sztuczne słodziki [preparaty chemiczne], środki
chemiczne dla leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciwpasożytniczych,
środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne dla przemysłu, środki chemiczne dla
rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne
do bielenia tłuszczów, środki chemiczne do fermentacji
wina, środki chemiczne do impregnacji materiałów tekstylnych, środki chemiczne do matowienia szkła, środki chemiczne do oczyszczania oleju, środki chemiczne do ożywiania kolorów tkanin, środki chemiczne do renowacji skóry,
środki chemiczne do usuwania osadu węglowego z silników,
środki chemiczne do wybielania wosku, środki chemiczne
do wyprawiania skór, środki chemiczne do zapobiegania
chorobom winorośli, środki chemiczne nadające materiałom
tekstylnym właściwości wodoodporne, środki chemiczne
stosowane do zapobiegania kondensacji, środki chłodzące
do silników pojazdów, środki do klarowania i konserwowania
piwa, środki do konserwacji betonu, z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji kwiatów, środki do konserwacji
piwa, środki do matowienia, środki do ochrony nasion, środki do oddzielania tłuszczów, środki do renowacji płyt gramofonowych, środki do wypełniania ubytków w drzewach [leśnictwo], środki dyspergujące olej, środki klejące do stosowania
w przemyśle włókienniczym, środki korozyjne, środki owadobójcze (dodatki chemiczne do -), środki zmiękczające
do celów przemysłowych, środki zmiękczające wodę, tal
(Tl),talk [krzemian magnezowy], tanina, taśmy filmowe, światłoczułe lecz nie naświetlone, technet (Tc), tellur (Te), terb
(Tb), tetrachlorek acetylenu, tiomocznik, tiosiarczany, tkaniny
do światłokopii, tlen (O), tlen do celów przemysłowych, tlenek antymonu, tlenek baru, tlenek chromowy, tlenek glinu,
tlenek kobaltu do celów przemysłowych, tlenek litu, tlenek
ołowiu, tlenek rtęci, tlenek uranu, tlenki azotu, toluen, topniki
do lutowania, tor (Th), torf [nawóz], tragakantowa guma
do użytku przemysłowego, tul (Tm), tworzywa sztuczne nieprzetworzone, tworzywa sztuczne w postaci dyspersji, tymol do celów przemysłowych, tytanit, uran (U), utleniacze
[dodatki chemiczne do paliwa silnikowego], utrwalacze [fotografia], utwardzające substancje do wapienia, wapno bielące, warstwa uprawna gleby, węgiel, węgiel aktywny, węgiel
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do filtrów, węgiel kostny, węgiel z krwi, węglan magnezowy,
węglan wapnia, węglany, węglik krzemu [surowiec], węglik
wapnia, węgliki, węglowodany, winny alkohol, wiskoza, witaminy dla przemysłu spożywczego, witaminy do użytku
w produkcji farmaceutyków, witaminy do użytku w produkcji kosmetyków, witaminy do użytku w produkcji suplementów żywnościowych, witeryt, woda ciężka, woda destylowana, woda potasowa, wodorosty [nawóz], wodorotlenek glinu,
wodorowęglan sodowy do celów chemicznych, wodorowinian potasowy dla przemysłu spożywczego, wodorowinian
potasowy do celów chemicznych, wodorowinian potasowy
do celów przemysłowych, wodór (H), wodziany [hydraty],
wosk do szczepienia drzew, wymienniki jonowe [chemikalia], wywoływacze fotograficzne, wzmacniacze chemiczne
do kauczuku, wzmacniacze chemiczne do papieru, zakwaszona woda do ładowania akumulatorów, zaprawy farbiarskie do metali, zasady [preparaty chemiczne], ziemia doniczkowa, ziemia fulerska dla przemysłu włókienniczego, ziemie
rzadkie, zlepiające środki do betonu, związki baru, związki
fluoru, żelatyna do celów fotograficznych, żelatyna do celów
przemysłowych, żelazocyjanki, żele do elektroforezy, żużel
[nawóz], żywice epoksydowe w stanie surowym, żywice polimerowe, nieprzetworzone, żywice sztuczne w stanie
surowym.
496853
(220) 2019 03 08
DESIO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bisteran

(210)
(731)

(531) 24.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 balsam ochronny do ran drzew, balsam
ochronny do zranionych drzew, biostymulanty będące
środkami pobudzającymi wzrost roślin, chemiczne środki
wspomagające do użytku w leśnictwie, chemiczne środki
wspomagające do użytku w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, chemikalia
używane w rolnictwie, mieszanki regulujące wzrost roślin,
mikroorganizmy do stymulacji wzrostu roślin, nadtlenki nieorganiczne do użytku w rolnictwie, nadtlenki nieorganiczne
do użytku w ogrodnictwie, nadtlenki nieorganiczne do użytku w gospodarce leśnej, naturalne i syntetyczne czynniki
wspomagające wzrost roślin, nawóz do liści stosowany na roślinach uprawnych w okresie obciążenia, nawóz do liści stosowany na roślinach uprawnych w okresie ich gwałtownego
wzrostu, nawozy, nawozy azotowe, nawozy bez zawartości
chloru, nawozy chemiczne, nawozy dla rolnictwa, odżywki
dla roślin, płynne nawozy, preparaty do nawożenia, preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty do wzmacniania
roślin, preparaty hamujące kiełkowanie warzyw, preparaty
odżywcze dla roślin, preparaty z mikroelementów dla roślin,
produkty chemiczne stosowane w leczeniu chorób roślin, regulatory wzrostu dla roślin, regulatory wzrostu roślin, środki
chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom,
środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne dla rolnictwa, środki chemiczne
do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy,
środki przeciwpasożytnicze], środki chemiczne do stosowania w przemyśle agrochemicznym [inne niż grzybobójcze,
preparaty chwastobójcze, herbicydy, środki owadobójcze,
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środki przeciw pasożytom], środki chemiczne do stosowania
w ogrodnictwie [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy,
środki przeciwpasożytnicze], środki chemiczne dla leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów
oraz środków przeciwpasożytniczych, środki chemiczne
stosowane w ogrodnictwie, środki chemiczne stosowane
w leśnictwie, środki chemiczne stosowane w rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie, środki do regulacji wzrostu roślin
z mikroorganizmami, środki do wspomagania wzrostu roślin
z mikroorganizmami, środki do wspomagania wzrostu roślin,
środki grzybobójcze, środki ochrony roślin przeciw patogenom, środki regulujące wzrost roślin do użytku rolniczego,
środki stymulujące wzrost [inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych], środki wzmacniające dla roślin, środki
zabezpieczające dla roślin, środki zwiększające plony upraw,
środki zwiększające plony warzyw, stymulatory wzrostu
[inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], substancje do pobudzania wzrostu roślin, substancje do regulacji wzrostu roślin, substancje odżywcze [nawozy] w płynnej
formie do użytku w rolnictwie, nadtlenek wodoru, nadtlenek
wodoru do celów przemysłowych, azotan srebrowy, tlenki
srebrowe, azotan srebra.
496857
(220) 2019 03 08
FARBY KABE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Helvetica
(510), (511) 1 kleje i zaprawy klejące do styropianu i wełny
mineralnej, 2 farby i lakiery, 17 systemy ociepleń budynków
oparte na styropianie lub wełnie mineralnej, masy uszczelniające, uszczelniacze poliuretanowe, pianki montażowe,
taśmy uszczelniające z gumy, tworzyw sztucznych z siatką
z tworzyw sztucznych, 19 masy szpachlowe, masy klejowo-szpachlowe, zaprawy budowlane, pianki montażowe, płyty
styropianowe, siatki z włókna szklanego, tynki ochronno dekoracyjne, tynki mineralne.
(210)
(731)

496870
(220) 2019 03 08
PRIDE AND GLORY HUGE IDEA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Twój Weekend
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 gazety, czasopisma, magazyny, komiksy, albumy, biuletyny, mapy i atlasy, druki, afisze (plakaty), 35 usługi reklamowe, ogłoszenia prasowe, reklamy telewizyjne i radiowe, reklamy i rozpowszechnianie ogłoszeń on-line w sieci
komputerowej, internetowej i korespondencyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, agencje reklamowe,
41 publikacja gazet, czasopism oraz magazynów on-line,
usługi agencji fotograficznych polegające na wykonywaniu
zdjęć, reportaże fotograficzne, publikowanie książek oraz
książek elektronicznych, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe.
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496874
(220) 2019 03 08
BARAŃSKA DOROTA, Wałbrzych
(znak słowno-graficzny)
SiRbud

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 37 budowa fabryk, budowa i konserwacja rurociągów, budowa i naprawa magazynów, budowa stoisk
i sklepów towarowych, budownictwo, ciesielstwo izolowanie budynków, konsultacje budowlane, malowanie, montaż
drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych
montaż rusztowań murarstwo nadzór budowlany, rozbiórka
budynków tapetowanie tynkowanie układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie usługi doradztwa budowlanego, usługi hydrauliczne, wynajem sprzętu
budowlanego.
(210)
(731)
(540)
(540)

496878
(220) 2019 03 08
PRĘDKI ŁUKASZ PAWEŁ GA PILOT, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
GAPILOT

(531) 27.05.01, 03.07.17, 29.01.13
(510), (511) 9 słuchawki [zakładane na głowę], słuchawki telefoniczne, aerometry, anteny, instrumenty do wyznaczania
azymutu, barometry, boje sygnalizacyjne, busole, aparaty
do rejestrowania czasu, dalmierze, daszki (osłony oczu), urządzenia diagnostyczne, dyktafony, urządzenia do transmisji
i namierzania dźwięku, głośniki, gniazdka, wtyczki i inne
kontakty, aparatura do przetwarzania informacji, interfejsy,
kalkulatory, przyrządy pomiarowe, kombinezony ochronne
dla lotników, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, palmtopy, laptopy, komutatory,
przyrządy miernicze, suwaki logarytmiczne, maszty radiotelegraficzne, przyrządy meteorologiczne, telekomunikacyjne zespoły nadawczo-odbiorcze, urządzenia do rejestracji
i odtwarzania dźwięku, nakolanniki, komputery pokładowe
do nawigacji, urządzenia do nawigacji satelitarnej, ochronne
kaski dla uprawiania sportu, ochronne okulary dla uprawiania sportu, okulary przeciwsłoneczne, przenośna aparatura
do radiokomunikacji, słuchawki, aparatura do sygnalizacji
morskiej, wariometry, wysokościomierze, zatyczki do uszu,
urządzenia do zdalnego sterowania, złączki, świetlne znaki
nawigacyjne, 16 atlasy, ekierki, krzywiki, książki, linijki, mapy,
podręczniki, tablice arytmetyczne, trójkąty kreślarskie.
(210) 496886
(220) 2019 03 08
(731) LISSY JANUSZ, Błachów
(540) (znak słowny)
(540) LISSY
(510), (511) 20 kartoteki [meble], ławy [meble], meble, meble
biurowe, meble metalowe, meble ogrodowe, meble szkolne,
nadmuchiwane meble, nogi do mebli, osłony do kominków
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(meble), osprzęt niemetalowy do mebli, panele drewniane
do mebli, parawany [meble], półki do kartotek [meble], pulpity [meble], rolety wewnętrzne okienne [meble], rolety z plecionek drewnianych [meble], stojaki na książki [meble], stojaki
na ręczniki [meble], stoły z imadłem [meble], stopki do mebli,
taborety ze schodkiem [meble], wolnostojące przepierzenia
[meble], wsporniki, niemetalowe, do mebli, wykończeniowe
elementy z tworzyw sztucznych do mebli, zagłówki [meble],
24 sukno bilardowe, pokrowce i narzuty na meble, pokrycia
mebli z tworzyw sztucznych, pokrycia na meble z tkanin,
28 bandy stołów bilardowych, końcówki do kijów bilardowych, kreda do kijów bilardowych, kule bilardowe, stoły bilardowe, stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetonami, urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, stoły
do tenisa stołowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

496890
(220) 2019 03 08
GARDECKI STANISŁAW GARITECH, Złotniki
(znak słowno-graficzny)
CC GARITECH

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 20 bambus, budy dla zwierząt domowych,
bursztyn, corozo [biały twardy materiał podobny do kości
słoniowej], części do mebli, czopy niemetalowe, dekoracje
wiszące [ozdoby], domki dla ptaków, dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, drabiny, drzwi do mebli, dzieła sztuki
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, dzwonki
do drzwi niemetalowe, nieelektryczne, dzwonki wiatrowe
[dekoracja], etykiety z tworzyw sztucznych, garderoby, haczyki, niemetalowe, karty - klucze z tworzyw sztucznych, niekodowane, kasety do ekspozycji biżuterii, kojce, kołatki
do drzwi z materiałów niemetalowych, kołki niemetalowe,
kołnierze do mocowania rur, niemetalowe, konsole, koral,
korki, kosze niemetalowe, kosze z pokrywką do przenoszenia
rzeczy, kółka samonastawne, nie z metalu, lustra, łóżka, macica perłowa, nieobrobiona lub półobrobiona, manekiny, meble, muszle, niemetalowe urządzenia do zamykania do drzwi
i okien, nity, niemetalowe, nosidła [jarzma], numery domów
nieświecące, niemetalowe, obiekty nadmuchiwane powietrzem do reklamy, obrazy (ramy do -), opakowania drewniane, osłony do kominków (meble), osprzęt niemetalowy
do drzwi, mebli, okien, ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, palety transportowe niemetalowe,
palety załadowcze niemetalowe, podpórki, niemetalowe,
do roślin lub drzew, poduszki, pojemniki do pakowania
z tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], pokrętła niemetalowe, popiersia z drewna,
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, posążki z drewna,
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, postumenty pod doniczki na kwiaty, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, rampy z tworzyw sztucznych dla pojazdów, rolety, rotang [trzcinopalma, ratan], ruchome niemetalowe schody
pasażerskie, rygle do ram okiennych, niemetalowe, skrzynie,
skrzynki, spusty [zawory] z tworzyw sztucznych, statuetki
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, stoiska wystawowe, stojaki, półki, szpule, szyldy, śruby, wkręty niemetalowe, tablice do zawieszania kluczy, tablice ogłoszeniowe,
tabliczki znamionowe, niemetalowe, tace niemetalowe, taśmy drewniane, trzcina [materiał do wyplatania], urządzenia
zamykające do drzwi (nieelektryczne, niemetalowe -), wa-
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chlarze nieelektryczne, wieszaki, wolnostojące przepierzenia
[meble],wózki meblowe, wykończeniowe elementy do mebli, wyroby stolarskie, wyroby wikliniarskie, wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe], zaciski do przewodów i rur, załadunkowe (palety -), zamki nieelektryczne, zamki do pojazdów,
zamknięcia do pojemników, zasłony, zasuwy drzwiowe, zatyczki, nie ze szkła, metalu lub kauczuku, zawiasy niemetalowe, zawory, niemetalowe, inne niż części maszyn, zbiorniki
niemetalowe i niemurowane, 40 apreturowanie papieru,
apreturowanie tkanin, barwienie szyb poprzez pokrywanie
ich powierzchni, barwienie tkanin, chromowanie, cynowanie, dekatyzowanie tkanin, dezodoryzacja powietrza, dmuchanie szkła, druk sitowy, drukowanie, drukowanie 3D, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie
szablonów, drukowanie zdjęć, folowanie tkanin, fotograwiura, frezowanie, grawerowanie, hafciarstwo, heblowanie materiałów, impregnacja ognioodporna tkanin, impregnowanie
wodoodporne tkanin, informacje o obróbce materiałów, introligatorstwo, kowalstwo, krawiectwo, krojenie tkanin, laminowanie, lutowanie, magnesowanie, niklowanie, obrębianie
tkanin, obróbka [przetwarzanie] odpadów, obróbka drewna,
obróbka metali, obróbka skór, obróbka wełny, oczyszczanie
powietrza, oddzielania kolorów [obróbka], odkażanie materiałów niebezpiecznych, odlewanie metali, odpuszczanie
metali, oprawianie dzieł sztuki, piaskowanie, piłowanie materiałów, pokrywanie kadmem, polerowanie materiałami ściernymi, powlekanie galwaniczne, powlekanie metalu, pozłacanie, przetwarzanie ropy naftowej, recykling odpadów
i śmieci, rymarstwo, składanie materiałów na zamówienie dla
osób trzecich, snucie osnów [krosna], srebrzenie, szlifowanie,
szlifowanie szkła optycznego, ścieranie, ścinanie i obróbka
drewna, trasowanie laserem, upcykling, usługi spawalnicze,
usługi w zakresie fotokompozycji, usługi w zakresie kriokonserwacji, usługi związane z farbiarstwem, usuwanie warstw
nawierzchniowych, wulkanizacja [obróbka materiałów], wybielanie tkanin, wykonywanie kopii kluczy, wypalanie wyrobów ceramicznych, wypiek chleba na zamówienie, wypożyczanie generatorów, wypożyczanie kotłów, wypożyczanie
maszyn dziewiarskich, wypożyczanie urządzeń grzewczych,
wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych, wyrób kotłów,
wytwarzanie energii, zaprasowanie na stałe tkanin, złocenie,
41 chronometraż imprez sportowych, egzaminy edukacyjne
dla użytkowników pilotażu dronów, fotografia, fotoreportaże
informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy],
kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja
widowisk, przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe),
rezerwowanie miejsc na pokazy, reżyseria filmowa inna niż
reżyseria filmów reklamowych, sport (wypożyczanie sprzętu
-) [z wyjątkiem pojazdów], sprawdziany edukacyjne, studia
filmowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, tłumaczenia, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania ,udostępnianie
muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w internecie, udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, udostępnianie
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów
i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektronicz-
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nych, nie do pobrania, usługi agencji dystrybucji biletów
[rozrywka], usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi klubowe
[rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie
i ćwiczenia fizyczne], usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi trenerskie, usługi w zakresie inżynierii dźwięku
i oświetlenia do obsługi imprez, usługi w zakresie obozów
wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie
oświaty [nauczanie], wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do gier, wynajem urządzeń
kinematograficznych, wynajmowanie obiektów sportowych,
wynajmowanie stadionów, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie
dzieł sztuki, wypożyczanie sprzętu audio i wideo, wypożyczanie zabawek, wystawianie spektakli na żywo, wyższe
uczelnie [edukacja], 42 aktualizowanie oprogramowania
komputerowego, analizy systemów komputerowych, badania naukowe, badania techniczne, chmura obliczeniowa, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradztwo
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, eksploracja podwodna [akwanautyka], instalacja
oprogramowania komputerowego, kalibrowanie [pomiary],
konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, miernictwo [pomiary], monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, opracowywanie
projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa
[SaaS], pisanie techniczne, platforma jako usługa [PaaS], prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób
trzecich, programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie robotów, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie urządzeń, przechowywanie danych elektronicznych, stylizacja
[wzornictwo przemysłowe], testowanie [kontrola] urządzeń
pod kątem sprawności, testowanie materiałów, udzielanie
informacji naukowej i doradztwa w zakresie robotyki i automatyki, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi
inżynieryjne, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii
informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, wynajem sprzętu
do przetwarzania danych, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, wzornictwo przemysłowe.
496892
(220) 2019 03 08
SOLIDEXPERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowny)
(540) SOLIDEXPERT
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, certyfikaty (SSL, VPN, ID i inne), czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], drukarki komputerowe, dyski kompaktowe
[CD-ROM-y], dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski
optyczne, dżojstiki do użytku z komputerami, inne niż do gier
wideo, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektroniczne bazy danych, fotokopiarki, głośniki, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi,
interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne terminale
(210)
(731)
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z ekranami dotykowymi, interfejsy audio, interfejsy komputerowe, kable elektryczne, kable koncentryczne, kable światłowodowe, kalkulatory, klawiatury komputerowe, komputery,
komputery przenośne [podręczne], manipulatory kulkowe
[urządzenia komputerowe], magnetyczne nośniki danych,
mikrofony, mikroprocesory, modemy, monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], myszy
[sprzęt do przetwarzania danych], napędy dysków do komputera, oprogramowanie komputerowe, palmtopy, pamięci
komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, plotery, programy komputerowe, programy sterujące, publikacje
elektroniczne, do pobrania, skanery [urządzenia do przetwarzania danych], sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny
do komputerów, symulatory, urządzenia do monitorowania,
urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne w tym
telefony, serwery, komputery i drukarki oraz urządzenia sieciowe, urządzenia zdalnego sterowania, utrwalone na nośnikach informacje i dane, wyposażenie, części i akcesoria
do wymienionych towarów zawarte w tej klasie, 40 obróbka
[kształtowanie] metalu, obróbka metali, powlekanie metalu,
piłowanie materiałów, szlifowanie, tłoczenie metalu, usługi
spawalnicze, usługi w zakresie obróbki metalu, 41 komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń w tym dotyczących programowania, komputerów, administrowania sieciami komputerowymi, administrowania danymi, tworzenia baz danych, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, sprawdziany
edukacyjne, usługi nauki na odległość świadczone on-line,
usługi szkoleniowe, usługi w zakresie oświaty [nauczanie],
42 aktualizacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, badania naukowe, chmura
obliczeniowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, dostarczanie informacji o technologii
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony
internetowej, hosting serwerów, instalacja oprogramowania
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, 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, oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako
usługa [PaaS], powielanie programów komputerowych, programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie
platform komputerowych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne
w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów
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zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania
danych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
496894
(220) 2019 03 08
SOLIDEXPERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLIDEXPERT
(210)
(731)

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, certyfikaty (SSL, VPN, ID i inne), czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], drukarki komputerowe, dyski kompaktowe
[CD-ROM-y], dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dżojstiki do użytku z komputerami, inne niż
do gier wideo, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące,
elektroniczne bazy danych, fotokopiarki, głośniki, instalacje
elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne
terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy audio, interfejsy komputerowe, kable elektryczne, kable koncentryczne,
kable światłowodowe, kalkulatory, klawiatury komputerowe,
komputery, komputery przenośne [podręczne], manipulatory kulkowe [urządzenia komputerowe], magnetyczne nośniki danych, mikrofony, mikroprocesory, modemy, monitory
[programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy],
myszy [sprzęt do przetwarzania danych], napędy dysków
do komputera, oprogramowanie komputerowe, palmtopy,
pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, platformy
oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, plotery, programy komputerowe, programy sterujące,
publikacje elektroniczne, do pobrania, skanery [urządzenia
do przetwarzania danych], sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, symulatory, urządzenia do monitorowania, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne w tym telefony, serwery, komputery i drukarki
oraz urządzenia sieciowe, urządzenia zdalnego sterowania,
utrwalone na nośnikach informacje i dane, wyposażenie,
części i akcesoria do wymienionych towarów zawarte w tej
klasie, 40 obróbka [kształtowanie] metalu, obróbka metali,
powlekanie metalu, piłowanie materiałów, szlifowanie, tłoczenie metalu, usługi spawalnicze, usługi w zakresie obróbki
metalu, 41 komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń w tym dotyczących programowania, komputerów, administrowania sieciami komputerowymi, administrowania danymi, tworzenia baz danych,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
sprawdziany edukacyjne, usługi nauki na odległość świadczone on-line, usługi szkoleniowe, usługi w zakresie oświaty
[nauczanie], 42 aktualizacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, badania naukowe,
chmura obliczeniowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
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doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie
technologii informacyjnych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem
strony internetowej, hosting serwerów, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, 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, oprogramowanie jako usługa [SaaS],
platforma jako usługa [PaaS], powielanie programów komputerowych, komputerów, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie
platform komputerowych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne
w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania
danych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
497005
(220) 2019 03 12
PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHOLIMER
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.06, 26.01.01, 26.01.06, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, zioła lecznicze, zioła lecznicze
suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów
medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
497019
(220) 2019 03 12
ZJEDZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Bibenda
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, bary szybkiej obsługi
[snack-bary], kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, restauracje, usługi barowe, stołówki, catering.
(210)
(731)
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497021
(220) 2019 03 12
ZJEDZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bibenda
(210)
(731)

(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, bary szybkiej obsługi
[snack-bary], kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, restauracje, usługi barowe, stołówki, catering.
497032
(220) 2019 03 11
URUCHOMIENIA.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) URUCHOMIENIA.EU FIRE CONTROL SECURITY

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 37 instalacja alarmów, instalacja, konserwacja
i naprawa alarmów antywłamaniowych, instalacja systemów ewakuacji przeciwpożarowej, instalacja systemów zabezpieczających, instalacja osprzętu do zamków, instalacja,
wymiana i naprawa zamków, instalowanie alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie alarmów przeciwpożarowych,
instalowanie domowych urządzeń zabezpieczających, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie systemów kontroli dostępu, instalowanie systemów ostrzegania przed powodzią, instalowanie systemów
wykrywania pożarów, konserwacja alarmowych instalacji
przeciwpożarowych, konserwacja i serwisowanie alarmów
antywłamaniowych, konserwacja i serwisowanie systemów
alarmów przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji
alarmowych przeciwpożarowych, montaż zamków, montaż
zamków bezprzewodowych, naprawa alarmów, naprawa
alarmów przeciwpożarowych, naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, naprawa lub konserwacja alarmów przeciwpożarowych, montaż sejfów, konserwacja lub naprawy sejfów, konserwacja i naprawy sejfów, naprawa i konserwacja
skarbców, naprawa zamków, udzielanie informacji dotyczących naprawy lub konserwacji alarmów przeciwpożarowych,
udzielanie informacji związanych z konserwacją i naprawą
sejfów, usługi w zakresie instalowania alarmów, usługi w zakresie konserwacji skarbców, instalacja systemów gaszenia
pożaru, konserwacja i naprawa systemów gaszenia pożaru,
konserwacja i naprawa systemów wykrywania pożaru, konserwacja i naprawa systemów kontroli dostępu, instalacja ciśnieniowych urządzeń bezpieczeństwa, konserwacja i naprawa ciśnieniowych urządzeń bezpieczeństwa, 42 planowanie
[projektowanie] biurowców wielopiętrowych, planowanie
[projektowanie] biur, projektowanie hoteli, projektowanie
i opracowywanie sieci, projektowanie i opracowywanie sieci
telekomunikacyjnych, projektowanie na zamówienie i inżynieria w zakresie systemów telefonicznych, systemów telewizji kablowej i światłowodów, projektowanie sieci komputerowych na rzecz osób trzecich, monitorowanie systemów
komputerowych do celów bezpieczeństwa, monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitoring systemów sieciowych, usługi w zakresie monitoro-
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wania systemów bezpieczeństwa komputerowego, usługi
w zakresie sieciowych zapór komputerowych, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych, 45 gaszenie pożarów,
monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych,
monitoring systemów bezpieczeństwa, monitorowanie alarmów przeciwpożarowych, usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób, usługi w zakresie monitorowania alarmów,
usługi zabezpieczania budynków.
497039
(220) 2019 03 11
FBJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Lolodzik
(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, lody owocowe, lody
mleczne, lody na patyku, sorbety [lody], jogurt mrożony
[lody spożywcze], jogurty spożywcze, napoje z lodów, ciasta lodowe, ciasta [słodkie lub słone], desery lodowe, lodowe
wyroby cukiernicze, lodowe słodycze, mieszanki do sporządzania produktów lodowych, proszki i preparaty do produkcji lodów, proszki i preparaty do produkcji napojów typu
shake, surowce do produkcji lodów, lody w proszku, płynne
masy lodowe, koncentraty w proszku, sosy i polewy do deserów, wafle do lodów i deserów, wyroby cukiernicze, ciasta,
tarty i ciasteczka, słodycze, aromaty spożywcze, lody typu
sandwich, lizaki lodowe, kanapki, sandwicze, nadziewane kanapki, zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), gofry, kawa,
herbata, kakao i namiastki tych towarów, 43 lodziarnie, usługi
kawiarni, bary, kafeterie, restauracje samoobsługowe, bary
przekąskowe, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, usługi barów typu fast-food na wynos,
fast-food z wózka lub przyczepy, usługi kateringowe, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi
doradcze dotyczące żywości, usługi doradcze w dziedzinie
kateringu, obejmującego żywność i napoje, usługi doradcze
w zakresie sztuki kulinarnej, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracyjne, wypożyczania urządzeń gastronomicznych.
(210)
(731)

497044
(220) 2019 03 12
P.U. HATRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hatrans
(210)
(731)

(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje celne, usługi celne, zarządzanie składem celnym, udzielanie gwarancji celnych, 39 dostarczanie
informacji dotyczących transportu, logistyka transportu,
magazynowanie i składowanie, magazynowanie ładunków,
magazynowanie ładunku przed transportem, magazynowanie paczek, magazynowanie płynów, magazynowanie
towarów handlowych, magazynowanie towarów w dużych
ilościach, organizowanie transportu towarów drogą lądową,
morską i powietrzną, organizowanie transportu ładunków,
pakowanie artykułów do transportu, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, pakowanie towarów, rezerwacja
transportu, spedycja towarów, spedycja ładunków, skomputeryzowane planowanie związane z transportem, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie transportu, strzeżony transport ciężarówkami, transport kolejowy, transport

Nr ZT26/2019

drogą kurierską, transport drogowy towarów, transport drogowy ładunków, transport paczek, transport samochodowy,
transport strzeżony, transport żywności, udzielanie informacji dotyczących transportu ładunku, usługi agencji transportowej w zakresie organizowania transportu towarów, usługi
doradcze związane z transportem, usługi informacyjne związane ze strzeżonym transportem, usługi pośrednictwa transportowego, usługi transportowe, usługi związane z magazynowaniem towarów, wypożyczanie środków transportu,
zarządzanie stanami magazynowymi, 42 oprogramowanie
komputerowe do obsługi transportu i logistyki, komputerowa awizacja przesyłek, komputerowe informacje o statusie
przesyłek.
(210)
(731)
(540)
(540)

497046
(220) 2019 03 12
RYGIELSKI MARCIN, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
TRANSCARPATIA

(531) 06.01.02, 06.01.04, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 25 odzież, kurtki z kapturem chroniące przed
zimnem i wiatrem, nakrycia głowy, odzież dla rowerzystów,
opaski na głowę, buty sportowe, 39 turystyka (zwiedzanie),
turystyka górska, organizowanie wycieczek, 41 organizowanie imprez sportowych, konferencji, seminariów, sympozjów,
szkoleń o tematyce sportowej, rekreacyjnej i turystycznej,
edukacja, rekreacja, kultura fizyczna, organizowanie obozów
sportowych, turystycznych, wakacyjnych, usługi cyfrowego
obrazowania, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
także on-line, produkcja filmów i nagrań video, organizowanie konkursów edukacyjno-promocyjnych o tematyce sportowo-rekreacyjnej i turystycznej, publikacja wydawnictw,
książek, informacja o książkach, czasopismach, imprezach.
497055
(220) 2019 03 12
COMTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Comtex

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, pompy, kompresory i dmuchawy, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, maszyny drukujące i zszywające, drukarki 3D, maszyny i urządzenia do przetwarzania
i przygotowywania żywności i napojów, miksery [maszyny],
wiatraki, urządzenia filtrujące, separujące i wirówki, filtry powietrza do celów mechanicznych, maszyny do filtrowania,
elektryczne maszynki do mięsa, elektromechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów, elektryczne maszyny
do mielenia żywności, elektryczne miksery do żywności,
elektryczne przyrządy kuchenne do siekania, miksowania,
wyciskania, elektryczne urządzenia do krojenia żywności,
maszyny do tarcia do użytku w gospodarstwie domowym,
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maszyny i roboty kuchenne elektryczne, młynki domowe
elektryczne, obieraczki [elektryczne narzędzia], elektryczne
maszyny domowe do odkurzania, elektryczne parowe maszyny czyszczące, elektryczne urządzenia do czyszczenia
pod wysokim ciśnieniem, maszyny i urządzenia do czyszczenia i mycia powierzchni zewnętrznych, odkurzacze, pralki,
polerki do podłogi, maszyny i urządzenia do prasowania tkanin, prasownice i maglownice, prasowalnice, pralko-suszarki,
suszarki wirowe [bez podgrzewania], zmywarki do naczyń,
worki i filtry przeciwkurzowe do odkurzaczy, filtry przeciwpyłowe do odkurzaczy, 9 urządzenia technologii informacyjnej
i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, komputery
i sprzęt komputerowy, tablety, komponenty i części do komputerów, switche ethernetowe, ładowarki do baterii do laptopów i tabletów, kable usb, urządzenia peryferyjne dostosowane do użytku z komputerami i innymi urządzeniami inteligentnymi, klawiatury, drukarki, głośniki komputerowe,
monitory, myszki komputerowe, panele dotykowe [touchpady] do komputerów, podkładki do myszek komputerowych,
zestawy słuchawkowe do użytku z komputerami, ekrany, folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych,
folie ochronne dostosowane do smartfonów, filtry do ekranów, urządzenia i sprzęt telekomunikacyjny, części i akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, urządzenia do łączności
przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia do przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych, urządzenia do rozpoznawania głosu, urządzenia do transmisji, urządzenia komunikacyjne do noszenia w postaci zegarków na rękę, telefony,
smartfony, karty sim, karty telefoniczne, mikrofony, nadajniki
i odbiorniki bezprzewodowe, programowalne urządzenia
telekomunikacyjne, smartbandy, zegarki inteligentne, zestawy telefoniczne, baterie do telefonów, paski do telefonów
komórkowych, kijki do robienia selfie jako akcesoria do smartfonów, zestawy słuchawkowe do telefonów, wyświetlacze
do telefonów komórkowych, głośniki do telefonów komórkowych, ładowarki do telefonów komórkowych, uchwyty
przystosowane do telefonów komórkowych, urządzenia głośnomówiące do telefonów komórkowych, obudowy wymienne do telefonów komórkowych, przejściówki do kabli
telefonów komórkowych, przewody usb do telefonów komórkowych, urządzenia zabezpieczające i ochronne, urządzenia audio i odbiorniki radiowe, urządzenia do rejestrowania i odtwarzania obrazu, urządzenia do wyświetlania, odbiorniki telewizyjne oraz urządzenia do odtwarzania filmów
i video, słuchawki, odtwarzacze audio, subwoofery, wzmacniacze, tunery stereo, kamery wideo, lcd [wyświetlacze ciekłokrystaliczne], telewizory, aparaty fotograficzne, przenośne
aparaty telekomunikacyjne, satelity, anteny jako urządzenia
komunikacyjne, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych
(elektryczne i mechaniczne), mechanizmy kontroli dostępu,
cyfrowe, elektroniczne i elektryczne zamki do drzwi, inteligentne zamki, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające i lokalizacyjne, systemy nawigacji do pojazdów wyposażone
w interaktywne wyświetlacze, urządzenia nawigacyjne GPS,
dekodery, elektroniczne organizery, urządzenia do kopiowania, urządzenia do nagrywania, urządzenia do szyfrowania,
urządzenia i nośniki do przechowywania danych, czytniki
kart, dyski komputerowe, karty pamięci SD, pamięć USB
[pendrive], urządzenia i przyrządy multimedialne, elektroniczne stacje dokujące, listwy zasilające z gniazdami przenośnymi, kalkulatory, etui na telefony komórkowe, futerały
na laptopy, futerały na tablety, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, pokrowce na kamery, elektroniczne wagi
do użytku osobistego, 11 filtry do użytku przemysłowego
i domowego, instalacje i urządzenia do suszenia, suszarki
do żywności, suszarki do rąk, suszarki do włosów, suszarki
do ubrań, osuszacze powietrza, instalacje i urządzenia
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do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, dmuchawy gorącego powietrza, klimatyzatory pokojowe, okapy zawierające wentylatory wyciągowe, wentylatory elektryczne, wiatraki napędzane silnikiem do wentylacji,
instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, lodówki,
zamrażarki, urządzenia do dystrybucji wody, czajniki, dzbanki
do filtrowania wody, butelki do filtracji wody sprzedawane
puste, podgrzewacze wody, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów,
elektryczne kuchenki, płyty indukcyjne, płyty grzejne, elektryczne urządzenia do gotowania, urządzenia do odparowywania, urządzenia do wytwarzania pary, kuchenki elektryczne, kuchenki na gaz, kuchenki przenośne, kuchenki indukcyjne, kuchenki mikrofalowe, frytownice, gofrownice, elektryczne opiekacze, elektryczne tostery, garnki elektryczne, grill,
patelnie elektryczne, piekarniki, ruszty elektryczne, rożna
elektryczne, urządzenia elektryczne do gotowania na parze,
wielofunkcyjne urządzenia do gotowania, podgrzewacze
do butelek, prasowacze parowe, szafy parowe do czyszczenia odzieży, szybkowary, elektryczne, urządzenia i instalacje
oświetleniowe, lampki na choinki świąteczne, lampki biurkowe, lampki nocne, lampy LED, latarki, światła do instalacji
na zewnątrz, urządzenia oświetleniowe sterowane komputerowo, żarówki oświetleniowe, elektryczne ekspresy do kawy,
zapalniczki i zapalarki, parowniki do odzieży, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej świadczone on-line w zakresie następujących towarów: maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa,
pompy, kompresory i dmuchawy, urządzenia zamiatające,
czyszczące, myjące i piorące, maszyny drukujące i zszywające, drukarki 3D, maszyny i urządzenia do przetwarzania
i przygotowywania żywności i napojów, miksery [maszyny],
wiatraki, urządzenia filtrujące, separujące i wirówki, filtry powietrza do celów mechanicznych, maszyny do filtrowania,
elektryczne maszynki do mięsa, elektromechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów, elektryczne maszyny
do mielenia żywności, elektryczne miksery do żywności,
elektryczne przyrządy kuchenne do siekania, miksowania,
wyciskania, elektryczne urządzenia do krojenia żywności,
maszyny do tarcia do użytku w gospodarstwie domowym,
maszyny i roboty kuchenne elektryczne, młynki domowe
elektryczne, obieraczki [elektryczne narzędzia], elektryczne
maszyny domowe do odkurzania, elektryczne parowe maszyny czyszczące, elektryczne urządzenia do czyszczenia
pod wysokim ciśnieniem, maszyny i urządzenia do czyszczenia i mycia powierzchni zewnętrznych, odkurzacze, pralki,
polerki do podłogi, maszyny i urządzenia do prasowania tkanin, prasownice i maglownice, prasowalnice, pralko-suszarki,
suszarki wirowe [bez podgrzewania], zmywarki do naczyń,
worki i filtry przeciwkurzowe do odkurzaczy, filtry przeciwpyłowe do odkurzaczy, urządzenia technologii informacyjnej
i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, komputery
i sprzęt komputerowy, tablety, komponenty i części do komputerów, switche ethernetowe, ładowarki do baterii do laptopów i tabletów, kable USB, urządzenia peryferyjne dostosowane do użytku z komputerami i innymi urządzeniami inteligentnymi, klawiatury, drukarki, głośniki komputerowe,
monitory, myszki komputerowe, panele dotykowe [touchpady] do komputerów, podkładki do myszek komputerowych,
zestawy słuchawkowe do użytku z komputerami, ekrany, folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych,
folie ochronne dostosowane do smartfonów, filtry do ekranów, urządzenia i sprzęt telekomunikacyjny, części i akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, urządzenia do łączności
przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia do przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych, urządzenia do rozpoznawania głosu, urządzenia do transmisji, urządzenia komu-
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nikacyjne do noszenia w postaci zegarków na rękę, telefony,
smartfony, karty sim, karty telefoniczne, mikrofony, nadajniki
i odbiorniki bezprzewodowe, programowalne urządzenia
telekomunikacyjne, smartbandy, zegarki inteligentne, zestawy telefoniczne, baterie do telefonów, paski do telefonów
komórkowych, kijki do robienia selfie jako akcesoria do smartfonów, zestawy słuchawkowe do telefonów, wyświetlacze
do telefonów komórkowych, głośniki do telefonów komórkowych, ładowarki do telefonów komórkowych, uchwyty
przystosowane do telefonów komórkowych, urządzenia głośnomówiące do telefonów komórkowych, obudowy wymienne do telefonów komórkowych, przejściówki do kabli
telefonów komórkowych, przewody USB do telefonów komórkowych, urządzenia zabezpieczające i ochronne, urządzenia audio i odbiorniki radiowe, urządzenia do rejestrowania i odtwarzania obrazu, urządzenia do wyświetlania, odbiorniki telewizyjne oraz urządzenia do odtwarzania filmów
i video, słuchawki, odtwarzacze audio, subwoofery, wzmacniacze, tunery stereo, kamery wideo, lcd [wyświetlacze ciekłokrystaliczne], telewizory, aparaty fotograficzne, przenośne
aparaty telekomunikacyjne, satelity, anteny jako urządzenia
komunikacyjne, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych
(elektryczne i mechaniczne), mechanizmy kontroli dostępu,
cyfrowe, elektroniczne i elektryczne zamki do drzwi, inteligentne zamki, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające i lokalizacyjne, systemy nawigacji do pojazdów wyposażone
w interaktywne wyświetlacze, urządzenia nawigacyjne GPS,
dekodery, elektroniczne organizery, urządzenia do kopiowania, urządzenia do nagrywania, urządzenia do szyfrowania,
urządzenia i nośniki do przechowywania danych, czytniki
kart, dyski komputerowe, karty pamięci SD, pamięć USB
[pendrive], urządzenia i przyrządy multimedialne, elektroniczne stacje dokujące, listwy zasilające z gniazdami przenośnymi, kalkulatory, etui na telefony komórkowe, futerały
na laptopy, futerały na tablety, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, pokrowce na kamery, elektroniczne wagi
do użytku osobistego, filtry do użytku przemysłowego i domowego, instalacje i urządzenia do suszenia, suszarki
do żywności, suszarki do rąk, suszarki do włosów, suszarki
do ubrań, osuszacze powietrza, instalacje i urządzenia
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, dmuchawy gorącego powietrza, klimatyzatory pokojowe, okapy zawierające wentylatory wyciągowe, wentylatory elektryczne, wiatraki napędzane silnikiem do wentylacji,
instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, lodówki,
zamrażarki, urządzenia do dystrybucji wody, czajniki, dzbanki
do filtrowania wody, butelki do filtracji wody sprzedawane
puste, podgrzewacze wody, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów,
elektryczne kuchenki, płyty indukcyjne, płyty grzejne, elektryczne urządzenia do gotowania, urządzenia do odparowywania, urządzenia do wytwarzania pary, kuchenki elektryczne, kuchenki na gaz, kuchenki przenośne, kuchenki indukcyjne, kuchenki mikrofalowe, frytownice, gofrownice, elektryczne opiekacze, elektryczne tostery, garnki elektryczne, grill,
patelnie elektryczne, piekarniki, ruszty elektryczne, rożna
elektryczne, urządzenia elektryczne do gotowania na parze,
wielofunkcyjne urządzenia do gotowania, podgrzewacze
do butelek, prasowacze parowe, szafy parowe do czyszczenia odzieży, szybkowary, elektryczne, urządzenia i instalacje
oświetleniowe, lampki na choinki świąteczne, lampki biurkowe, lampki nocne, lampy LED, latarki, światła do instalacji
na zewnątrz, urządzenia oświetleniowe sterowane komputerowo, żarówki oświetleniowe, elektryczne ekspresy do kawy,
zapalniczki i zapalarki, parowniki do odzieży, 38 usługi telekomunikacyjne, doradztwo w zakresie telekomunikacji,
udzielanie informacji dotyczących telekomunikacji, elektro-

Nr ZT26/2019

niczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, interaktywne usługi telekomunikacyjne, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp
do Internetu, usługi telefoniczne, usługi telekomunikacyjne
świadczone za pośrednictwem sieci światłowodowych, bezprzewodowych i kablowych, usługi transmisyjne, usługi
w zakresie komórkowych sieci telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu o dużej prędkości do sieci komputerowych
i komunikacyjnych, łączność poprzez sieci komputerowe
i dostęp do Internetu, zapewnianie dostępu do treści, stron
internetowych i portali.
497060
(220) 2019 03 12
ŚLĘZAKOWSKA ANETA BIUROKONCEPT MEBLE
I WNĘTRZA BIUROWE, Łęka Opatowska
(540) (znak słowny)
(540) biurokoncept
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami,
40 produkcja mebli na zamówienie, stolarstwo meblowe,
produkcja mebli na zamówienie i według specyfikacji osób
trzecich, 42 usługi projektowania wnętrz budynków, planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, profesjonalne
doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, projektowanie
wnętrz budynków, projektowanie wnętrz komercyjnych,
usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych,
usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych.
(210)
(731)

(210) 497068
(220) 2019 03 13
(731) MAZUR BOGUSŁAW WITOLD, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) SZKOLENIA MAZUR
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne,
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi i zwierząt,
usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(210)
(731)
(540)
(540)

497070
(220) 2019 03 13
GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(znak słowno-graficzny)
Bio OXY

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne,
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne,
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla
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zwierząt kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy
wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym,
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy,
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu,
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych,
chleb dla diabetyków, lejki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające,
wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania,
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych.
497079
(220) 2019 03 13
STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY MOTO H2O
RYBNIK, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) moto H₂O RYBNIK

(210)
(731)

(531)

26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.09,
26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 41 świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych,
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi rozrywkowe związane ze sportem, usługi sportowe i kulturalne, udostępnianie sprzętu sportowego, usługi sportowe, świadczenie
usług związanych z rekreacją wodną, organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, organizacja i przeprowadzanie
wydarzeń sportowych, dostarczanie informacji dotyczących
sportów motorowych, zajęcia sportowe i rekreacyjne, zajęcia
sportowe i kulturalne, organizowanie imprez sportowych,
zawodów i turniejów sportowych, organizowanie zawodów
sportowych, usługi klubów sportowych, przeprowadzanie
wydarzeń sportowych, zajęcia sportowe, zawody sportowe
(organizowanie -), prowadzenie zawodów sportowych, produkcja imprez sportowych, organizowanie zajęć sportowych
i zawodów sportowych, przeprowadzanie imprez sporto-
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wych, organizowanie imprez sportowych, organizowanie
zajęć sportowych i imprez sportowych, przygotowywanie
imprez sportowych, organizowanie zawodów sportowych
i imprez sportowych, organizowanie konkursów sportowych,
organizacja imprez sportowych, nauka nurkowania, organizowanie pokazów nurkowania, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, wypożyczanie sprzętu sportowego do nurkowania,
udostępnianie obiektów i sprzętu do nurkowania.
497087
(220) 2019 03 13
STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY MOTO H2O
RYBNIK, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Diving H₂O RYBNIK

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 02.01.14, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 41 świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych,
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi rozrywkowe
związane ze sportem, usługi sportowe i kulturalne, udostępnianie sprzętu sportowego, usługi sportowe, świadczenie usług
związanych z rekreacją wodną, organizacja i przeprowadzanie
zawodów sportowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, dostarczanie informacji dotyczących sportów
motorowych, zajęcia sportowe i rekreacyjne, zajęcia sportowe i kulturalne, organizowanie imprez sportowych, zawodów
i turniejów sportowych, organizowanie zawodów sportowych,
przeprowadzanie wydarzeń sportowych, zajęcia sportowe, zawody sportowe (organizowanie -), prowadzenie zawodów sportowych, produkcja imprez sportowych, organizowanie zajęć
sportowych i zawodów sportowych, przeprowadzanie imprez
sportowych, organizowanie imprez sportowych, organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, przygotowywanie
imprez sportowych, organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych, organizowanie konkursów sportowych, organizacja imprez sportowych, nauka nurkowania, organizowanie
pokazów nurkowania, wypożyczanie sprzętu do nurkowania,
wypożyczanie sprzętu sportowego do nurkowania, udostępnianie obiektów i sprzętu do nurkowania.
497089
(220) 2019 03 13
STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY MOTO H2O
RYBNIK, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PŁYNIEMY POLSKO

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.01.30, 18.03.25, 26.01.03, 26.01.14
(510), (511) 41 świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi
rozrywkowe związane ze sportem, usługi sportowe i kulturalne, udostępnianie sprzętu sportowego, usługi sportowe,
świadczenie usług związanych z rekreacją wodną, organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, organizacja
i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, dostarczanie informacji dotyczących sportów motorowych, zajęcia sportowe i rekreacyjne, zajęcia sportowe i kulturalne, organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych,
organizowanie zawodów sportowych, przeprowadzanie
wydarzeń sportowych, zajęcia sportowe, zawody sportowe
(organizowanie -), prowadzenie zawodów sportowych, produkcja imprez sportowych, organizowanie zajęć sportowych
i zawodów sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, organizowanie imprez sportowych, organizowanie
zajęć sportowych i imprez sportowych, przygotowywanie
imprez sportowych, organizowanie zawodów sportowych
i imprez sportowych, organizowanie konkursów sportowych, organizacja imprez sportowych, nauka nurkowania,
organizowanie pokazów nurkowania, wypożyczanie sprzętu
do nurkowania, wypożyczanie sprzętu sportowego do nurkowania, udostępnianie obiektów i sprzętu do nurkowania.
497099
(220) 2019 03 13
HOTEL MEDICAL SPA UNITRAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mielno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOTELE NADMORSKIE
(210)
(731)

(531) 01.01.05, 26.03.04, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 18.03.02
(510), (511) 43 hotele, restauracje, domy turystyczne.
497113
(220) 2019 03 13
GOMOLA DARIUSZ DARGOM INFORMATYKA
PRZEMYSŁOWA, Cieszyn
(540) (znak słowny)
(540) DARGOM
(510), (511) 7 roboty przemysłowe do przenoszenia, spawania, malowania, 42 usługi techniczne i projektowe w zakresie
robotyzacji polegającej na zastępowaniu pracy ludzkiej pracą robotów.
(210)
(731)

497118
(220) 2019 03 13
BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) go-kantor.com.pl
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do informacji rynku finansowego niezbędnych
w operowaniu nimi w obrocie, z uwzględnieniem obligacji
i zapewnieniem obrotu giełdowego wraz z potwierdzaniem
transakcji, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
monitorowanie stanu limitów kredytowych uczestników
transakcji, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
(210)
(731)
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dostęp do informacji finansowych w zakresie kontraktów
terminowych, kontraktów dotyczących obrotu walutowego,
instrumentów finansowych maklerstwa, handlu, inwestycji
rynków finansowych oraz notowań i indeksów giełdowych,
elektroniczne publikacje pobieralne w postaci biuletynów
elektronicznych z zakresu biznesu, finansów i inwestycji,
36 usługi finansowe i bankowe związane z dostarczaniem
i operowaniem rynkowymi instrumentami finansowymi,
udostępnianie rynków elektronicznych dla obrotu instrumentami finansowymi, dostarczanie informacji finansowej,
usługi w zakresie inwestycji kapitałowych, usługi maklerskie, usługi zawierania transakcji i obrotu instrumentami finansowymi, informacjami w dziedzinie maklerstwa, handlu,
inwestycji, przedsiębiorstw, rynków finansowych, notowań,
indeksów i cen giełdowych, usługi finansowe w zakresie egzekucji, potwierdzeń, rozrachunkowe i rozliczeniowe, usługi
wymiany finansowej, papierów wartościowych i towarów,
w tym wszystkie także za pośrednictwem globalnych sieci
komputerowych on-line, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie informacji finansowych świadczone za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych on-line.
497121
(220) 2019 03 13
BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) gokantor
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do informacji rynku finansowego niezbędnych
w operowaniu nimi w obrocie, z uwzględnieniem obligacji
i zapewnieniem obrotu giełdowego wraz z potwierdzaniem
transakcji, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
monitorowanie stanu limitów kredytowych uczestników
transakcji, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
dostęp do informacji finansowych w zakresie kontraktów
terminowych, kontraktów dotyczących obrotu walutowego,
instrumentów finansowych maklerstwa, handlu, inwestycji
rynków finansowych oraz notowań i indeksów giełdowych,
elektroniczne publikacje pobieralne w postaci biuletynów
elektronicznych z zakresu biznesu, finansów i inwestycji,
36 usługi finansowe i bankowe związane z dostarczaniem
i operowaniem rynkowymi instrumentami finansowymi,
udostępnianie rynków elektronicznych dla obrotu instrumentami finansowymi, dostarczanie informacji finansowej,
usługi w zakresie inwestycji kapitałowych, usługi maklerskie, usługi zawierania transakcji i obrotu instrumentami finansowymi, informacjami w dziedzinie maklerstwa, handlu,
inwestycji, przedsiębiorstw, rynków finansowych, notowań,
indeksów i cen giełdowych, usługi finansowe w zakresie egzekucji, potwierdzeń, rozrachunkowe i rozliczeniowe, usługi
wymiany finansowej, papierów wartościowych i towarów,
w tym wszystkie także za pośrednictwem globalnych sieci
komputerowych on-line, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie informacji finansowych świadczone za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych on-line.
(210)
(731)

497123
(220) 2019 03 13
BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) gokantor.pl
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe umożliwiające
dostęp do informacji rynku finansowego niezbędnych w operowaniu nimi w obrocie, z uwzględnieniem obligacji i zapewnieniem obrotu giełdowego wraz z potwierdzaniem transakcji,
(210)
(731)
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oprogramowanie komputerowe umożliwiające monitorowanie
stanu limitów kredytowych uczestników transakcji, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do informacji
finansowych w zakresie kontraktów terminowych, kontraktów
dotyczących obrotu walutowego, instrumentów finansowych
maklerstwa, handlu, inwestycji rynków finansowych oraz notowań i indeksów giełdowych, elektroniczne publikacje pobieralne w postaci biuletynów elektronicznych z zakresu biznesu,
finansów i inwestycji, 36 usługi finansowe i bankowe związane z dostarczaniem i operowaniem rynkowymi instrumentami finansowymi, udostępnianie rynków elektronicznych dla
obrotu instrumentami finansowymi, dostarczanie informacji
finansowej, usługi w zakresie inwestycji kapitałowych, usługi
maklerskie, usługi zawierania transakcji i obrotu instrumentami
finansowymi, informacjami w dziedzinie maklerstwa, handlu,
inwestycji, przedsiębiorstw, rynków finansowych, notowań,
indeksów i cen giełdowych, usługi finansowe w zakresie egzekucji, potwierdzeń, rozrachunkowe i rozliczeniowe, usługi wymiany finansowej, papierów wartościowych i towarów, w tym
wszystkie także za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych on-line, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie informacji finansowych świadczone za pośrednictwem globalnych
sieci komputerowych on-line.
497124
(220) 2019 03 13
BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) go-kantor.pl
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe umożliwiające
dostęp do informacji rynku finansowego niezbędnych w operowaniu nimi w obrocie, z uwzględnieniem obligacji i zapewnieniem obrotu giełdowego wraz z potwierdzaniem transakcji,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające monitorowanie
stanu limitów kredytowych uczestników transakcji, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do informacji
finansowych w zakresie kontraktów terminowych, kontraktów
dotyczących obrotu walutowego, instrumentów finansowych
maklerstwa, handlu, inwestycji rynków finansowych oraz notowań i indeksów giełdowych, elektroniczne publikacje pobieralne w postaci biuletynów elektronicznych z zakresu biznesu,
finansów i inwestycji, 36 usługi finansowe i bankowe związane
z dostarczaniem i operowaniem rynkowymi instrumentami finansowymi, udostępnianie rynków elektronicznych dla obrotu
instrumentami finansowymi, dostarczanie informacji finansowej, usługi w zakresie inwestycji kapitałowych, usługi maklerskie,
usługi zawierania transakcji i obrotu instrumentami finansowymi, informacjami w dziedzinie maklerstwa, handlu, inwestycji,
przedsiębiorstw, rynków finansowych, notowań, indeksów i cen
giełdowych, usługi finansowe w zakresie egzekucji, potwierdzeń,
rozrachunkowe i rozliczeniowe, usługi wymiany finansowej, papierów wartościowych i towarów, w tym wszystkie także za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych on-line, 38 usługi
telekomunikacyjne w zakresie informacji finansowych świadczone za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych on-line.
(210)
(731)

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

497135
(220) 2019 03 13
88252367
(320) 2019 01 07
(330) US
Articulate Global, Inc., Nowy Jork, US
(znak słowno-graficzny)
Rise
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(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16
(510), (511) 42 udostępnianie strony internetowej zawierającej technologię umożliwiającą użytkownikowi tworzenie, rozpowszechnianie i śledzenie kursów szkoleniowych
on-line.
497137
(220) 2019 03 13
BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) gokantor.com.pl
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do informacji rynku finansowego niezbędnych
w operowaniu nimi w obrocie, z uwzględnieniem obligacji
i zapewnieniem obrotu giełdowego wraz z potwierdzaniem
transakcji, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
monitorowanie stanu limitów kredytowych uczestników
transakcji, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
dostęp do informacji finansowych w zakresie kontraktów
terminowych, kontraktów dotyczących obrotu walutowego,
instrumentów finansowych maklerstwa, handlu, inwestycji
rynków finansowych oraz notowań i indeksów giełdowych,
elektroniczne publikacje pobieralne w postaci biuletynów
elektronicznych z zakresu biznesu, finansów i inwestycji,
36 usługi finansowe i bankowe związane z dostarczaniem
i operowaniem rynkowymi instrumentami finansowymi,
udostępnianie rynków elektronicznych dla obrotu instrumentami finansowymi, dostarczanie informacji finansowej,
usługi w zakresie inwestycji kapitałowych, usługi maklerskie, usługi zawierania transakcji i obrotu instrumentami finansowymi, informacjami w dziedzinie maklerstwa, handlu,
inwestycji, przedsiębiorstw, rynków finansowych, notowań,
indeksów i cen giełdowych, usługi finansowe w zakresie egzekucji, potwierdzeń, rozrachunkowe i rozliczeniowe, usługi
wymiany finansowej, papierów wartościowych i towarów,
w tym wszystkie także za pośrednictwem globalnych sieci
komputerowych on-line, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie informacji finansowych świadczone za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych on-line.
(210)
(731)

497139
(220) 2019 03 13
BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Go-kantor
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do informacji rynku finansowego niezbędnych
w operowaniu nimi w obrocie, z uwzględnieniem obligacji
i zapewnieniem obrotu giełdowego wraz z potwierdzaniem
transakcji, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
monitorowanie stanu limitów kredytowych uczestników
transakcji, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
dostęp do informacji finansowych w zakresie kontraktów
terminowych, kontraktów dotyczących obrotu walutowego,
instrumentów finansowych maklerstwa, handlu, inwestycji
rynków finansowych oraz notowań i indeksów giełdowych,
elektroniczne publikacje pobieralne w postaci biuletynów
elektronicznych z zakresu biznesu, finansów i inwestycji,
36 usługi finansowe i bankowe związane z dostarczaniem
i operowaniem rynkowymi instrumentami finansowymi,
udostępnianie rynków elektronicznych dla obrotu instrumentami finansowymi, dostarczanie informacji finansowej,
usługi w zakresie inwestycji kapitałowych, usługi maklerskie, usługi zawierania transakcji i obrotu instrumentami finansowymi, informacjami w dziedzinie maklerstwa, handlu,
(210)
(731)
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inwestycji, przedsiębiorstw, rynków finansowych, notowań,
indeksów i cen giełdowych, usługi finansowe w zakresie egzekucji, potwierdzeń, rozrachunkowe i rozliczeniowe, usługi
wymiany finansowej, papierów wartościowych i towarów,
w tym wszystkie także za pośrednictwem globalnych sieci
komputerowych on-line, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie informacji finansowych świadczone za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych on-line.
(210)
(731)
(540)
(540)

497153
(220) 2019 03 13
GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
LOTOS Dynamic

(531) 01.15.15, 26.01.03, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.09, 29.01.12
(510), (511) 30 cukierki, batony, czekolady, 32 napoje energetyzujące, napoje dla sportowców, napoje bezalkoholowe,
napoje izotoniczne, napoje chłodzące, napoje owocowe,
wody mineralne i gazowane, soki, syropy i preparaty do produkcji napojów.
497156
(220) 2019 03 13
R-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R-kom.pl
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz
on-line związane z telefonami komórkowymi i smartfonami,
usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz on-line związane z tabletami, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz
on-line dotyczące smartwatchów, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz on-line w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz
on-line akcesoriów do telefonów komórkowych, smartfonów i tabletów.
497157
(220) 2019 03 13
FABRYKA FUTBOLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

Nr ZT26/2019

(531) 02.01.08, 02.01.17, 02.01.23
(510), (511) 3 kosmetyki, środki toaletowe, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, woda kolońska, perfumy, woda
perfumowana, produkty i preparaty do pielęgnacji ciała,
płyny przed goleniem i po goleniu, 5 suplementy diety, suplementy dietetyczne i odżywcze, mineralne suplementy
odżywcze, suplementy diety dla sportowców, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, białkowe
suplementy diety, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, mineralne suplementy diety,
preparaty witaminowe, herbaty ziołowe do celów medycznych, napoje stosowane w lecznictwie, wody mineralne
do celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, guma do żucia odświeżająca oddech do celów leczniczych, 9 komputerowe bazy danych,
muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, oprogramowanie, oprogramowanie gier, aplikacje biurowe i biznesowe,
oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz
oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie do aplikacji
i serwerów internetowych, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub
przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, nagrane media
i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste
cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i przechowywania danych, gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych,
16 papier i karton, druki, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, materiały do rysowania i materiały dla artystów, materiały drukowane, arkusze, folie i torby
z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, materiały
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, materiały drukowane,
książki, albumy, albumy kolekcjonerskie, broszury, drukowane materiały ilustracyjne, kalendarze, karty, katalogi, naklejki, 25 odzież, odzież sportowa, obuwie, obuwie sportowe,
nakrycia głowy, 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy,
sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe,
sprzęt sportowy, piłki do gier i zabaw, układanki [puzzle],
urządzenia do gier, zdrapki do gier loteryjnych, gry planszowe, 29 batony na bazie orzechów i ziaren, batony spożywcze
na bazie orzechów, batoniki na bazie owoców i orzechów,
chipsy owocowe, batony owocowe, przekąski na bazie owoców, produkty z suszonych owoców, jogurty, kompozycje
owoców przetworzonych, 30 batony zbożowe, przekąski
na bazie zbóż, batony energetyczne, batoniki zawierające
mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby
cukiernicze], batoniki muesli, wysokoproteinowe batoniki
zbożowe, batony na bazie granoli, herbata, napoje na bazie
herbaty, herbata mrożona, karmelki [cukierki], muesli, napoje
na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, cukierki jako słodycze, słodycze do ssania, wyroby cukiernicze, lody spożywcze, jogurt mrożony, aromaty
do napojów inne niż oleje esencyjne, galaretki owocowe
jako słodycze, herbaty owocowe, 32 woda, woda mineralna,
woda gazowana, woda stołowa, napoje izotoniczne, napoje
izotoniczne w proszku, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, preparaty do produkcji napojów, esencje do produkcji napojów, napoje i soki owocowe, soki warzywne, syropy do napojów, owocowe nektary, napoje dla sportowców,
napoje dla sportowców zawierające elektrolity.
(210)
(731)

497168
(220) 2019 03 14
LUMIFENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorlice

Nr ZT26/2019
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUMIFENS

(531) 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe: okna, drzwi
oraz akcesoria do drzwi i okien, zawiasy, kłódki, zamki, wyroby
do stolarki budowlanej, mebli pojazdów i bram, 19 budowlane materiały z drewna i tworzyw sztucznych: belki, dźwigary,
krokwie, wiązary dachowe, okna i drzwi, listwy dekoracyjne
i profilowe, schody, poręcze, prefabrykowane budynki, domy
przenośne, ścianki działowe i elewacyjne, 35 doradztwo,
informacja, ekspertyzy w zakresie budownictwa, wprowadzanie do obrotu handlowego, promocja, reklama, pokazy
towarów: budowlane materiały metalowe, okna, drzwi oraz
akcesoria do drzwi i okien, zawiasy, kłódki, zamki, metalowe
wyroby do stolarki budowlanej, mebli i pojazdów, bramy,
budowlane materiały z drewna i tworzyw sztucznych, belki, dźwigary, krokwie, wiązary dachowe, okna i drzwi, listwy
dekoracyjne i profilowe, schody, poręcze, prefabrykowane
budynki, domy przenośne, ścianki działowe i elewacyjne
oraz wyrobów wyposażenia sanitarnego w budownictwie,
37 usługi budowlane, usługi naprawy w zakresie budownictwa, usługi instalacyjne w zakresie budownictwa, usługi wykańczania i wyposażania pomieszczeń w meble i elementy
dekoracyjne.
497193
(220) 2019 03 14
VEII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Veiiron
(510), (511) 9 skrzynki rozdzielcze zasilania, skrzynki rozdzielcze elektryczne, skrzynki rozgałęźne, elektryczne skrzynki
sterownicze, skrzynki zaciskowe, elektryczne skrzynki połączeniowe, skrzynki akumulatorowe, skrzynki zasilające,
skrzynki pojemnościowe, skrzynki przyłączeniowe, skrzynki
do bezpieczników elektrycznych, skrzynki zaciskowe do przewodów elektrycznych, skrzynki przyłączowe do przewodów
elektrycznych, tablice rozdzielcze, rozdzielacze układowe,
dotykowe tablice rozdzielcze, elektryczne tablice rozdzielcze,
szafy rozdzielcze, pulpity rozdzielcze, rozdzielacze energii
elektrycznej, pulpity rozdzielające, elektryczne panele rozdzielcze do sieci elektrycznej, sterowniki elektryczne, elektryczne instalacje sterujące, elektroniczne jednostki sterujące, elektryczne pulpity sterownicze, elektryczne urządzenia
sterownicze, elektroniczne przyrządy sterujące, elektroniczne
urządzenia sterujące, elektryczne obwody sterownicze, elektroniczne obwody sterownicze, tablice sterownicze, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia sterujące procesami, elektryczne lub elektroniczne
moduły kontrolno-sterujące, elektryczne zautomatyzowane
urządzenia sterownicze, elektryczne urządzenia do sterowania mocą, urządzenia do sterowania energią elektryczną,
urządzenia do sterowania prądem elektrycznym, moduły połączeniowe do sterowników elektrycznych, elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania energią, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, złącza
do kabli, złącza do kabli elektrycznych, złącza kablowe do ka(210)
(731)
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bli elektrycznych, metalowe gwintowane złącza kablowe,
złączowe tuleje do kabli elektrycznych, obudowy do złączy
kablowych, transformatory, transformatory rozdzielcze, transformatory napięcia, transformatory elektryczne, elektroniczne transformatory mocy, transformatory obniżające napięcie, transformatory podwyższające napięcie, transformatory
wysokiego napięcia, transformatory napięcia elektrycznego,
transformatory pojemnościowe napięcia, elektryczne transformatory sieci zasilającej, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa
skrzynek rozdzielczych zasilania, skrzynek rozdzielczych elektrycznych, skrzynek rozgałęźnych, elektrycznych skrzynek
sterowniczych, skrzynek zaciskowych, elektrycznych skrzynek połączeniowych, skrzynek akumulatorowych, skrzynek
zasilających, skrzynek pojemnościowych, skrzynek przyłączeniowych, skrzynek do bezpieczników elektrycznych, skrzynek
zaciskowych do przewodów elektrycznych, skrzynek przyłączowych do przewodów elektrycznych, tablic rozdzielczych,
rozdzielaczy układowych, dotykowych tablic rozdzielczych,
elektrycznych tablic rozdzielczych, szaf rozdzielczych, pulpitów rozdzielczych, rozdzielaczy energii elektrycznej, pulpitów
rozdzielających, elektrycznych paneli rozdzielczych do sieci
elektrycznej, sterowników elektrycznych, elektrycznych instalacji sterujących, elektronicznych jednostek sterujących,
elektrycznych pulpitów sterowniczych, elektrycznych urządzeń sterowniczych, elektronicznych przyrządów sterujących, elektronicznych urządzeń sterujących, elektrycznych
obwodów sterowniczych, elektronicznych obwodów sterowniczych, tablic sterowniczych, elektrycznych urządzeń
kontrolno-sterujących, elektrycznych urządzeń sterujących
procesami, elektrycznych lub elektronicznych modułów kontrolno-sterujących, elektrycznych zautomatyzowanych urządzeń sterowniczych, elektrycznych urządzeń do sterowania
mocą, urządzeń do sterowania energią elektryczną, urządzeń
do sterowania prądem elektrycznym, modułów połączeniowych do sterowników elektrycznych, elektrycznych urządzeń
sterowniczych do zarządzania energią, aparatury i urządzeń
do sterowania przepływu energii elektrycznej, złącz do kabli, złącz do kabli elektrycznych, złącz kablowych do kabli
elektrycznych, metalowych gwintowanych złącz kablowych,
złączowych tulei do kabli elektrycznych, obudów do złączy
kablowych, transformatorów, transformatorów rozdzielczych,
transformatorów napięcia, transformatorów elektrycznych,
elektronicznych transformatorów mocy, transformatorów
obniżających napięcie, transformatorów podwyższających
napięcie, transformatorów wysokiego napięcia, transformatorów napięcia elektrycznego, transformatorów pojemnościowych napięcia, elektrycznych transformatorów sieci
zasilającej.
497199
(220) 2019 03 14
GÓRECKI MARCIN MAGICLOOP.PL, Krzaki
Czaplinkowskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Magicloop

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież szydełkowa, odzież wełniana, odzież dziana, odzież dziergana, dziergane skarpetki,
dziergane swetry, dziergane chusty, dziergane szale, dzier-
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gane rękawice, dziergane czapki, dziergane nakrycia głowy,
dziergane torby, dziergane sukienki, 26 dodatki do odzieży,
koronki wełniane, koronki, artykuły dziewiarskie, ozdobne
artykuły dziewiarskie, druty dziewiarskie, szydełka, igły dziewiarskie, szydełka z zapadką [igły], agrafki do nabierania
oczek do użytku przy robieniu na drutach, artykuły pasmanteryjne, 35 sprzedaż odzieży, dodatków do odzieży i akcesoriów odzieżowych, sprzedaż dzianin i artykułów wykonanych z dzianiny lub wyrobów dzianych, sprzedaż artykułów
dziewiarskich, artykułów pasmanteryjnych, drutów dziewiarskich, szydełek, igieł, agrafek, guzików, 40 szycie (produkcja
na zamówienie), szycie odzieży na miarę, szycie zasłon, usługi szycia, usługi dziergania, usługi wykonywania produktów
dzianych, 41 usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi edukacyjne dotyczące sztuki i rękodzieła, nauka szycia, nauka
dziergania na drutach, nauka dziergania na szydełku, szkolenia z dziergania na szydełku i drutach, usługi pisania blogów,
publikowanie tekstów, publikowanie tekstów edukacyjnych,
publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie materiałów edukacyjnych, udostępnianie przestrzeni reklamowej,
usługi reklamowe, organizowanie webinarów, prowadzenie
webinarów.
497214
(220) 2019 03 15
KOREX INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) korex

(210)
(731)

Nr ZT26/2019

bilardowe, stoły do tenisa stołowego, rakietki do tenisa stołowego, siatki do tenisa stołowego, plansze do darta, lotki
do darta, namioty do zabawy, domki do zabawy, trampoliny
do zabawy, piasek z żelem do zabawy.
497238
(220) 2019 03 15
TOWARZYSTWO ROZWOJU MAŁYCH ELEKTROWNI
WODNYCH, Grudziądz
(540) (znak słowny)
(540) TRMEW
(510), (511) 9 e-booki, publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, podręczniki szkoleniowe w formacie elektronicznym,
41 prowadzenie warsztatów [szkolenia], prowadzenie kursów edukacyjnych, usługi edukacyjne dotyczące przemysłu,
usługi szkoleniowe dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, dostarczanie informacji edukacyjnych.
(210)
(731)

(210) 497241
(220) 2019 03 15
(731) BARTOSZEK ALEKSANDRA LU-LA, Iława
(540) (znak słowny)
(540) #ministerstwodresu
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi
sprzedaży i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem
telekomunikacji następujących towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

497247
(220) 2019 03 15
GĄSIOROWSKI TOMASZ JERZY, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
MAJESTIK GRUNT SZYBKOSCHNĄCY V12 KING
QUALITY

(531) 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 19 korek sprasowany, 31 korek aglomerowany
do budownictwa.
497222
(220) 2019 03 15
MULTIOFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hanks KIDS
(210)
(731)

(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 zabezpieczenia metalowe do szuflad i szafek
meblowych, 9 urządzenia do monitorowania niemowląt,
zegarki inteligentne typu smartwatch, 11 nawilżacze powietrza, nawilżacze pomieszczeń, 12 wózki dziecięce, rowerki
biegowe, foteliki samochodowe, 20 bramki zabezpieczające dla dzieci, bujaki (leżaki dziecięce), maty do kojców dziecięcych, materace, materace piankowe, łóżeczka dziecięce,
łóżeczka dziecięce z zabezpieczeniami, szuflady meblowe
z zabezpieczeniami niemetalowymi, szafki meblowe z zabezpieczeniami niemetalowymi, łóżka turystyczne, 27 maty
do zabawy, maty edukacyjne, 28 klocki do zabawy, układanki edukacyjne, gry edukacyjne, wózki dla lalek, łóżeczka dla
lalek, meble dla lalek, domki dla lalek, stoły bilardowe, kije

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.09.05, 24.09.07
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające
korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metalowe i formy proszkowe dla
malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, środki zabezpieczające przed niszczeniem mury i inne materiały, wszystkie
w formie preparatów proszkowych, płynnych, półpłynnych
i rozpylanych. emulsje do gruntowania wszystkich porowatych i chłonnych podłoży betonowych, płyt cementowych
i gazobetonu, płyt gipsowych, gipsowo - kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo - wapiennych.
497248
(220) 2019 03 15
ELECTRO 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Waksmund
(540) (znak słowny)
(210)
(731)

Nr ZT26/2019
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(540) ELECTRO 5
(510), (511) 6 przewody centralnego ogrzewania, drabiny
metalowe, drut aluminiowy, drut metalowy, drut ze stali,
drut ze stopów metali nieszlachetnych, drut żelazny, materiały zbrojeniowe dla budownictwa, drut z miedzi nieizolowany, miedź surowa lub półprzetworzona, nity metalowe,
przewody metalowe, przewody wodociągowe, rury i rurki
ze stali, rusztowania metalowe, metalowe słupy linii elektrycznych, 9 alarmy antywłamaniowe, alarmy pożarowe,
alarmy dźwiękowe, anody, anteny, cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, drut miedziany izolowany, druty jako
przewody elektryczne, druty jako przewody telefoniczne,
druty jako przewody telegraficzne, elektryczne instalacje
przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia kontrolno sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi,
kable elektryczne, kable koncentryczne, kable optyczne jako
światłowody, lampy elektronowe, lampy katodowe, lampy
optyczne, przewodniki elektryczne, elektryczne tablice rozdzielcze, tablice sterownicze, transformatory elektryczne,
transformatory podnoszące napięcie, tranzystory, triody
napięciowe, tuleje złączowe do kabli elektrycznych, elektryczne urządzenia antyinterferencyjne, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, wtyczki, gniazdka i inne
kontakty jako złącza elektryczne, 11 grzejniki do centralnego
ogrzewania, grzejniki elektryczne, elementy grzejne, lampiony, obudowy do lamp, osłony do lampy, rury do lampy,
lampy elektryczne, oprawki do lamp elektrycznych, lampy
oświetleniowe, lampy uliczne, lampy wyładowcze elektryczne do oświetlania, latarki, lampy luminescencyjne oświetleniowe, urządzenia i instalacje do oświetlenia, żarówki
oświetleniowe, reflektory do lamp, szkła do lamp, urządzenia
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych,
elektryczne żarniki do lamp, elektryczne żarniki do ogrzewania, urządzenia oświetleniowe LED, żarówki oświetleniowe
LED, oprawy oświetleniowe LED, oświetlenie indukcyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

497250
(220) 2019 03 15
GĄSIOROWSKI TOMASZ JERZY, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
MAJESTIK GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY
SZYBKOSCHNĄCY V16 KING QUALITY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.09.07
(510), (511) 1 preparaty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, substancje garbujące, kleje (spoiwa)
przeznaczone dla przemysłu, piasek odlewniczy, kaolin,
tworzywa sztuczne w stanie surowym, środki do konserwacji cementu za wyjątkiem farb i olejów, dodatki chemiczne
modyfikujące właściwości cementu - szczelność, mrozoodporność, spoiwa do betonu, dodatki modyfikujące właści-
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wości betonu, dodatki modyfikujące właściwości materiałów
ściernych, żywice akrylowe, kleje budowlane, kleje do celów
innych niż do użytku biurowego i domowego, kleje do celów przemysłowych, kleje do płytek ceramicznych, kleje
do tapet, preparaty do klejenia i gruntowania, preparaty konserwujące stosowane w murarstwie, preparaty przeciwwilgociowe stosowane w murarstwie, preparaty zapobiegające
tworzeniu się osadów, produkty chemiczne do stosowania
jako środki mocujące, mianowicie samoutwardzalna żywica
syntetyczna i zaprawy do zakotwiczania elementów mocujących zawarte w kartuszach, produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, środki do konserwacji betonu, z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji cegieł, z wyjątkiem
farb i olejów, środki do konserwacji cementu, z wyjątkiem
farb i olejów, środki do konserwacji ceramiki, z wyjątkiem
farb i olejów, środki do konserwacji murów, z wyjątkiem farb
i olejów, żywice epoksydowe w stanie surowym, żywice
sztuczne w stanie surowym, 2 farby, pokosty, lakiery, środki
zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki,
zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
środki zabezpieczające przed niszczeniem mury i inne materiały, wszystkie w formie preparatów proszkowych, płynnych,
półpłynnych i rozpylanych, emulsje do gruntowania wszystkich porowatych i chłonnych podłoży betonowych, płyt
cementowych i gazobetonu, płyt gipsowych, gipsowo - kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo wapiennych, 17 aerozolowe piany poliuretanowe, farby izolacyjne, materiały izolacyjne, materiały na uszczelnienia drzwi
i okien, materiały uszczelniające, podkładki z gumy, substancje do izolacji przeciwwilgociowych budynków, substancje
uszczelniające do połączeń, taśmy przylepne nie do użytku
biurowego, medycznego czy domowego, taśmy uszczelniające do drzwi i okien, taśmy izolacyjne, uszczelki, uszczelniacze silikonowe i akrylowe, uszczelnienia wodoodporne,
zaprawy izolacyjne, żywice syntetyczne, tworzywa sztuczne
w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, materiały izolacyjne, masy uszczelniające termoizolujące i hydroizolujące,
preparaty płynne, półpłynne i w postaci proszku do rozprowadzenia cieczą, przeznaczone do uzyskiwania powłok
uszczelniających i hydroizolujących w budownictwie, zaprawy izolujące, izolacje budowlane z tworzyw sztucznych, płyty i okładziny izolacyjne, izolacyjne żywice akrylowe, masy
uszczelniające, produkty do spoinowania okładzin i wykładzin, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne
niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła
i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, żwir, piasek z wyjątkiem formierskiego ujęty w tej klasie, glina, w tym glina ogniotrwała, szkło budowlane, w tym
szkło izolacyjne, zaprawy budowlane, elementy budowlane
i półfabrykaty zawierające gips, gips, zaprawy gipsowe, zaprawy cementowe i zawierające cement, prefabrykowane
elementy budowlane zawierające cement i wapno, niemetalowe materiały budowlane do systemów dociepleń, wapno, artykuły ceramiczne, mianowicie dachówki ceramiczne,
kształtowniki budowlane ceramiczne, rury ceramiczne, ceramiczne okładziny ścian i podłóg, cegła, ceramiczne wkłady
kominowe, tynki gipsowe, tynki gipsowe mechaniczne, mieszaniny do ręcznego i mechanicznego wykonywania gładzi
gipsowych, masy bitumiczne uszczelniające i hydroizolujące,
elementy budowlane i półfabrykaty zawierające gips, w tym
płyty do suchej zabudowy jak płyty kartonowo - gipsowe, zaprawy gipsowe, niemetalowe materiały budowlane
do systemów dociepleń, siatki wzmacniające niemetalowe,
w tym z włókna szklanego, wyroby budowlane z betonu
ujęte w tej klasie, w tym pustaki i kostka brukowa, wyroby
budowlane z ceramiki, w tym cegły i dachówki ceramicz-
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ne, zaprawy klejowe, zaprawy i kity cementowe stosowane
do uzupełniania ubytków w wyrobach z kamienia sztucznego i naturalnego, bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne
wyroby dla budownictwa, bitumy, gonty, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, materiały budowlane niemetalowe, materiały do budowy, pokryć i naprawy
nawierzchni drogowych, niemetalowe pokrycia dachowe,
papy, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, taśmy smołowane dla budownictwa, tynki, wykończeniowe elementy
dachów, niemetalowe, zaprawy budowlane.
(210)
(731)
(540)
(540)

497252
(220) 2019 03 15
SUBCZYŃSKI ROBERT TECH-WASH, Choromany
(znak słowno-graficzny)
TECH-WASH

(531) 15.07.01, 27.05.01, 14.03.03, 14.03.09, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny drukarskie, maszyny poligraficzne,
maszyny do sztancowania, maszyny do drukowania etykiet,
maszyny do drukowania na etykietach, maszyny do produkcji etykiet inne niż biurowe, zrobotyzowane maszyny do etykietowania, etykieciarki, maszyny do etykietowania inne niż
do użytku biurowego, maszyny do druku fleksograficznego,
prasy drukarskie jako maszyny drukarskie, drukarki uderzeniowe, przycinarki drukarskie, przemysłowe maszyny drukarskie,
maszyny drukarskie dociskowe, drukarskie maszyny offsetowe, litograficzne maszyny drukarskie, maszyny do druku
płaskiego, maszyny do druku wklęsłego, krajarki, urządzenia
do nadrukowywania etykiet inne niż biurowe, aplikatory etykiet inne niż do użytku biurowego, urządzenia myjące, prasy,
prasy napędzane pneumatycznie, przemysłowe maszyny
do cięcia, maszyny przemysłowe do produkcji papierosów,
maszyny do użytku w przemyśle papierniczym, koła zębate
do maszyn, łożyska i tuleje jako części maszyn, wałki drukarskie
do maszyn, wałki do obrotowych maszyn drukarskich, pasy
do maszyn, noże jako części do maszyn, 37 serwis maszyn
i urządzeń produkcyjnych, naprawa maszyn przemysłowych,
instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, naprawa lub konserwacja maszyn drukarskich, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do obróbki papieru, naprawa lub konserwacja
maszyn i urządzeń drukarskich lub introligatorskich, udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn
drukarskich, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo
zniszczonych, przegląd maszyn, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn drukarskich, maszyn poligraficznych, maszyn
do sztancowania, maszyn do drukowania etykiet, maszyn
do drukowania na etykietach, maszyn do produkcji etykiet
innych niż biurowe, zrobotyzowanych maszyn do etykietowania, etykieciarek, maszyn do etykietowania innych niż do użytku biurowego, maszyn do druku fleksograficznego, pras drukarskich jako maszyn drukarskich, drukarek uderzeniowych,
przycinarek drukarskich, przemysłowych maszyn drukarskich,
maszyn drukarskich dociskowych, drukarskich maszyn offsetowych, litograficznych maszyn drukarskich, maszyn do druku płaskiego, maszyn do druku wklęsłego, krajarek, urządzeń
do nadrukowywania etykiet innych niż biurowe, aplika torów
etykiet innych niż do użytku biurowego, urządzeń myjących,
pras, pras napędzanych pneumatycznie, przemysłowych
maszyn do cięcia, maszyn przemysłowych do produkcji pa-

Nr ZT26/2019

pierosów, maszyn do użytku w przemyśle papierniczym,
42 projektowanie maszyn przemysłowych, projektowanie
maszyn specjalistycznych, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania maszyn, doradztwo techniczne, projektowanie
techniczne i doradztwo, usługi doradcze w dziedzinie technologii, doradztwo techniczne związane z projektowaniem,
doradztwo techniczne w zakresie produkcji, usługi doradztwa
technologicznego w zakresie analiz budowy maszyn, projektowanie maszyn drukarskich, maszyn poligraficznych, maszyn
do sztancowania, maszyn do drukowania etykiet, maszyn
do drukowania na etykietach, maszyn do produkcji etykiet
innych niż biurowe, zrobotyzowanych maszyn do etykietowania, etykieciarek, maszyn do etykietowania innych niż do użytku biurowego, maszyn do druku fleksograficznego, pras drukarskich jako maszyn drukarskich, drukarek uderzeniowych,
przycinarek drukarskich, przemysłowych maszyn drukarskich,
maszyn drukarskich dociskowych, drukarskich maszyn offsetowych, litograficznych maszyn drukarskich, maszyn do druku płaskiego, maszyn do druku wklęsłego, krajarek, urządzeń
do nadrukowywania etykiet innych niż biurowe, aplika torów
etykiet innych niż do użytku biurowego, urządzeń myjących,
pras, pras napędzanych pneumatycznie, przemysłowych maszyn do cięcia, maszyn przemysłowych do produkcji papierosów, maszyn do użytku w przemyśle papierniczym.
497259
(220) 2019 03 16
SKANFORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piskórka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) + Skanford

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 24.17.05, 24.17.07,
26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22,
24.13.23, 24.13.25, 24.13.26
(510), (511) 9 oprogramowanie użytkowe, 42 oprogramowanie komputerowe jako usługa, oprogramowanie jako
usługa [Saas], hosting, oprogramowanie jako usługa oraz
wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
497263
(220) 2019 03 17
CENTRUM VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Klinika Witaminowa

(210)
(731)

(531)

05.03.11, 05.03.14, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.15,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 kliniki, kliniki medyczne, ambulatoryjna
opieka medyczna, prowadzenie placówek medycznych,
usługi medyczne, świadczenie usług medycznych, pomoc
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medyczna, usługi klinik medycznych, usługi udostępniania
placówek medycznych, medyczne badania osób, organizowanie leczenia medycznego, usługi lekarskie, poradnictwo medyczne, świadczenie pomocy medycznej, opieka
medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, opieka
pielęgniarska, konsultacje medyczne, badania medyczne,
badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia,
pomoc medyczna w nagłych wypadkach, usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów,
przeprowadzanie badań medycznych, usługi medyczne
w zakresie oceny stanu zdrowia, przeprowadzanie diagnozy chorób, udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała, usługi dietetyków, poradnictwo dietetyczne,
doradztwo dietetyczne, usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, badania przesiewowe, usługi badania cukrzycy, usługi badania korzystania
z leków, usługi analiz medycznych związane z leczeniem
pacjentów, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy
ciała, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone
przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, informacja medyczna, usługi informacji medycznej, udzielanie
informacji medycznej, udostępnianie raportów dotyczących
badań medycznych osób, udostępnianie wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjentów poddanych leczeniu
medycznemu, udzielanie informacji pacjentom w zakresie
zażywania leków, udzielanie informacji związanych z usługami opieki pielęgniarskiej, udzielanie informacji związanych
z usługami medycznymi, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie żywności przeznaczonej do redukcji masy
ciała do celów medycznych, usługi doradcze dotyczące
problemów medycznych, usługi doradcze i informacyjne
dotyczące produktów medycznych, usługi w zakresie przygotowywania raportów medycznych, wydawanie raportów
medycznych, kompilacja raportów medycznych, przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, usługi
terapeutyczne, usługi terapii chelatowej, usługi dożylnych
terapii witaminowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

497264
(220) 2019 03 17
SZYMAŃSKI BARTOSZ MEGASTORE, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
NICETOYS
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towarów, usługi w zakresie zamówień on-line, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień on-line,
administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej,
sprzedaż detaliczna lub hurtowa akcesoriów wspomagających współżycie seksualne, przyrządów związanych z aktywnością seksualną, artykułów związanych z aktywnością
seksualną, urządzeń związanych z aktywnością seksualną,
środków pomocniczych do stymulacji seksualnej dla dorosłych, gadżetów erotycznych, zabawek erotycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

497273
(220) 2019 03 18
SZKUDLAREK KLAUDIUSZ COLOZUZ, Zagwiździe
(znak słowno-graficzny)
C Colozuz

(531) 26.05.01, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia elektryczne zawarte w klasie 9,
11 elektryczne urządzenia oświetleniowe.
497283
(220) 2019 03 18
AURUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LOGISTIC
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AURUM LOGISTIC
(210)
(731)

(531) 18.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi z zakresu logistyki transportu, spedycji
transportu, maklerstwa w transporcie zarówno w transporcie drogowym, kolejowym jak i morskim różnych towarów,
w tym przesyłek niebezpiecznych oraz magazynowania
i składania towarów.
497293
(220) 2019 03 18
INTYMNOSC.PL GROUP JACEK STEMPIN,
PAWEŁ SŁUŻEWSKI SPÓŁKA JAWNA, WARSZAWA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Love & Desire
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 02.09.01, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 10 akcesoria wspomagające współżycie seksualne, gumowe lalki, środki pomocnicze do stymulacji seksualnej dla dorosłych, sztuczne penisy, jako akcesoria erotyczne
dla dorosłych, sztuczne pochwy, jako akcesoria erotyczne dla
dorosłych, elektryczne przyrządy do masażu, korki analne,
kulki dopochwowe, będące akcesoriami erotycznymi dla dorosłych, przyrządy do powiększania penisa, stanowiące akcesoria erotyczne dla dorosłych, sztuczne penisy, jako akcesoria
erotyczne dla dorosłych, wibratory jako akcesoria erotyczne
dla dorosłych, zabawki erotyczne, 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie urządzeń, przyrządów
i artykułów związanych z aktywnością seksualną, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 antyperspiranty, esencja anyżkowa, olejki
aromatyczne, olejek bergamotowy, saszetki zapachowe
do bielizny, środki do namaczania bielizny, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, olejki eteryczne cytrynowe,
dezodoranty do użytku osobistego, mydła dezodoryzujące,
drewno zapachowe, olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, olejki
esencjonalne, geraniol, ałun po goleniu antyseptyczny, mydło po goleniu, preparaty po goleniu, heliotropina, olejek
jaśminowy, woda javelle, jonon, kadzidełka, kadzidła, sole
do kąpieli do celów innych niż lecznice, preparaty kosme-
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tyczne do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne,
mleczko kosmetyczne, kosmetyki, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, ekstrakty z kwiatów, kwiaty jako
baza do perfum, woda lawendowa, olejek lawendowy, mieszaniny zapachowe, esencje mięty, mięta do wyrobów perfumeryjnych do celów kosmetycznych, mleko migdałowe,
mydło migdałowe, olejek migdałowy, preparaty do mycia,
mydełka, mydła, mydła dezynfekujące, mydła do ożywiania
koloru tkanin, mydła lecznice, mydła przeciwpotowe, mydła
przeciwpotowe do stóp, kora mydełka do prania, aromaty do napojów, odświeżacze do ust w aerozolu, preparaty
do odymiania, oleje czyszczące, olejek różany, olejek terpentynowy, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów
perfumeryjnych, olejki toaletowe, preparaty kosmetyczne
do opalania się, produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych, piżmo,
płyny do pielęgnacji włosów, preparaty do czyszczenia, pomady do celów kosmetycznych, płyny po goleniu, pomadki
do ust, preparaty do prania, preparaty do prania chemicznego, preparaty przeciwsłoneczne, safrol, szampony, woda
toaletowa, produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, woda
utleniona do celów kosmetycznych, woda zapachowa, lotony do celów kosmetycznych, szampony dla zwierząt domowych, lakiery do włosów, zestawy kosmetyków, 5 chemiczne preparaty do celów farmaceutycznych, chemiczne
preparaty do celów medycznych, chemiczne preparaty
do celów weterynaryjnych, chemiczno-farmaceutyczne preparaty, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi,
dezodoranty inne niż do użytku osobistego, eliksiry, kadzidełka do odstraszania owadów, oleje lecznicze, napoje lecznicze, odświeżacze do ubrań i tkanin, preparaty medyczne
na porost włosów, środki do oczyszczania powietrza, środki
do odświeżania powietrza, preparaty z mikroorganizmów
do celów medycznych lub weterynaryjnych, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, środki przeciw pasożytom,
przeciwpasożytnicze preparaty, sole do celów medycznych,
sole do kąpieli mineralnych, sole wód mineralnych, syropy
do użytku farmaceutycznego, środki przeciw szkodnikom,
środki antykoncepcyjne, środki chwastobójcze, tabletki
do celów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, zioła do palenia do celów leczniczych, herbatki z ziół do celów medycznych, balsamiczne
aromatyczne preparaty do celów leczniczych, balsamy
do celów leczniczych, środki bakteriobójcze, bakteriologiczne preparaty do celów medycznych i weterynaryjnych,
biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, środki
do odstraszania owadów, lotony dla psów, środki do mycia
psów, sterydy, preparaty weterynaryjne, preparaty do mycia
zwierząt.
497300
(220) 2019 03 18
INTYMNOSC.PL GROUP JACEK STEMPIN,
PAWEŁ SŁUŻEWSKI SPÓŁKA JAWNA, WARSZAWA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EROMED
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, próbek, druków, prospektów, broszur, agendę reklamowe, organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji i przetargów publicznych, organizowanie i prowadze-
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nie sprzedaży w trybie on-line, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek, druków, prospektów, broszur, edytorskie
usługi w dziedzinie reklamy, pozyskiwanie danych do komputerowych bazy danych, systematyzacja danych komputerowe bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami,
reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
kreowanie wizerunku firmy, usług, towaru, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, edycja tekstów, public
relations, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, zarobkowe zarządzanie w zakresie
koncesjonowania towarów i usług dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu.
497303
(220) 2019 03 18
INTYMNOSC.PL GROUP JACEK STEMPIN,
PAWEŁ SŁUŻEWSKI SPÓŁKA JAWNA, WARSZAWA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sexual health series
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 antyperspiranty, esencja anyżkowa, olejki
aromatyczne, olejek bergamotowy, saszetki zapachowe
do bielizny, środki do namaczania bielizny, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, olejki eteryczne cytrynowe,
dezodoranty do użytku osobistego, mydła dezodoryzujące,
drewno zapachowe, olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, olejki
esencjonalne, geraniol, ałun po goleniu antyseptyczny, mydło po goleniu, preparaty po goleniu, heliotropina, olejek
jaśminowy, woda javelle, jonon, kadzidełka, kadzidła, sole
do kąpieli do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne,
mleczko kosmetyczne, kosmetyki, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, ekstrakty z kwiatów, kwiaty jako
baza do perfum, woda lawendowa, olejek lawendowy, mieszaniny zapachowe, esencje mięty, mięta do wyrobów perfumeryjnych do celów kosmetycznych, mleko migdałowe,
mydło migdałowe, olejek migdałowy, preparaty do mycia,
mydełka, mydła, mydła dezynfekujące, mydła do ożywiania
koloru tkanin, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, kora mydełka do prania aromaty do napojów, odświeżacze do ust w aerozolu, preparaty
do odymiania, oleje czyszczące, olejek różany, olejek terpentynowy, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów
perfumeryjnych, olejki toaletowe, preparaty kosmetyczne
do opalania się, produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych, piżmo,
płyny do pielęgnacji włosów, preparaty do czyszczenia, pomady do celów kosmetycznych, płyny po goleniu, pomadki
do ust, preparaty do prania, preparaty do prania chemicznego, preparaty przeciwsłoneczne, safrol, szampony, woda
toaletowa, produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, woda
utleniona do celów kosmetycznych, woda zapachowa, lotony do celów kosmetycznych, szampony dla zwierząt domowych, lakiery do włosów, zestawy kosmetyków, 5 chemiczne preparaty do celów farmaceutycznych, chemiczne
preparaty do celów medycznych, chemiczne preparaty
do celów weterynaryjnych, chemiczno-farmaceutyczne preparaty, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi,
dezodoranty inne niż do użytku osobistego, eliksiry, kadzidełka do odstraszania owadów, oleje lecznicze, napoje lecz-
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nicze, odświeżacze do ubrań i tkanin, preparaty medyczne
na porost włosów, środki do oczyszczania powietrza, środki
do odświeżania powietrza, preparaty z mikroorganizmów
do celów medycznych lub weterynaryjnych, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, środki przeciw pasożytom,
przeciwpasożytnicze preparaty, sole do celów medycznych,
sole do kąpieli mineralnych, sole wód mineralnych, syropy
do użytku farmaceutycznego, środki przeciw szkodnikom,
środki antykoncepcyjne, środki chwastobójcze, tabletki
do celów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, zioła do palenia do celów leczniczych, herbatki z ziół do celów medycznych, balsamiczne
aromatyczne preparaty do celów leczniczych, balsamy
do celów leczniczych, środki bakteriobójcze, bakteriologiczne preparaty do celów medycznych i weterynaryjnych,
biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, środki
do odstraszania owadów, lotony dla psów, środki do mycia
psów, sterydy, preparaty weterynaryjne, preparaty do mycia zwierząt, 35 rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, próbek, druków, prospektów, broszur, agencje reklamowe, organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji i przetargów publicznych, organizowanie i prowadzenie sprzedaży w trybie on-line, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek, druków, prospektów, broszur, edytorskie
usługi w dziedzinie reklamy, pozyskiwanie danych do komputerowych bazy danych, systematyzacja danych komputerowe bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami,
reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
kreowanie wizerunku firmy, usług, towaru, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, edycja tekstów, public
relations, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, zarobkowe zarządzanie w zakresie
koncesjonowania towarów i usług dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu.
497316
(220) 2019 03 18
ZYGMANOWSKA WANDA AUTO SZKOŁA EXPERT,
Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUTO SZKOŁA Expert
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 nauka jazdy, usługi szkół jazdy, usługi w zakresie nauki jazdy dotyczące wszelkich pojazdów.
(210) 497319
(220) 2019 03 18
(731) Gowan Crop Protection Limited, Reading, GB
(540) (znak słowny)
(540) BALAN
(510), (511) 5 pestycydy rolnicze.
497326
(220) 2019 03 18
MERCURIALIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GLOKER
(510), (511) 41 edukacja, szkolnictwo, szkoły, kształcenie,
kursy, szkoły policealne, kwalifikacyjne kursy zawodowe.
(210)
(731)

69

497329
(220) 2019 03 19
LUMIDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) marina CAFE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.13, 29.01.04, 29.01.11
(510), (511) 43 bary, bary przekąskowe, bary sałatkowe,
dekorowanie ciast, dekorowanie żywności, herbaciarnie,
kawiarnia, koktajl bary, lodziarnie, informacje o usługach
restauracyjnych, przygotowywanie posiłków i napojów,
przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecenia na zewnątrz, puby, restauracje dla turystów, restauracje
oferujące dania na wynos, restauracje serwujące delikatesy,
restauracje z grillem, rezerwacja stolików w restauracjach,
serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, spersonalizowane usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie
opinii na temat restauracji i barów, usługi barów i restauracji, usługi barów kawowych, usługi barów z sokami, usługi
barowe, usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych,
usługi herbaciarni, usługi koktajlbarów, usługi obiektów
gościnnych (posiłki i napoje), udostępnianie pomieszczeń
na spotkania, informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, doradztwo kulinarne, informacje o usługach restauracyjnych, oferowanie żywności i napojów dla
gości, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, usługi doradcze dotyczące
żywności, usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, usługi doradcze w zakresie przygotowywania żywności, usługi
doradcze związane z technikami pieczenia, usługi kawiarni, usługi restauracyjne, zapewnienie żywności i napojów
w restauracjach, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem produktami
i transportem.
(210) 497347
(220) 2019 03 19
(731) RYNKIEWICZ PATRYCJA STAR-PAT, Kołobrzeg
(540) (znak słowny)
(540) STARPATKI
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, cukierki, batony i guma do żucia, lizaki.
497382
(220) 2019 03 19
MCPOLSKA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Skórzewo
(540) (znak słowny)
(540) ABACA
(510), (511) 1 kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, preparaty do klejenia, substancje, materiały i preparaty
chemiczne oraz surowce naturalne, chemia samochodowa
i przemysłowa, detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne,
roślinne i inne nieprzetworzone materiały], sole do celów
przemysłowych, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, środki chemiczne do klimatyzacji wentylacji (przemysł i motoryzacja), detergenty o właściwościach dezynfekcyjnych stosowane w procesach produkcyjnych, dodatki chemiczne do dezynfekcji
(210)
(731)
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wody, środki do chłodzenia silników w pojazdach, płyny niskozamarzające, płyny hamulcowe, preparaty do usuwania
olejów, smarów, paliw, środki do usuwania wosku, preparaty
chemiczne do użytku jako rozpuszczalniki, rozpuszczalniki
do użytku w procesach produkcyjnych, rozpuszczalniki
do farb, do lakieru, oleje hamulcowe, oleje przekładniowe,
mieszanki klejące na bazie żywic epoksydowych przeznaczone do zastosowań przemysłowych, 2 powłoki ochronne
do zapobiegania rdzy i powstrzymywania korozji, lakiery i pokosty, lakiery stosowane do naprawy pojazdów mechanicznych, rozpuszczalniki do rozcieńczania farb, rozpuszczalniki
do usuwania farb i lakierów, rozpuszczalniki odtłuszczające
inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, oleje zapobiegające korozji, materiały powłokowe w postaci olejów,
smary antykorozyjne, powłoki żywiczne, 3 detergenty, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty myjące, preparaty czyszczące przeznaczone do powierzchni metalowych,
preparaty czyszczące i konserwujące do pojazdów i ich karoserii, szyb, wnętrza, opon, felg, środki do czyszczenia tapicerki,
preparaty do usuwania wosku, 4 smary, przemysłowe tłuszcze, woski i płyny, mieszaniny pochłaniające kurz, uniwersalne
oleje głęboko wnikające i smarowe, energia elektryczna, dodatki niechemiczne do olejów, oleje do smarowania, oleje
amortyzujące, oleje mineralne, oleje do konserwacji murów
i skór, oleje samochodowe, oleje silnikowe, oleje przekładniowe, 5 środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne do celów
medycznych, środki dezynfekcyjne do przyrządów medycznych, środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, środki
do dezynfekcji basenów, saun, środki dezynfekcyjne do pojazdów i budynków użyteczności publicznej, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, 7 maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, pompy, kompresory i dmuchawy, roboty przemysłowe, maszyny i urządzenia tnące, wiercące, ścierające, ostrzące i do obróbki powierzchni, maszyny, obrabiarki
oraz narzędzia i urządzenia o napędzie elektrycznym, do mocowania i łączenia, narzędzia elektryczne, mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne, obrabiarki, maszyny odlewnicze
i do formowania, maszyny powlekające, maszyny drukujące
i zszywające, urządzenia do przenoszenia i transportu, urządzenia filtrujące, separujące i wirówki, generatory elektryczności, dystrybutory automatyczne, maszyny i obrabiarki
do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, młyny i rozdrabniarki,
urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu
wydobywczego i górnictwa, maszyny i urządzenia do czyszczenia: elektryczne, parowe, wysokociśnieniowe, pompy
na sprężone powietrze, maszyny na powietrze sprężone,
sprężarki, turbosprężarki, kompresory do pompowania kół,
tłumiki wydechowe do silników, 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do wymiany danych, urządzenia łączności bezprzewodowej, oprogramowanie ładowalne oraz
stałe, programy komputerowe, gry komputerowe, komputery, sprzęt, podzespoły, części i akcesoria komputerowe, monitory, drukarki, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputerowe bazy danych, komputerowe mapy cyfrowe, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki danych, utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne,
elektroniczne automaty do wydawania biletów parkingowych, mechanizmy na monety do bram na parkingach samochodowych, aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe,
telefony i centrale telefoniczne, telefony komórkowe, przenośne odtwarzacze muzyczne, urządzenia fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia
do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, apa-
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ratura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, 10 urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, urządzenia
do ćwiczeń do celów medyczno - rehabilitacyjnych, urządzenia do masażu, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, 11 instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji,
klimatyzacji i oczyszczania powietrza, urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, systemy HVAC do pojazdów
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), urządzenia do czyszczenia i dezynfekcji klimatyzacji i wentylacji, urządzenia
do dezynfekcji i odkażania pomieszczeń, 12 pojazdy i środki
transportu, części i akcesoria do pojazdów lądowych, sprzęt
oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, 17 artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające,
kleje izolacyjne, giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich
[w tym zawory] oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, plomby, uszczelki i wypełnienia, artykuły
amortyzujące wstrząsy i zabezpieczające, tłumiki drgań, materiały do odnowy i naprawy opon, membrany i półprzetworzone syntetyczne materiały filtrujące, okładziny do sprzęgła
i hamulców, taśmy, paski i błony klejące, półprzetworzone
mieszaniny żywic syntetycznych do celów przemysłowych,
półprzetworzone żywice syntetyczne, 28 artykuły i sprzęt
sportowy, sprzęt fitness, 35 usługi sprzedaży towarów: kleje
i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, preparaty
do klejenia, substancje i materiały oraz preparaty chemiczne,
surowce naturalne, chemia samochodowa i przemysłowa,
detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych
i przemysłu, kity i wypełniacze oraz pasty przeznaczone dla
przemysłu, materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], sole do celów przemysłowych, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, żywice
sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, środki chemiczne
do klimatyzacji wentylacji (przemysł i motoryzacja), detergenty o właściwościach dezynfekcyjnych stosowane w procesach produkcyjnych, dodatki chemiczne do dezynfekcji
wody, środki do chłodzenia silników w pojazdach, płyny niskozamarzające, płyny hamulcowe, preparaty do usuwania
olejów, smarów, paliw, wosku, preparaty chemiczne do użytku jako rozpuszczalniki, rozpuszczalniki do użytku w procesach produkcyjnych, rozpuszczalniki do farb oraz do lakieru,
oleje hamulcowe, oleje przekładniowe, kompozyty żywiczne,
powłoki ochronne do zapobiegania rdzy i powstrzymywania
korozji, lakiery i pokosty, lakiery stosowane do naprawy pojazdów mechanicznych, rozpuszczalniki do rozcieńczania farb,
rozpuszczalniki do usuwania farb i lakierów, rozpuszczalniki
odtłuszczające inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, oleje zapobiegające korozji, materiały powłokowe
w postaci olejów, smary antykorozyjne, powłoki żywiczne,
detergenty, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty myjące, preparaty czyszczące przeznaczone do powierzchni metalowych, preparaty czyszczące i konserwujące do pojazdów i ich karoserii, szyb, wnętrza, opon, felg, środki
do czyszczenia tapicerki, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, smary, przemysłowe tłuszcze oraz woski i płyny, mieszaniny pochłaniające kurz, uniwersalne oleje głęboko wnikające i smarowe, energia elektryczna, dodatki niechemiczne
do olejów, oleje do smarowania, oleje amortyzujące, oleje
mineralne, oleje do konserwacji murów i skór, oleje samochodowe, oleje silnikowe, oleje przekładniowe, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne do celów medycznych, środki
dezynfekcyjne do przyrządów medycznych, środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, środki do dezynfekcji basenów
i saun, środki dezynfekcyjne do pojazdów i budynków użyteczności publicznej, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, pompy, kompresory i dmuchawy, roboty przemysłowe, maszyny i urządzenia tnące, wiercące, ścierające,
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ostrzące i do obróbki powierzchni, maszyny, obrabiarki oraz
narzędzia i urządzenia o napędzie elektrycznym oraz do mocowania i łączenia, narzędzia elektryczne, mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne, obrabiarki, maszyny odlewnicze
i do formowania, maszyny powlekające, maszyny drukujące
i zszywające, urządzenia do przenoszenia i transportu, urządzenia filtrujące, separujące i wirówki, generatory elektryczności, dystrybutory automatyczne, maszyny i obrabiarki
do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, młyny i rozdrabniarki,
urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, maszyny rolnicze, maszyny do robót ziemnych, budowlane, dla
przemysłu wydobywczego i górnictwa, maszyny i urządzenia
do czyszczenia: elektryczne, parowe, wysokociśnieniowe, maszyny na powietrze sprężone, pompy na sprężone powietrze,
sprężarki, turbosprężarki, kompresory do pompowania kół,
tłumiki wydechowe do silników, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do wymiany danych, urządzenia łączności bezprzewodowej, oprogramowanie ładowalne oraz
stałe, programy komputerowe, gry komputerowe, komputery
oraz sprzęt i podzespoły oraz części i akcesoria komputerowe,
monitory, drukarki, komputerowe urządzenia peryferyjne,
komputerowe bazy danych, komputerowe mapy cyfrowe,
magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki danych, utrwalone
na nośnikach informacje i dane, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, elektroniczne automaty do wydawania biletów parkingowych, mechanizmy na monety do bram na parkingach
samochodowych, aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery
cyfrowe, telefony i centrale telefoniczne, telefony komórkowe, przenośne odtwarzacze muzyczne, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii
elektrycznej, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, urządzenia
do ćwiczeń do celów medyczno-rehabilitacyjnych, urządzenia do masażu, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, urządzenia do sterylizacji,
dezynfekcji i odkażania, systemy HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), urządzenia do czyszczenia
i dezynfekcji klimatyzacji i wentylacji, urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń, pojazdy i środki transportu, części i akcesoria do pojazdów lądowych, sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, kleje izolacyjne, giętkie
rury, rurki, węże i wyposażenie do nich [w tym zawory] oraz
wyposażenie do rur sztywnych, plomby, uszczelki i wypełnienia, artykuły amortyzujące wstrząsy i zabezpieczające, tłumiki
drgań, materiały do odnowy i naprawy opon, membrany
i półprzetworzone syntetyczne materiały filtrujące, okładziny
do sprzęgła i hamulców, taśmy, paski i błony klejące, artykuły
i sprzęt sportowy, sprzęt fitness, 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, pośrednictwo
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, badania
rynku i badania marketingowe, usługi dostarczania reklam
za pomocą urządzeń elektronicznych, analiza i raporty statystyczne, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych
z działalnością gospodarczą, zbieranie i przetwarzanie danych do celów administracyjnych, pozyskiwanie informacji
do komputerowych baz danych, aktualizacja i utrzymywanie
danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja
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i utrzymywanie informacji w rejestrach, usługi promocji zdrowia, 36 usługi w zakresie nieruchomości, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu nieruchomości,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, szacowanie majątku
nieruchomego, dzierżawa majątku nieruchomego, wynajmowanie obiektów mieszkalnych, użytkowych, handlowych
i przemysłowych, wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
pomieszczeń usługowo - przemysłowych, obrót nieruchomościami oraz pośrednictwo w tym zakresie, usługi sprzedaży powierzchni magazynowych i miejsc parkingowych, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie wycen, analizy finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi kredytowania, usługi inwestycyjne, doradztwo inwestycyjne, zbiórki funduszy
i sponsorowanie finansowe, usługi depozytów sejfowych,
usługi depozytów sejfowych, usługi finansowe, pieniężne
i bankowe, obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, 37 instalacja, modernizacja, naprawa i konserwacja
urządzeń do wentylacji i klimatyzacji, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), usługi dezynfekcji, malowanie i lakierowanie, odświeżanie lakierów samochodowych, czyszczenie, naprawa
i konserwacja tapicerki, usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, wypożyczanie narzędzi, urządzeń i akcesoriów budowlanych oraz służących do rozbiórki,
usługi związane z utrzymywaniem obiektów budownictwa
w ciągłej używalności, usługi stolarskie - naprawy, usługi
montażu mebli, usługi w zakresie informacji budowlanej,
usługi montażowe, serwisowe oraz instalacyjne w zakresie
budownictwa, mebli, maszyn budowlanych, usługi w zakresie wyposażania obiektów w instalacje: budowlane, kanalizacyjne, elektryczne, wentylacyjne, wodne, gazowe, c.o., solarne, a także w zakresie ich naprawy i konserwacji, usługi w zakresie sprzątania obiektów, doradztwo budowlane, nadzór
budowlany i nadzór nad remontami budynków, usługi tuningu pojazdów, obsługa i naprawa samochodów, usługi w zakresie odnawiania samochodów, usługi stacji obsługi pojazdów, instalowanie części do pojazdów, usługi warsztatów
naprawy pojazdów, 39 usługi wynajmowania magazynów,
powierzchni magazynowych, miejsc parkingowych oraz garażowych, usługi transportowe, pośrednictwo frachtowe,
spedycja, magazynowanie, wypożyczanie samochodów,
kontenerów magazynowych, wagonów, usługi załadunkowe,
informacja w zakresie transportu, magazynowania, spedycji,
frachtu, wynajem samochodów, ciągników budowlanych
oraz samochodów do czyszczenia, usługi przechowywania
i dystrybucji energii, 40 wytwarzanie energii, wynajem sprzętu do obróbki i przekształcania materiałów, do wytwarzania
energii i do produkcji na zamówienie, uzdatnianie i oczyszczanie powietrza i wody, 41 usługi sportowe i w zakresie fitnessu, organizowanie i prowadzenie kongresów, konferencji,
seminariów, sympozjów, warsztatów, treningów, zjazdów, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych
i rozrywkowych, kształcenie ustawiczne, usługi w zakresie
edukacji i nauczania, usługi wydawnicze, redagowanie i publikowanie tekstów, artykułów, książek, magazynów, almanachów, czasopism i materiałów dydaktycznych, publikowanie
magazynów konsumenckich, multimedialne publikowanie
magazynów, czasopism i gazet, świadczenie usług bibliotek
elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia
i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej on-line, nagrywanie materiałów dydaktycznych, organizowanie wystaw,
imprez oraz pokazów związanych z kulturą lub edukacją, publikacje multimedialne, publikowanie elektroniczne on-line,
doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań dźwiękowych oraz wideo, ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne, montaż programów
radiowych i telewizyjnych, 42 usługi architektów, designerów,
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studiów graficznych, projektowanie mebli, 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, ekspertyzy w zakresie budownictwa, wyposażenia
oraz architektury wnętrz i przestrzeni publicznych, usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, analizy systemów komputerowych, badania naukowe, techniczne, sporządzanie raportów naukowo - technicznych, usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi pisania oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
i rozwoju sprzętu i oprogramowania komputerowego, dostarczanie/opracowywanie wyszukiwarek internetowych,
oprogramowanie jako usługa - SaaS, projektowanie, powielanie, instalacja, integracja, aktualizacja, konserwacja, wypożyczanie, rozwój oraz doradztwo w zakresie komputerowego
sprzętu i oprogramowania, systemów opracowania danych
i sieci komputerowych, oprogramowania wspierającego zarządzanie (usprawnianie procesu analizy informacji i podejmowania decyzji), doradztwo, informacje i konsultacje w zakresie technologii informacyjnych, usługi modelowania
i optymalizacji procesów z wykorzystaniem narzędzi IT, wdrażania oraz stosowania systemów Business Intelligence opartych o hurtownie danych, usługi opracowywania systemów
analitycznych opartych o techniki sztucznej inteligencji, usługi zarządzania wiedzą oraz eksploracji danych (data mining),
badania, projektowanie i rozwój komputerowego oprogramowania, sprzętu oraz oprogramowania wbudowanego
w urządzenia, programów komputerowych, wynajem, leasing oraz aktualizacja komputerowego oprogramowania,
w tym poprzez Internet (ASP - Application Sevice Provider),
umożliwianie tymczasowego użytkowania on-line niepobieralnego oprogramowania, 43 usługi agencji zakwaterowań hotele, pensjonaty, usługi domów turystycznych, usługi moteli, zakwaterowanie tymczasowe, rezerwacje zakwaterowania tymczasowego, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
usługi restauracji, kawiarni, barów, kateringu, kafejek, samoobsługowych restauracji oraz snack-barów, catering żywności i napojów, wynajem sal konferencyjnych, wypożyczanie
mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej, wypożyczanie
namiotów, konstrukcji przenośnych, wynajem instalacji wykorzystywanych podczas spotkań, konferencji, wystaw, spektakli, zjazdów, seminariów, sympozjów i warsztatów szkoleniowych, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi,
usługi medyczne, badania medyczne, opieka zdrowotna, doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, usługi medycznej opieki pielęgniarskiej, rehabilitacji, usługi klinik medycznych, lecznic, szpitali, przychodni, laboratoriów medycznych, placówek
rehabilitacji i rekonwalescencji, usługi spa.
497409
(220) 2019 03 20
POLSKI KARP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polski Karp

(210)
(731)
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(531) 03.09.01, 26.11.01, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 29 żywność z ryb i potrawy rybne, filety rybne,
ryby konserwowane, ryby nieżywe, ryby puszkowane, ryby
solone, konserwy rybne, przetwory rybne, owoce morza
i mięczaki nieżywe, 31 ryby żywe, owoce morza i mięczaki
żywe, pasza dla ryb, pasza dla zwierząt, karma dla zwierząt,
35 sprzedaż ryb żywych, owoców morza i mięczaków żywych, paszy dla ryb, paszy dla zwierząt, karmy dla zwierząt,
sprzedaż żywych zwierząt, sprzedaż żywności i artykułów
spożywczych, sprzedaż maszyn i urządzeń rolniczych oraz
dodatkowego wyposażenia, sprzedaż wyrobów chemicznych, sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów,
pośrednictwo w sprzedaży wszystkich wyżej wymienionych
towarów, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi organizowania sprzedaży hurtowej i detalicznej, zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi i przemysłowymi, zarządzanie
organizacją producentów żywności, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi pośrednictwa handlowego, usługi
informacji handlowej, usługi promocyjne, informacyjne, reklamowe, marketingowe, dystrybucja materiałów promocyjnych i reklamowych, 39 usługi dostawy żywności i napojów,
w tym ryb żywych, usługi transportu żywności i napojów,
w tym ryb żywych, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe
zwłaszcza w zakresie hodowli ryb, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z ochroną przyrody, zasobów naturalnych
i środowiska, usługi organizacji seminariów, konferencji, sympozjów, organizacja konkursów, publikacje multimedialne,
usługi wydawnicze.
497410
(220) 2019 03 20
POLSKI KARP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O! karp
(210)
(731)

(531) 03.09.01, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż ryb żywych, owoców morza i mięczaków żywych, paszy dla ryb, paszy dla zwierząt, karmy
dla zwierząt, sprzedaż żywych zwierząt, sprzedaż żywności
i artykułów spożywczych, sprzedaż maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia, sprzedaż wyrobów
chemicznych, sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion,
nawozów, pośrednictwo w sprzedaży wszystkich wyżej wymienionych towarów, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi
organizowania sprzedaży hurtowej i detalicznej, zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi i przemysłowymi, zarządzanie organizacją producentów żywności, zarządzanie
działalnością gospodarczą, usługi pośrednictwa handlowego, usługi informacji handlowej, usługi promocyjne, informacyjne, reklamowe, marketingowe, dystrybucja materiałów
promocyjnych i reklamowych, 38 usługi portali internetowych, w tym informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych,
udostępnianie baz on-line via portal, udostępnianie komputerowych baz danych, umożliwianie wielu użytkownikom
dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem Interne-
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tu, zapewnianie dostępu do stron internetowych i portali,
41 usługi edukacyjne i szkoleniowe zwłaszcza w zakresie hodowli ryb, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z ochroną przyrody, zasobów naturalnych i środowiska, usługi organizacji seminariów, konferencji, sympozjów, organizacja
konkursów, publikacje multimedialne, usługi wydawnicze.
497511
(220) 2019 03 21
PHU JAGR-PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Granlan

(210)
(731)
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targów i wystaw w celach handlowych, usługi (agencje) eksportowe i importowe, pomoc handlowa w zakresie organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa również świadczona w ramach umowy franchisingowej, usługi promocyjne
i marketingowe, 44 higiena i troska o urodę istot ludzkich,
w tym prowadzenie gabinetów fryzjerskich, kosmetycznych
i salonów piękności, kosmetyka stosowana w salonie piękności jak: makijaż permanentny, pigrnentacja, tatuowanie,
medyczna pielęgnacja urody, usługi manicure, usługi wizażu,
biotatuażu, usługi gabinetów odnowy biologicznej, działalność paramedyczna, prowadzenie solariów, organizowanie
pokazów fryzjerskich i kosmetycznych.
497538
(220) 2019 03 21
BABY DESIGN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poczesna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) espiro
(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze
jadalne: jogurty, kefir, koktajle mleczne, margaryna, masło, mleczne produkty, mleko, napoje mleczne z przewagą
mleka, oleje roślinne, podpuszczka, produkty serowarskie,
sensatka, smalec, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych,
śmietana, 35 usługi handlu hurtowego i detalicznego produktów mleczarskich oraz tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
497512
(220) 2019 03 21
KULEC-KARAMPOTIS ANNA STUDIO FRYZJERSKIE
TRENDY, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRENDY NAILS FASHION
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie gromadzenia i sprzedaży
towarów takich jak: kosmetyki: kremy, emulsje, płyny, żele
i oliwki do skóry, maseczki do twarzy, maseczki do peelingu,
podkłady barwiące (płyny, pasty, pudry), pudry do makijażu,
pudry higieniczne, mydła toaletowe, mydła dezodoryzujące,
perfumy, wody toaletowe i kolońskie, depilatory, dezodoranty, lotony do włosów, środki do mycia, układania, farbowania i pielęgnacji włosów, środki do golenia (kremy, pianki,
płyny), środki do makijażu i demakijażu twarzy i oczu, środki
przeznaczone do ust, środki do pielęgnacji i malowania paznokci, środki do opalania, środki do rozjaśniania skóry, środki
przeciw zmarszczkom, preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry, preparaty antycellulitowe, pigment kosmetyczny,
preparaty do korekty brwi i linii oczu oraz towarów jak: narzędzie i przyrządy ręcznie sterowane do stosowania w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, w salonach piękności,
w gabinetach odnowy biologicznej i medycznej, maszynki
do obcinania włosów, aparaty do układania włosów, elektrotermiczne urządzenia do układania włosów, szczotki, grzebienie, przybory toaletowe do włosów, włosy sztuczne, peruki, ozdoby do włosów, w celu ich sprzedaży i swobodnego
wyboru w centrum handlowym, sklepie wielobranżowym,
supermarkecie, hurtowni, punkcie detalicznym, salonie, poprzez zamówienia korespondencyjne, za pośrednictwem
usługi elektronicznej, w systemie telezakupów, sprzedaż
promocyjna ww. towarów dla osób trzecich, organizowanie

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 12 wózki dziecięce, składane wózki dziecięce,
budki do wózków dziecięcych spacerowych, wózki na kółkach dla dzieci, wózki dziecięce wyposażone w nosidełka,
pokrowce na wózki dziecięce, wózki-wagoniki do przewożenia dzieci, samochodowe foteliki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, foteliki bezpieczeństwa do pojazdów,
przenośne foteliki dziecięce do samochodów, foteliki bezpieczeństwa dla niemowląt i dzieci do pojazdów, pokrycia
siodełek rowerów, pokrycia wózków dziecięcych spacerowych, pokrycia wózków dziecięcych, pokrycia i budki
do dziecięcych wózków spacerowych, motocykle, elektryczne motocykle, stojaki na motocykle, rowery, rowery dziecięce, rowery elektryczne, rowery jednokołowe, rowery składane, samobalansujące się rowery jednokołowe, pojazdy,
pojazdy elektryczne, skutery [pojazdy], hulajnogi (pojazdy),
pojazdy napędzane elektrycznie, sanki [pojazdy], pojazdy
zdalnie sterowane, rowerki biegowe [pojazdy], dziecięce siedziska podwyższające do siedzeń pojazdów, pasy bezpieczeństwa dla dzieci do użytku w pojazdach, szelki bezpieczeństwa do pojazdów, do fotelików bezpieczeństwa dla
dzieci, osłony i daszki przeciwsłoneczne do samochodów
osobowych, hulajnogi z pedałami, gokarty, deskorolki elektryczne, minirowery, pojazdy lądowe na pedały, przyczepki
do przewożenia dzieci, rowery wyposażone w silnik, wózek
dla niemowląt z usuwalnymi wspornikami, wózki, wózki
do użytku z przenośnym łóżeczkiem niemowlęcym, dopasowane pokrowce na rowery, dopasowane śpiwory do wózków, akcesoria do wózków dziecięcych zawarte w tej klasie,
quady, pojazdy napędzane do użytku na lądzie, torby
do wózków, 20 regulowane foteliki nosidełka, łóżeczka dziecięce, bezpieczne łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki dla
dzieci, dopasowane osłonki na poręcze łóżeczka dziecięcego, łóżeczka dla małych dzieci, pokrycia ochronne na meble
[dopasowane], chodziki dla dzieci, krzesełka do wanny, krzesełka dla niemowląt, krzesełka kąpielowe dla niemowląt, kojce, elektryczne kołyski dla niemowląt, kosze dla niemowląt,
kosze do noszenia dzieci, leżaczki dziecięce typu bujaki, łóżka, łóżka dziecięce, łóżka piętrowe, łóżka przenośne, łóżka
składane dla dzieci, łóżka ze schowkiem [szufladami], nadmuchiwane poduszki [inne niż do celów medycznych]
do umieszczenia wokół szyi, materace, maty dla dzieci
do spania, poduszki do karmienia niemowląt, poduszki,
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ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel, poduszki ciążowe, posłania dziecięce wykonane z materiału w postaci torby, poduszki zapobiegające zsuwaniu się
dla niemowląt, zagłówki dla niemowląt, wałki dla niemowląt,
bramki zabezpieczające dla dzieci, krzesła, kredensy, toaletki,
komody, ławy [meble], krzesła składane, meble dla dzieci,
maty do przewijania niemowląt, maty do kojców dziecięcych, pościel do łóżeczek niemowlęcych [inna niż bielizna
pościelowa], przewijaki, pudełka na zabawki [meble], pudełka na wyprawkę dla noworodka [drewniane lub z tworzyw
sztucznych], rozkładane bramki zabezpieczające do schodów, rozkładane bramki zabezpieczające do otworów
drzwiowych, siedzenia przystosowane do niemowląt, siedzenia dla dzieci, stoły, szafy [meble], wysokie krzesła dla
dzieci, 28 wózki dla lalek, wózki do zabawy, wózki spacerowe
do zabawy, łóżeczka dla lalek, zabawki do zawieszania w łóżeczkach dziecięcych, rowery zabawkowe, rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], zabawkowe pojazdy powietrzne,
pojazdy [zabawki], zabawki - pojazdy sterowane elektronicznie, pojazdy sterowane radiowo [zabawki], inteligentne elektroniczne pojazdy zabawkowe, pojazdy zabawkowe do jeżdżenia, pojazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], zdalnie
sterowane pojazdy zabawkowe na baterie, pojazdy zabawki
z elementami do przekształcania, huśtawki, huśtawki [zabawki], huśtawki dla niemowląt, hulajnogi [zabawki], karuzele będące przedmiotami do zabawy, lalki, łóżka dla lalek, łódki do zabawy, meble zabawkowe, maty z zabawkami dla
niemowląt, pojazdy zabawkowe do jeżdżenia z napędem
mechanicznym, roboty zabawkowe, trampoliny, wrotki [zabawki], gry, zabawki i akcesoria do zabawy, zjeżdżalnie
[przedmioty do zabawy], zjeżdżalnie [wyposażenie placów
zabaw], domki do zabawy, domki zabawkowe dla dzieci,
przyrządy na place zabaw, przyrządy na place zabaw wykonane z tworzyw sztucznych, przyrządy na place zabaw wykonane z drewna, leżaczki bujane (zabawki), 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pomocą Internetu
towarów: foteliki i łóżeczka bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, pokrycia wózków dziecięcych, wózki dziecięce, akcesoria do wózków dziecięcych, rolety samochodowe, rowery
dla dzieci, rowerki biegowe, przyczepki do przewożenia
dzieci, pojazdy akumulatorowe dla dzieci, pojazdy, hulajnogi,
skutery, dziecięce siedziska podwyższające do siedzeń pojazdów, łóżeczka dziecięce, materace do łóżeczek dziecięcych, dziecięce łóżeczka turystyczne, krzesełka dla dzieci
do karmienia, kojce, stoły do przewijania (przewijaki) dla niemowląt, kosze na zabawki, chodziki dla dzieci, leżaki dla dzieci, krzesełka kąpielowe, łóżka, szafki, komody, nakładki na łóżeczka do przewijania, kołyski, biurka dla dzieci, drewniane
wyposażenie placów zabaw dla dzieci, odzież dziecięca, bielizna dziecięca, obuwie, gry i zabawki, huśtawki, karuzele,
sanki, maty edukacyjne, nosidełka dla dzieci, chusty do noszenia dzieci, torby, torebki, parasolki, pościel dziecięca, samochodzików, motocykli, rowerków, jeździków, mat edukacyjnych, mini placów zabaw, zjeżdżalni dmuchanych
i plastikowych, domków dmuchanych i plastikowych, namiocików, domków dla dzieci, jak również dostarczanie informacji handlowych o tych produktach, reklama, zarządzanie
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, sporządzanie opinii handlowych,
przekazywanie informacji handlowych oraz doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadzenia sprzedaży detalicznej
i hurtowej, badania i analiza rynku, analiza kosztów, badania
opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, organizacja targów i wystaw dla celów handlowych,
dostarczanie informacji z zakresu działalności gospodarczej,
pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej wyszukiwanie partnerów biznesowych, zarządzanie zbiora-
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mi informatycznymi, w szczególności wydzielanie, wyszukiwanie i odzyskiwanie informacji oraz pozyskiwanie danych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, sporządzenie indeksów informacji do celów handlowych i reklamowych, dystrybucja produktów do celów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe i ogłoszenia, wypożyczanie materiału reklamowego, usługa obsługi reklamacji konsumentów, zarządzanie
planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz
planami promocyjnymi, ekspertyzy w zakresie działalności
gospodarczej, wycena działalności handlowej, prognozy
ekonomiczne, marketing bezpośredni, marketing, wspieranie sprzedaży poprzez reklamę, promocję, doradztwo w zakresie zbytu i zakupu, wynajem czasu i miejsca reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, powyższe usługi również
dostarczane on-line z elektronicznych lub komputerowych
baz danych lub Internetu, oferowanie usług aukcyjnych
w formie promocji, dostarczanie informacji handlowej i biznesowej on-line w zakresie dystrybucji, promocji, sprzedaży,
odsprzedaży fotelików i łóżeczek bezpieczeństwa dla dzieci
do pojazdów, pokryć wózków dziecięcych, wózków dziecięcych, akcesoriów do wózków dziecięcych, rolet samochodowych, rowerów dla dzieci, pojazdów akumulatorowych dla
dzieci, rowerków biegowych, przyczepek do przewożenia
dzieci, pojazdów, hulajnóg, skuterów, dziecięcych siedzisk
podwyższających do siedzeń pojazdów, łóżeczek dziecięcych, materaców do łóżeczek dziecięcych, dziecięcych łóżeczek turystycznych, krzesełek dla dzieci do karmienia, kojców, stołów do przewijania (przewijaki) dla niemowląt,
koszów na zabawki, chodzików dla dzieci, leżaków dla dzieci,
krzesełek kąpielowych, łóżek, szafek, komód, szaf, nakładek
na łóżeczka do przewijania, kołysek, biurek dla dzieci, drewnianego wyposażenia placów zabaw dla dzieci, odzieży
dziecięcej, bielizny dziecięcej, obuwia, gier i zabawek, huśtawek, karuzel, sanek, mat edukacyjnych, nosidełek dla dzieci,
chust do noszenia dzieci, toreb, torebek, parasolek, pościeli
dziecięcej, samochodzików, motocykli, rowerków, jeździków,
mini placów zabaw, zjeżdżalni dmuchanych i plastikowych,
domków dmuchanych i plastikowych, namiocików, domków
dla dzieci, pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, promocja towarów i usług
przez zamawianie on-line, prowadzenie wykazu informacji
handlowych w Internecie.
497778
(220) 2019 03 27
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice Parcela
(540) (znak słowny)
(540) RUST STAIN
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki
(210)
(731)
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podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe,
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami,
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych,
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych,
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa
domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami
i aparaturą sanitarną.
498176
(220) 2019 04 03
SBU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Puszczykowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SBU

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi developerskie: w szczególności tworzenie, pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowlane, usługi
w zakresie doradztwa w zarządzaniu nieruchomościami,
sprzedaży domów oraz lokali mieszkalnych i użytkowych,
usługi w zakresie pozyskiwania nieruchomości przeznaczonych do najmu, oraz ich sprzedaży, użyczenia, pomoc
w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie administrowania nieruchomościami,
lokalami, powierzchnią użytkową, usługi agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami, pośrednictwo w kupnie - sprzedaży nieruchomości, wycena nieruchomości,
wynajmowanie mieszkań, zarządzanie nieruchomościami,
sprzedaż domów, lokali użytkowych i mieszkalnych, usługi
w zakresie finansowania inwestycji, usługi wynajmowania
obiektów handlowych, biurowych oraz usługowych, wynajmowanie powierzchni użytkowych w centrach handlowo
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- rozrywkowych, administrowanie tymi centrami oraz pobieranie czynszu, usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, usługi w zakresie wyceny powierzchni
użytkowej w centrach handlowo-usługowo-rozrywkowych,
doradztwo inwestycyjne, wycena nieruchomości, leasing
nieruchomości, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi,
37 usługi ogólnobudowlane i remontowo-budowlane oraz
instalacyjne w zakresie: instalacji wodno-kanalizacyjnych,
instalacji elektrycznych, instalacji przeciwpożarowych, instalacji systemów odgromowych, usługi w zakresie wznoszenia
różnorodnych obiektów budowlanych, usługi wykonywania
specjalistycznych robót budowlanych, wykonywania robót
wykończeniowych oraz instalacji budowlanych, przygotowania terenu pod inwestycję, podział gruntu, usługowe
sprzątanie obiektów, usługi realizacji i nadzoru w zakresie
przedsięwzięć inwestycyjnych polegającymi na budowie
i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzedaży, wynajmu lub użyczenia.
498218
(220) 2019 04 04
PRIME WARSAW PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZEGLĄD WARSZAWSKI
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne oraz do pobrania, publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, 16 publikacje drukowane, publikacje promocyjne,
publikacje reklamowe, publikacje edukacyjne, papier, karton
i wyroby z tych materiałów: banery, foldery, ulotki, citylighty,
gadżety i materiały promocyjno-reklamowe, druki, materiały
introligatorskie, fotografie, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), czcionki drukarskie, matryce
drukarskie, 41 usługi informacji o edukacji, imprezach rozrywkowych, rekreacji, wypoczynku, usługi związane z organizacją wypoczynku, organizowanie i obsługa, kongresów,
zjazdów, koncertów, szkoleń, kursów, sympozjów, przyjęć,
spektakli, zajęć sportowych, usługi rezerwacji miejsc na spektakle, usługi dystrybucji biletów, publikowanie elektroniczne
on-line książek i periodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie
publikacji elektronicznych on-line, poradnictwo zawodowe,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, fotografowanie, fotoreportaże, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych, organizowanie i obsługa loterii, konkursów, zawodów sportowych,
organizowanie konferencji i seminariów, prowadzenie kin,
prowadzenie nocnych klubów i dyskotek, prowadzenie kasyn, kręgielni, sal koncertowych, centrów sportowych lub
centrów rozrywki, usługi wydawnicze, wypożyczanie sprzętu turystycznego i sportowego, tłumaczenia.
498276
(220) 2019 04 04
CRAZY NAUKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CRAZY NAUKA
(510), (511) 9 e-booki, publikacje elektroniczne, edukacyjne materiały do pobrania, podcasty, podcasty do pobrania,
książki audio, książki zapisane na płytach, nagrania wideo,
(210)
(731)

76

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

nagrane magnetyczne nośniki danych, dyski optyczne zapisane, nagrane płyty CD i DVD, 35 usługi współpracy z blogerami, usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem materiałów audio i wideo, pisanie, publikowanie,
wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, usługi
sprzedaży detalicznej oraz sprzedaży detalicznej on-line
związane z następującymi produktami: fotografie w wersji
drukowanej lub elektronicznej, w tym fotografie autorskie,
odzież dla dzieci lub dorosłych, w tym odzież reklamowa
(sygnowana) dla dzieci lub dorosłych, pomoce dydaktyczne dla nauczycieli, w tym scenariusze lekcji, książki, czasopisma i magazyny w postaci tradycyjnej, książki, czasopisma i magazyny w postaci elektronicznej, audiobooki,
38 zapewnianie dostępu do portali internetowych, dostęp
do treści, stron internetowych i portali, prowadzenie portalu w Internecie polegające na przesyłaniu informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi świadczone
przez portal internetowy w zakresie udostępniania na portalu informacji, wiadomości, aktualności, ogłoszeń, reklam,
filmów, fotografii, podcastów dostarczanie wiadomości
za pośrednictwem środków elektronicznych, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych,
internetowy serwis informacyjny, nadawanie treści audio,
audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, podcasting, transmisje internetowe, elektroniczna
transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów,
wiadomości i danych, elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów rozmów
[chatroomów] oraz forów internetowych, 41 usługi pisania
blogów, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, montaż wideo, usługi w zakresie nagrań wideo,
produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja
edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych i wideo, wynajem sprzętu audio
i wideo, usługi edycji nagrań audio i wideo, udostępnianie
wideo za pomocą strony internetowej, świadczenie usług
rozrywkowych lub edukacyjnych za pośrednictwem wideo,
usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio
i rozrywki multimedialnej, usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie nagrań wideo i audio, organizacja
kursów szkoleniowych on-line, organizacja szkoleń, usługi
wydawnicze w zakresie: książek, czasopism i magazynów
w postaci tradycyjnej, książek, czasopism i magazynów
w postaci elektronicznej, audiobooków. edukacja, nauczanie, dostarczanie informacji edukacyjnych, publikacja materiałów edukacyjnych, udostępnianie publikacji on-line,
publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz
danych lub internetu, publikowanie drogą elektroniczną,
szkolenia edukacyjne, kursy szkoleniowe, kursy edukacyjne,
organizacja webinariów, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie wykładów i prelekcji,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie lekcji pokazowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie eksperymentów edukacyjnych, usługi konferansjerskie.
498396
(220) 2019 04 08
VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

Nr ZT26/2019

(540) FUSION HAND & BODY HYDRATING CREAM

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp,
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci,
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu,
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.
498399
(220) 2019 04 08
VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VV VICTORIA VYNN SALON GEL POLISH TAPE BOND
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp,
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci,
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu,
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.

Nr ZT26/2019
(210)
(731)
(540)
(540)
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498445
(220) 2019 04 08
SZEMRAJ MARCIN, Ostrowiec Świętokrzyski
(znak słowno-graficzny)
MAGNUS EXTREME
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(531) 02.01.23, 02.01.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 materiały edukacyjne, do pobrania, materiały
edukacyjne w formie mapy myśli, do pobrania.
498451
(220) 2019 04 09
ASPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kliniska Wielkie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASPROD ASPROD Piekarnia-Cukiernia rok zał. 1991
(210)
(731)

(531) 27.05.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 przyrządy do ćwiczeń fizycznych, przyrządy
gimnastyczne, przyrządy stosowane w kulturystyce, ławki
do ćwiczeń, stojaki kulturystyczne, wyciągi kulturystyczne, drążki kulturystyczne, drążki do podciągania, poręcze
do ćwiczeń, sztangi, hantle do ćwiczeń, ciężarki.
(210)
(731)
(540)
(540)

498446
(220) 2019 04 08
SZEMRAJ MARCIN, Ostrowiec Świętokrzyski
(znak słowno-graficzny)
MAGNUS POWER

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 28 przyrządy do ćwiczeń fizycznych, przyrządy
gimnastyczne, przyrządy stosowane w kulturystyce, ławki
do ćwiczeń, stojaki kulturystyczne, wyciągi kulturystyczne, drążki kulturystyczne, drążki do podciągania, poręcze
do ćwiczeń, sztangi, hantle do ćwiczeń, ciężarki.
(210)
(731)
(540)
(540)

498449
(220) 2019 04 08
WERBIK ARKADY, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
MAPONOTKA

(531) 02.01.23, 02.01.24, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 9 materiały edukacyjne, do pobrania, materiały
edukacyjne w formie mapy myśli, do pobrania.
(210)
(731)
(540)
(540)

498450
(220) 2019 04 08
WERBIK ARKADY, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
GRAFNOTKA

(531)

01.03.02, 01.03.12, 01.03.15, 08.01.08, 26.01.02, 26.01.16,
26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, chleb, bułki, bułeczki słodkie, ciasta i ciastka, tarty (z owocami), dania gotowe i wytrawne przekąski, kanapki i pizza, bułka tarta, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210)
(731)
(540)
(540)

498471
(220) 2019 04 09
URBAŃSKA-DROBNY MARZENA, Sucha Beskidzka
(znak słowno-graficzny)
Krówka ŻYWIECKA

(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.05.19, 05.05.21
(510), (511) 16 opakowania na żywność, opakowania
na prezenty, 30 wyroby cukiernicze, pomadki (cukierki), pralinki, 35 reklama zewnętrzna, reklama, reklamy telewizyjne,
reklamy radiowe.
498477
(220) 2019 04 09
CARGOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CARGOTOR
(510), (511) 37 konserwacja torów kolejowych, budowanie
dróg kolejowych, budowa linii kolejowych, 39 transport kolejowy, transport towarów koleją, wynajmowanie linii kolejowych, usługi kolejowego transportu towarowego, usługi
w zakresie organizowania transportu kolejowego.
(210)
(731)

498479
(220) 2019 04 09
TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) tołpa. dermo body cellulite.

Nr ZT26/2019

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
498486
(220) 2019 04 09
TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. dermo face physio.
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
498481
(220) 2019 04 09
TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. dermo face strefa t.
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
498493
(220) 2019 04 09
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wfośigw wojewódzki fundusz ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w krakowie

(210)
(731)
(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
498482
(220) 2019 04 09
TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. dermo face sebio.
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 05.03.11, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, udzielanie pomocy finansowej w postaci pożyczek i dotacji na zadania związane z ochroną środowiska.
(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
498484
(220) 2019 04 09
TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. dermo face lipidro.

(210)
(731)

498504
(220) 2019 04 09
COLLECTIVE 78 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) collective 78 projekt + realizacja
(210)
(731)

Nr ZT26/2019
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(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 37 budownictwo, konsultacje budowlane, usługi w zakresie remontów budynków, remont nieruchomości,
remontowanie budynków, nadzór nad remontami budynków, usługi doradcze dotyczące remontów budynków, konsultacje budowlane, malowanie, tapetowanie, tynkowanie.
usługi hydrauliczne, usługi inżynieryjne, usługi elektryków,
usługi stolarskie, usługi dekarskie usługi budowlane, budowa domów wielo oraz jednorodzinnych, budowa obiektów
przemysłowych, budowa obiektów usługowo-handlowych,
usługi budowlane dotyczące infrastruktury drogowej, usługi
budowlane dotyczące infrastruktury technicznej, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe, usługi budowlane instalacyjne, usługi informacji oraz nadzoru budowlanego, instalowanie i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, uszczelnianie budynków,
zabezpieczanie budynków przed wilgocią, instalowanie i naprawa urządzeń przeciwwłamaniowych, usługi generalnego
wykonawcy i inwestora zastępczego robót budowlanych,
wynajem sprzętu budowlanego, instalowanie i naprawa
wind, 42 usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, usługi projektowe i doradcze dotyczące architektury,
usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz i dekoracji wnętrz, wzornictwo przemysłowe, usługi projektowania wnętrz budynków, biur, powierzchni użytkowych,
mebli, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi
projektowania budynków, usługi projektowania infrastruktury technicznej, projektowanie terenów zielonych, zieleńców
i parków, usługi polegające na aranżacji wystroju wnętrz i dekorowania wnętrz, badania, opinie, ekspertyzy i analizy techniczne w zakresie budownictwa, pomiary gruntu, badania,
ekspertyzy i pomiary geologiczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

498524
(220) 2019 04 10
CYRANEK JACEK WELL-ROUNDED DESIGN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
WRD DESIGN IS IN OUR DNA

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy rynkowe, marketing, 42 usługi graficzne, opakowania - projektowanie, prace
badawcze nad nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie opakowań, stylizacja - wzornictwo przemysłowe,
wzornictwo przemysłowe, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi.
(210)
(731)
(540)
(540)
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stołowe, talerze papierowe, kubki papierowe, podstawki papierowe, papierowe poszewki na poduszkę, tace do użytku
domowego papierowe.
498535
(220) 2019 04 10
SEMPRE FARBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) PRIMAVERA
(510), (511) 2 farby, farby bakteriobójcze, impregnaty
do drewna, farby podkładowe, farby wypełniające, farby
nawierzchniowe, farby antykorozyjne, farby w aerozolu, farby emulsyjne, farby proszkowe, lakiery, lakierobejce, emalie,
pigmenty do farb, rozcieńczalniki do farb i lakierów, spoiwa do farb, utrwalacze do lakierów, zagęszczacze do farb,
preparaty zabezpieczające do metali, środki gruntujące dla
budownictwa, 19 tynki syntetyczne i mineralne, środki gruntujące pod tynki, mozaikowe masy tynkarskie, zaprawy budowlane, zaprawy klejowo-szpachlowe.
(210)
(731)

498536
(220) 2019 04 10
NOWAK DANIEL, NOWAK KRYSTYNA,
NOWAK BOGDAN KACPEREK SPÓŁKA CYWILNA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wkladkidobutow.pl
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 02.09.19, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej, świadczone w lokalu sprzedawcy, on-line oraz za pomocą sprzedaży wysyłkowej, artykułów w związku z obuwiem, realizowane za pośrednictwem dystrybucji przez sklep
internetowy, internetowych platform handlowych, stron
internetowych, papierowych oraz internetowych katalogów,
a także dystrybucji prowadzonej w lokalu sprzedawcy.
498540
(220) 2019 04 10
FUNDACJA ROZWOJU KARATE TRADYCYJNEGO
CENTRUM JAPOŃSKICH SPORTÓW I SZTUK WALKI
DOJO STARA WIEŚ, Stara Wieś
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dojo Stara Wieś
(210)
(731)

498525
(220) 2019 04 10
BERECKI MARCIN DM SYSTEM, Konstantynów Łódzki
(znak słowno-graficzny)
PAPEDA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 16 papier, papier powlekany, papierowe wyroby
artystyczne, pojemniki papierowe, torby papierowe, worki papierowe, papierowe nakrycia (obrusy) stołowe, odzież
papierowa, bielizna stołowa papierowa, papierowe maty

(531) 26.11.02, 26.11.06, 26.11.09, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, nauczanie indywidualne, nauka
japońskich sportów i sztuk walki, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
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sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie
społecznych imprez sportowych i kulturalnych, produkcja
filmów, innych niż reklamowe, przekazywanie know-how
szkolenia], publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, rezerwowanie miejsc na pokazy, sprawdziany edukacyjne, szkolenia sado [szkolenia z japońskiej ceremonii picia herbaty], udostępnianie obiektów
i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu
sportowego, wynajmowanie obiektów sportowych, usługi
trenerskie.
498543
(220) 2019 04 10
TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Jasin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TADAR Codzienne sukcesy

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.11.01,
26.11.08
(510), (511) 7 odkurzacze elektryczne, sokowirówki elektryczne, miksery elektryczne, miksery domowe (elektryczne),
młynki domowe elektryczne, elektryczne narzędzia kuchenne, elektryczne młynki do kawy, miksery elektryczne do celów domowych, maszyny i roboty kuchenne elektryczne,
ubijaczki elektryczne do użytku domowego, elektryczne
maszyny do ostrzenia sztućców, urządzenia do wyciskania
owoców [elektryczne], blendery elektryczne do celów domowych, krajalnice spiralne do warzyw, elektryczne, osuszacze do sałaty [kuchenne urządzenia elektryczne], elektryczne wyciskacze do owoców do użytku domowego, maszyny
do ubijania żywności [elektryczne, do gospodarstwa domowego], elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego, elektryczne zgrzewarki próżniowe
do żywności do celów gospodarstwa domowego, maszynki
do mielenia mięsa [elektryczne narzędzia] do użytku domowego, 8 elektryczne urządzenia do układania włosów, maszynki do strzyżenia do użytku osobistego [elektryczne i nieelektryczne], nożyczki, nożyce [narzędzia obsługiwane
ręcznie], przybory do układania włosów, przyrządy do ozdabiania ciała ludzkiego, przyrządy do strzyżenia [ręczne], żelazka, czerpaki [narzędzia ręczne], dopasowane pudełka
na sztućce, jaja (krajarki do -) [nieelektryczne], komplety
sztućców wykonane z metali szlachetnych, komplety sztućców w pudełku, jednorazowe łyżki, jednorazowe noże, jednorazowe widelce, konserwy (noże do otwierania -) nieelektryczne, łyżki [chochle do win], łyżeczki do kawy, łyżeczki
do herbaty, krajarki obsługiwane ręcznie, łyżki do zupy, łyżki
stołowe ze stali nierdzewnej, łyżki, widelce 1 noże stołowe
z tworzyw sztucznych, łyżki z tworzyw ulegających biodegradacji, noże kuchenne, noże kucharskie, noże stołowe,
noże stołowe ze stali nierdzewnej, nożyce do drobiu, nożyczki do użytku kuchennego, obieraczki do owoców, nieelektryczne, obieraczkl do warzyw, nieelektryczne, otwieracze
do puszek [nieelektryczne], przecinaki do folii, ręczne szatkownice kuchenne, przyrządy do usuwania rybich łusek,
przyrządy do dekantacji cieczy [narzędzia ręczne], sztućce,
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szpachle [narzędzia ręczne], tasaki [noże], tłuczki [narzędzia
ręczne], ubijaki [narzędzia], urządzenia do krojenia jajek, widelce, widelce sałatkowe, widelce stołowe ze stali nierdzewnej, widelce (sztućce), wydrążacze do owoców, żelazka elektryczne, elektryczne żelazka parowe, elektryczne trymery
do włosów, elektryczne maszynki do strzyżenia włosów,
przybory do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, polerki
do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, maszynki
do strzyżenia włosów do użytku osobistego, elektryczne
i nieelektryczne, 10 przyrządy do masażu, urządzenia do masażu, urządzenia do głębokiego masażu cieplnego, elektryczne masażery kosmetyczne, elektryczne masażery kosmetyczne do użytku domowego, elektryczne rozpylacze
do podawania inhalacji parowych, elektryczne aparaty
do masażu do użytku domowego, 11 blachy do pieczenia
[kuchenny sprzęt elektryczny], chłodziarki do wina, czajniki,
czajniki elektryczne, domowe patelnie [elektryczne], domowe ekspresy do kawy [elektryczne], elektryczne garnki
do podawania potraw, elektryczne opiekacze, elektryczne
parowniki do ryżu, elektryczne patelnie do smażenia, elektryczne patelnie do duszenia, elektryczne podgrzewacze
do napojów, elektryczne tostery, elektryczne urządzenia
do gotowania jajek, elektryczne urządzenia do pieczenia
chleba, elektryczne urządzenia do gotowania ryżu, elektryczne urządzenia do gotowania, elektryczne urządzenia
do schładzania wina, fontanny czekoladowe, elektryczne,
gofrownice, frytkownice elektryczne, gofrownice elektryczne, grill, frytkownice elektryczne, grille elektryczne do użytku
na wolnym powietrzu, grzejniki elektryczne, kawiarki elektryczne do celów domowych, kuchenny sprzęt elektryczny,
maszyny do palenia kawy, lodówki na napoje do samochodów, maszyny do smażenia żywności, maszyny do wytwarzania lodów, opiekacze do mięs, parowary elektryczne, patelnie elektryczne, piece dopieczenia, podgrzewacze
dojedzenia, podgrzewacze do kubków zasilane przez USB,
przybory kuchenne elektryczne, rożna, szybkowary elektryczne, tostery, urządzenia do chłodzenia napojów, urządzenia do gotowania, urządzenia do grillowania, urządzenia
do opiekania i pieczenia, urządzenia do podgrzewania napojów, urządzenia do smażenia naleśników, wielofunkcyjne
urządzenia do gotowania, grzejniki wentylatorowe, przenośne wentylatory elektryczne, elektryczne wentylatory chłodzące, elektryczne tostery, czajniki elektryczne, gofrownice
elektryczne, frytkownice elektryczne, elektryczne klimatyzatory, chłodziarki, elektryczne, szybkowary elektryczne, grille
elektryczne, kaloryfery elektryczne, koce elektryczne, parowary elektryczne, kawiarki elektryczne, odwilżacze elektryczne, lodówki turystyczne (elektryczne), elektryczne pojemniki
chłodzące, elektryczne urządzenia oświetlenia dekoracyjnego, suszarki do prania, elektryczne, lampy elektryczne
do oświetlenia wnętrz, wentylatory elektryczne do użytku
osobistego urządzenia elektryczne do robienia jogurtu, elektryczne urządzenia do pieczenia chleba, garnki elektryczne
[do użytku domowego], przenośne elektryczne suszarki wykorzystujące ciepłe powietrze, elektryczne podgrzewacze
do butelek dokarmienia, elektryczne urządzenia do gotowania na parze, elektryczne suszarki do żywności do użytku
domowego, elektryczne filtry do oczyszczania wody przeznaczone do użytku domowego, 20 maty wyjmowane
do zlewów, niemetalowe haczyki łazienkowe, niemetalowe
korki do wanien, podkładki z tworzyw sztucznych, przyssawki z tworzyw sztucznych, tace niemetalowe, wieszaki na rośliny, niemetalowe, wieszaki na torby, niemetalowe, zatyczki
do zlewów, nie z metalu, zatyczki do prysznicowych otworów odpływowych, nie z metalu, dekoracje wiszące [ozdoby], akcesoria do przechowywania ubrań, barki ruchome,
dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, drewniane półki
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i stojaki [meble], karimaty, poduszki, poduszki bambusowe,
poduszki dekoracyjne, pościel, oprócz bielizny pościelowej,
posłania dziecięce wykonane z materiału w postaci torby,
ramki do zdjęć, lusterka kieszonkowe, lustra łazienkowe, lusterka ręczne (lusterka toaletowe), lustra ścienne, ozdobne
lustra, kółka do zasłon, karnisze (drążki) do firan i zasłon, krążki z tworzyw sztucznych do zasłon [na linki], prowadnice
do zasłon, rolety do okien, rolki do zasłon, uchwyty do zasłon, nie z materiałów tekstylnych, zasłony bambusowe, żaluzje wewnętrzne zasłony dekoracyjne z koralików, haczyki,
niemetalowe, do wieszaków stojących na ubrania, haczyki
na ubrania, niemetalowe, stojaki do wieszania ubrań, wieszaki i haczyki na ubrania, budy dla zwierząt domowych, poduszki dla zwierząt domowych, posłania dla zwierząt domowych, słupki do drapania dla kotów, kosze niemetalowe,
kosze z pokrywką do przenoszenia rzeczy, wyroby wikliniarskie, niemetalowe beczułki, skrzynki na listy, niemetalowe
i niemurowane, korki, nakrętki niemetalowe do butelek, niemetalowe kapsle do korkowania, zamknięcia do butelek
nie ze szkła, metalu lub gumy, zatyczki, nie ze szkła, metalu
lub kauczuku, stopnie [drabiny] niemetalowe, taborety
ze schodkiem [meble], drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, kasety do ekspozycji biżuterii, stoły do masażu, łóżka
do masażu, szafki na buty, półki na buty, transportery dla
zwierząt w formie pudeł, posłania dla zwierząt domowych,
budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, 21 ceramiczne ozdoby, bibeloty z porcelany, naczynia stołowe wykonane z porcelany, naczynia obiadowe z porcelany, ozdoby
z porcelany, doniczki na kwiaty, doniczki okienne, konewki,
osłony na doniczki nie z papieru, podpórki, uchwyty do kwiatów i roślin [układanie kwiatów], rękawice ogrodnicze, spryskiwacze, stojaki do roślin, wazony, kosze na papier, kosze
na śmieci, niemetalowe kosze do segregacji śmieci do celów
domowych, kominki zapachowe, aeratory do wina, buteleczki, butelki na napoje dla podróżnych, chochle do serwowania wina, dzbanki, elektryczne i nieelektryczne korkociągi,
etykietki do dekanterów, karafki [na alkohol], kieliszki, korkociągi, kamienne kostki do whisky, kufle, literatki, kubki termiczne, kubki podróżne, kubki z podwójną ścianką, kubki
z uchem, nie z metali szlachetnych, kufle na piwo, mieszadełka, manierki, naczynia do mieszania koktajli [shakery], naczynia na napoje, naczynia szklane do napojów, otwieracze
do butelek (elektryczne i nieelektryczne), piersiówki, otwieracze do wina, otwieracze do butelek, słomki do picia, syfony
na wodę gazowaną, szczypce do lodu, stojaki na butelki z winem, szklanki do whisky, szklanki do piwa, uchwyty do pojemników na napoje, przenośne, wiaderka do kostek lodu,
wiaderka do chłodzenia wina, wylewki do wina, skarbonki,
skarbonki-świnki, balony szklane [pojemniki], brytfanny, butelki, butelki chłodnicze cedzaki do użytku domowego, chochle do podawania cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki
nieelektryczne, deski do krojenia chleba, deski do krojenia
do kuchni, dzbanki do kawy, nieelektryczne, dziadki do orzechów, filiżanki, filtry do kawy nieelektryczne, fiolki szklane
[pojemniki], foremki do wycinania ciasteczek, formy do ciast,
formy do ciast i ciastek, formy i foremki [przybory kuchenne],
frytkownice nieelektryczne garnki, garnki kuchenne gąsiory,
kieliszki do jajek, klipsy do obrusów, kostki lodu wielokrotnego użytku, kosze do użytku domowego, kosze na chleb
do użytku domowego, kubki ceramiczne, kubki porcelanowe, kubki szklane, łapki do garnków, lejki, łopatki do ciast, łopatki do użytku domowego, łopatki do użytku kuchennego,
łyżki do lodów, łyżki domieszania, maselniczki, maty do pieczenia, maty na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, menażki, metalowe naczynia do przyrządzania lodów
i mrożonych napojów, metalowe pudełka obiadowe, miksery, nieelektryczne, do celów domowych [blendery], miski

81

ze szkła misy ceramiczne, miski z tworzyw sztucznych [pojemniki do gospodarstwa domowego], młynki do pieprzu,
ręczne, młynki do soli i pieprzu, młynki do kawy, moździerze
do użytku kuchennego, naczynia do gotowania, nieelektryczne zaparzacze do herbaty, oddzielacze do jajek, nieelektryczne, do użytku domowego, obrączki na serwetki,
nie z metali szlachetnych, ozdobne stojaki z metali szlachetnych stawiane na środku stołu, papierowe foremki do pieczenia, parowary nieelektryczne, patelnie, patery, patelnie
typu wok, pędzle kuchenne, pieprzniczki, pipety kuchenne,
plastikowe pudełka obiadowe, podgrzewacze do butelek
dla niemowląt, nieelektryczne, podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, podkładki pod garnki, płytki
zapobiegające kipieniu mleka, podkładki pod szklanki,
nie z papieru i nie z tkanin, pojemniczki na przyprawy z metali szlachetnych, pojemniki do chleba, pojemniki do użytku
domowego lub kuchennego, pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb, pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, pojemniki
termoizolacyjne, pokrywki do garnków, praski do ziemniaków, prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], prasy do tortilli,
nieelektryczne [przybory kuchenne], półmiski [tace], pokrywy na ciasto, pokrywki do patelni, przenośne chłodziarki,
nieelektryczne, przesiewacze, sita [przybory gospodarstwa
domowego], przybory do użytku w gospodarstwie domowym, przybory kuchenne, przenośne pojemniki chłodzące,
nieelektryczne, przybory kuchenne nieelektryczne, przykrycia na czajniczek, przykrywki do dań, przyrządy do krojenia
ciasta, pudełka na herbatę, pudełka obiadowe, pucharki, pudełka szklane, ręczne młynki do kawy, puszki na herbatę, pudełka śniadaniowe, rękawice do grilla, rękawice kuchenne,
rękawice do piekarnika, rondle, rondle ceramiczne ruszty
[kuchenne], salaterki, serwetniki, serwisy do herbaty, serwisy
do kawy [zastawa stołowa], serwisy [zastawy stołowe], siatki
do gotowania, inne niż do mikrofalówek, silikonowe pokrywki do żywności wielokrotnego użytku, sitka do herbaty, sitka
do zaparzania herbaty, słoiki na ciastka, skarbonki [świnki]
słoiki, skrobaki (akcesoria kuchenne), solniczki, sosjerki, stojaki
do talerzy, stojaki do przypraw, stojaki na butelki, sprzęt
do zwijania sushi, stolnice, suszarki-ociekacze do naczyń, suszarki do naczyń [stojaki], świeczniki, szczypce do cukru,
szczypce do grilla, szczypce do makaronu spaghetti, szczypce do mięsa, szczypce do pieczywa, szczypce do sałaty,
szczypce do serwowania, szklane naczynia do picia, szklane
korki do butelek, szklane zatyczki, szpikulce kuchenne,
szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, szybkowary nieelektryczne tace do ciast, tace do użytku domowego tace obrotowe, tace papierowe, do użytku domowego, talerze, talerze deserowe, talerze jednorazowego użytku,
tarki do celów kuchennych, tarki kuchenne, termoizolacyjne
pojemniki na żywność, termosy, tłuczki do użytku kuchennego, torby izotermiczne, torebki do wyciskania kremu przy
dekoracji, trzepaczki nieelektryczne, tyłki i rękawy cukiernicze do dekorowania ciast, ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, urządzenia do wytwarzania makaronów,
ręczne, tortownice do ciast, tłuczki kuchenne, wałki do ciasta
domowe, urządzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów
medycznych, wazy do zup, wiadra łazienkowe, wazony podłogowe, widelce do grilla, wkłady chłodzące do schładzania
żywności i napojów, wyciskacze do owoców nieelektryczne,
do użytku domowego, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, zastawa stołowa, zastawa stołowa, inna niż
noże, widelce i łyżki, zestawy do przypraw, zestawy na oliwę,
ocet, sól i pieprz, zestawy na cukier i śmietankę, zestawy
do oliwy i octu, dozowniki do mydła w płynie, dozowniki mydła, dozowniki do ręczników papierowych, dozowniki papieru toaletowego, etui na grzebienie, gąbki do czyszczenia,
gąbki do kąpieli, gąbki do makijażu, gąbki do nakładania pu-
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dru na ciało, gąbki toaletowe, grzebienie, kosmetyczki
na przybory toaletowe, kosmetyczne puderniczki [kompakty], miseczki, misy, mydelniczki, nocniki, papier toaletowy
(uchwyty na -), półki na żel pod prysznic, półki z tworzywa
sztucznego do wanien, przepychacze do toalet, przybory
kosmetyczne, przybory toaletowe, szczotki obrotowo-dźwiękowe do pielęgnacji skóry, uchwyty do rolek papieru
toaletowego, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty
na gąbki, wieszaki na ręczniki [pręty i koła], zakraplacze
do celów domowych, miski na karmę i wodę dla zwierząt domowych, butów (szczotki do -), deski do prasowania, elektryczne urządzenia do usuwania kłaczków, kosze na pranie,
klamerki do wieszania ubrań na sznurze, haczyki do zapinania guzików, łyżki do butów, nieelektryczne przybory do pastowania butów, podstawki pod żelazka do prasowania, pokrowce na deski do prasowania, prawidła do butów, suszarki
do bielizny, szczotki do butów, urządzenia do usuwania
kłaczków, elektryczne lub nieelektryczne, wieszaki do suszenia odzieży, suszarki na pranie, patelnie do jaj, oddzielacze
do żółtek jaj, nieelektryczne, do użytku domowego, elektroniczne dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, kuwety
dla zwierząt domowych, elektryczne i nieelektryczne korkociągi, otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne),
urządzenia do usuwania kłaczków, elektryczne lub nieelektryczne, kuwety dla zwierząt domowych, miski na karmę
i wodę dla zwierząt domowych, niemechaniczne poidła dla
zwierząt domowych w postaci przenośnych dystrybutorów
wody i płynów, uruchamiane przez zwierzęta dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, 22 tekstylia z nieprzetworzonych włókien, liny, linki i sznury, osłony przeciwkurzowe,
plandeki, markizy, namioty i niedopasowane pokrycia, tekstylne żaluzje zewnętrzne, taśmy elastyczne do wiązania, taśmy niemetalowe do owijania i związywania, siatki do prania,
torby do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów tekstylnych, torby napranie, torby na kiszonkę, worki, worki tekstylne do pakowania, osłony ochronne na pojazdy [nieukształtowane], zewnętrzne osłony przed słońcem wykonane
z materiałów tekstylnych, zasłony tekstylne do ochrony
przed wiatrem, tkanina w formie osłony-zadaszenia, materiały na obicia i do wypełniania (z wyjątkiem gum lub tworzyw
sztucznych), materiały opakowaniowe [amortyzujące, wypełniające] nie z gumy, tworzyw sztucznych, papieru lub kartonu, 24 bielizna stołowa i pościelowa, etykiety z materiału
tekstylnego, moskitiery, narzuty (pokrowce na meble), kuchenne ręczniki [tekstylne), podszewki [tkaniny], chusteczki
tekstylne, metki, dopasowane pokrowce na deski toaletowe
z tkaniny, pokrycia na meble z tkanin, pokrycia mebli z tworzyw sztucznych, kotary na drzwi [zasłony], draperie, zasłony,
etykiety tekstylne na kody kreskowe, bielizna pościelowa
i koce, bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, tekstylne artykuły kąpielowe, ręczniki, bieżniki stołowe niepapierowe, ceraty [obrusy], obrusy niepapierowe, obrusy, bieżniki stołowe, ozdobne serwetki z materiału, obrusy z tworzyw
sztucznych, podkładki na stół z materiałów tekstylnych, podkładki pod szklanki z materiałów tekstylnych, ręczniki kuchenne, rękawice do mycia, serwetki tekstylne, ściereczki
do naczyń, serwety na stół niepapierowe tekstylne maty
na stół, tekstylne podstawki pod naczynia, koce dla zwierząt
domowych, koce piknikowe, kołdry, narzuty, pledy podróżne, pokrowce na termofory, poszewki na kołdry, poszewki
na poduszki, prześcieradła, przykrycia na łóżka śpiwory,
35 usługi detaliczne związane z nożami kuchennymi, usługi
handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, usługi handlu detalicznego związane
z urządzeniami kuchennymi, usługi handlu detalicznego
związane ze sprzętem ogrodniczym, usługi handlu detalicz-
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nego związane z filiżankami i szklankami, usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami do mrożenia, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
do chłodzenia usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z deserami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z żywymi zwierzętami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z grzejnikami, wypożyczanie stoisk handlowych, organizowanie i prowadzenie
aukcji, organizowanie aukcji internetowych, administracja
biznesowa w zakresie transportu i dostaw, administrowanie
dotyczące marketingu, administrowanie działalnością gospodarczą, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, nadzór nad działalnością gospodarczą, nadzór
nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, negocjowanie
kontraktów reklamowych, negocjowanie umów kupna
i sprzedaży towarów, organizowanie i prowadzenie spotkań
biznesowych, organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, pośrednictwo w zakresie reklamy, pośrednictwo
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich,
przetwarzanie danych do celów administracyjnych, przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób
trzecich, przygotowanie prezentacji do celów handlowych,
przygotowywanie dokumentów związanych z działalnością
gospodarczą, usługi biurowe, usługi w zakresie odbierania
telefonów i przekazywania wiadomości, usługi w zakresie
planowania działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością handlową, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, księgowość i rachunkowość, rachunkowość, księgowość i audyt, zarządzanie sprzedażą i bazą
klientów, elektroniczne przetwarzanie danych, gromadzenie
danych, gromadzenie danych [dla osób trzecich], gromadzenie i systematyzacja informacji wykorzystywanych w transmisjach elektronicznych, automatyczne przetwarzanie danych komputerowe przetwarzanie danych komputerowe,
zarządzanie bazami danych komputerowe zarządzanie plikami, opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji
w Internecie, opracowywanie katalogów [spisów] w celu
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ich publikacji w globalnej sieci komputerowej, lub Internecie
przetwarzanie danych przetwarzanie danych dla firm, przetwarzanie danych w celu gromadzenia danych do celów
działalności gospodarczej, przetwarzanie wyników zadań
dotyczących działalności gospodarczej, skomputeryzowana
weryfikacja danych skomputeryzowane przetwarzanie danych, skomputeryzowane usługi przetwarzania informacji
z zakresu działalności gospodarczej, usługi przetwarzania danych on-line, usługi przetwarzania danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, casting [rekrutacja] wykonawców, biura
pośrednictwa pracy, dostarczanie informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, przesłuchiwanie wykonawców [rekrutacja personelu], reklama
rekrutacji personelu, rekrutacja [casting] aktorów, zarządzanie zasobami ludzkimi, adresowanie kopert, fakturowanie,
badania rynkowe, informacja lub badania w zakresie działalności gospodarczej i marketingu, informacja o działalności
gospodarczej i informacja handlowa, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą,
udostępnianie informacji dotyczących przetwarzania danych, udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie
mediów społecznościowych, udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych on-line w Internecie, usługi
w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, prowadzenie badań marketingowych, wywiady dotyczące badań jakościowych rynku, gromadzenie informacji
handlowych, kompilacja katalogów biznesowych do publikacji w Internecie, opracowywanie informacji o firmie, opracowywanie informacji handlowych, opracowywanie informacji gospodarczych, opracowywanie informatorów
handlowych, opracowywanie informatorów gospodarczych,
42 administrowanie prawami użytkowników w sieciach
komputerowych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja stron głównych do sieci
komputerowych, tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych
stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie oprogramowania
do blogów, tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług on-line i Internetu, utrzymywanie baz
danych, digitalizacja dokumentów, kodowanie wiadomości,
analiza i ocena dotycząca projektowania produktów.
(210)
(731)
(540)
(540)

498547
(220) 2019 04 10
ŚREMSKI KLUB SPORTOWY WARTA, Śrem
(znak słowno-graficzny)
W ŚREMSKI KLUB SPORTOWY WARTA 1921

(531) 26.01.18, 27.05.24, 26.01.18, 01.01.03, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów
w związku z artykułami sportowymi, w szczególności odzieży sportowej oraz gadżetów promujących klub sportowy,
za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz

83

sieci Internet, 41 usługi klubów sportowych, zajęcia sportowe, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi rozrywkowe,
zajęcia sportowe i kulturalne, usługi sportowe i kulturalne,
dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych,
organizowanie szkoleń sportowych, szkolenia zawodników
sportowych, usługi edukacyjne dotyczące sportu, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi wynajmu związane ze sprzętem
i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury.
(210)
(731)
(540)
(540)

498557
(220) 2019 04 10
CYRANEK JACEK WELL-ROUNDED DESIGN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
WRD DESIGN JEST W NASZYM DNA

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy rynkowe, marketing, 42 usługi graficzne, opakowania - projektowanie, prace
badawcze nad nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie opakowań, stylizacja - wzornictwo przemysłowe,
wzornictwo przemysłowe, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi.
498577
(220) 2019 04 10
EKO-BYŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EKO-BYŚ
(510), (511) 37 usługi w zakresie sprzątania terenów, usługi w zakresie zamiatania mechanicznego, usługi w zakresie
oczyszczania dróg, usługi w zakresie odśnieżania ulic, usługi
w zakresie odśnieżania placów, 39 usługi w zakresie wywozu odpadów, usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych, usługi w zakresie transportu i składowania odpadów,
40 usługi w zakresie unieszkodliwiania odpadów, usługi
w zakresie przetwarzania surowców wtórnych, usługi w zakresie sortowania odpadów i surowców wtórnych, 44 usługi
w zakresie pielęgnacji zieleni.
(210)
(731)

498580
(220) 2019 04 10
EKO-BYŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Eko-Byś
(510), (511) 37 usługi w zakresie sprzątania terenów, usługi
w zakresie zamiatania mechanicznego, usługi w zakresie odśnieżania ulic, usługi w zakresie odśnieżania placów, 39 usługi w zakresie wywozu odpadów, usługi w zakresie wywozu
nieczystości płynnych, usługi w zakresie transportu i składowania odpadów, 40 usługi w zakresie unieszkodliwiania
odpadów, usługi w zakresie przetwarzania surowców wtórnych, usługi w zakresie sortowania odpadów i surowców
wtórnych, 44 usługi w zakresie pielęgnacji zieleni.
(210)
(731)

498591
(220) 2019 04 10
RED SNAKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) Red Snake THE FUTURE IS INFRARED

(531) 03.11.01, 03.11.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej, aparatura urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, panele słoneczne, panele słoneczne
do wytwarzania energii elektrycznej, przenośne panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, falowniki fotowoltaiczne, moduły fotowoltaiczne, komórki fotowoltaiczne,
fotowoltaiczne moduły słoneczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje grzewcze zasilane
energią słoneczną, urządzenia grzewcze zasilane energią
słoneczną, panele słoneczne do stosowania w ogrzewaniu,
11 instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania, elektryczne promiennikowe urządzenia
grzewcze, elektryczne kable grzewcze, elektryczne instalacje
grzewcze, elektryczne maty grzewcze, urządzenia grzewcze, urządzenia grzewcze do pomieszczeń mieszkalnych,
urządzenia grzewcze na podczerwień, urządzenia grzewcze
podłogowe, urządzenia grzewcze sufitowe, folie grzewcze
na podczerwień, panele grzewcze na podczerwień, grzejniki na podczerwień, 19 niemetalowe materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne, szklane materiały budowlane,
materiały budowlane przeciwogniowe, materiały budowlane z włókien mineralnych, materiały budowlane z tworzyw
sztucznych, 37 usługi wykonawców w zakresie instalacji
grzewczej instalowanie, konserwacja i naprawa systemów
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalowanie
systemów zasilanych energią słoneczną, instalacja systemów
paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, instalacja systemów paneli słonecznych
zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych,
usługi budowlane, usługi doradztwa budowlanego, konsultacje budowlane, dostarczanie informacji z zakresu przemysłu budowlanego.
498593
(220) 2019 04 11
EUROHANSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smart Bite

(210)
(731)
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498594
(220) 2019 04 11
EUROHANSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) amaresti

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze na bazie zbóż, batoniki,
wyroby czekoladowe, wyroby czekoladowe z dodatkiem
orzechów, rodzynek i suszonych owoców, słodkie przekąski,
wyroby piekarnicze.
(210)
(731)
(540)
(540)

498597
(220) 2019 04 11
CYRANEK JACEK WELL-ROUNDED DESIGN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
WRD CREATIVE PARTNERS IN BRANDING

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy rynkowe, marketing, 42 usługi graficzne, opakowania - projektowanie, prace
badawcze nad nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie opakowań, stylizacja - wzornictwo przemysłowe,
wzornictwo przemysłowe, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi.
(210) 498607
(220) 2019 04 11
(731) DUDEK DOROTA, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) royal bristol
(510), (511) 33 alkohole, wódki, napoje alkoholowe, 35 promowanie [reklama] działalności gospodarczej, 43 usługi
hotelowe, usługi w zakresie rezerwacji pokoi hotelowych,
usługi rezerwacji pokoi hotelowych świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi restauracyjne, usługi barowe, usługi kawiarni, kafeterie [bufety], hotelowe usługi kateringowe,
wynajmowanie sal konferencyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

498608
(220) 2019 04 11
TABOŁ MARCIN QUATTRO SERVICE, Kraków
(znak słowno-graficzny)
qs www.quattro-service.pl

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 37 konserwacja, serwis i naprawa pojazdów.
(531) 27.05.01
(510), (511) 30 słodycze, słodkie przekąski na bazie zbóż, wyroby czekoladowe, wyroby czekoladowe z dodatkami orzechów, rodzynek i suszonych owoców, batoniki.

498612
(220) 2019 04 11
CINELIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) cinelight
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498629
(220) 2019 04 10
ADWENT IWONA WIKTORIA INDYWIDUALNA
PRAKTYKA LEKARSKA DR ADWENT, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dr Adwent medycyna estetyczna
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 wynajem kamer filmowych, wynajem sprzętu audiowizualnego, wynajem projektorów filmowych, wynajem urządzeń kinematograficznych, wynajem sprzętu
i urządzeń audiowizualnych i fotograficznych.
498616
(220) 2019 04 11
CINELIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) cinelight
(510), (511) 41 wynajem kamer filmowych, wynajem sprzętu audiowizualnego, wynajem projektorów filmowych,
wynajem urządzeń kinematograficznych, wynajem sprzętu i urządzeń audiowizualnych i fotograficznych, 43 wynajem urządzeń oświetleniowych, wypożyczanie oświetlenia
do wnętrz.

(210)
(731)

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

498624
(220) 2019 04 11
GOŹLIŃSKI MARCIN GOMAR, Chrościce
(znak słowno-graficzny)
NATURALNIE MANUFAKTURA MLEKA

(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.07.14
(510), (511) 44 usługi medyczne, salony piękności.
(210)
(731)
(540)
(540)

498636
(220) 2019 04 11
TAMIPOL T.M.D. POLAŃSCY SPÓŁKA JAWNA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
TAMIpol ECO

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13
(510), (511) 21 wykałaczki drewniane, patyczki szaszłykowe,
patyczki drewniane, patyczki bambusowe do przekąsek,
sztućce drewniane, słomki do picia z papieru, talerze papierowe, kubki papierowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 27.05.24, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10,
06.07.08, 07.01.09
(510), (511) 29 ser pleśniowy, ser śmietankowy, starty ser,
ser miękki, ser twarogowy, ser cheddar, ser wędzony, ser
twaróg, ser owczy, sery topione, serek mascarpone, fundue
serowe, produkty serowarskie, sery w proszku, ser z ziołami,
ser z przyprawami, sery z mleka koziego, przekąski na bazie
sera, ser o niskiej zawartości tłuszczu, oliwki nadziewane
serem feta w oleju słonecznikowym, mleko, mleko zsiadłe,
mleko zagęszczone, mleko skondensowane, mleko odtłuszczone, mleko organiczne, mleko owcze, mleko kozie, mleko
w proszku, mleko kokosowe (napój), mleko o różnych smakach, mleko kokosowe w proszku, mleko kozie w proszku,
mleko w proszku o różnych smakach, 30 chrupki serowe
(przekąski), krakersy o smaku sera, chrupki serowe, ciastka serowe, herbatniki do sera, krakersy nadziewane serem, makaron z serem, napoje na bazie kawy zawierające mleko, mleko
w tabletkach w formie cukierków.

498638
(220) 2019 04 11
FORMASTER SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(znak słowno-graficzny)
należało się

(531)

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie piwa lub z dodatkiem piwa,
napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), 35 usługi sprzedaży piwa i produktów piwowarskich,
piwa bezalkoholowego, napojów na bazie piwa lub z dodatkiem piwa, napojów bezalkoholowych oraz napojów
alkoholowych.
(210) 498642
(220) 2019 04 11
(731) HANKUS RAFAŁ MIX INVEST, Żywiec
(540) (znak słowny)
(540) Mix Portal
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, badania dotyczące działalności gospo-
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darczej, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych,
impresariat w działalności artystycznej, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi pośrednictwa w handlu, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy.
(210) 498657
(220) 2019 04 12
(731) KONSMETAL CONCEPT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KONSMETAL CONCEPT
(510), (511) 6 metalowe sejfy meblowe, ścienne i gabinetowe, metalowe sejfy lekkie, metalowe sejfy na broń, metalowe
sejfy wrzutowe, metalowe sejfy kasjerskie, kasy pancerne, szafy pancerne, bezpieczne kasetki metalowe do przechowywania pieniędzy, metalowe kasetki wrzutowe, pudełka z metali nieszlachetnych, kasy transferowe, zamki mechaniczne
na klucz, zamki mechaniczne również szyfrowe, 9 komputery,
programy komputerowe, zestawy automatyki przemysłowej
do wyposażenia zabezpieczającego dla obiektów przemysłowych i banków, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, alarmy
antywłamaniowe, sygnalizacja i alarmy pożarowe, elektroniczne wrzutnie pieniędzy, zamki elektroniczne również szyfrowe, systemy zabezpieczeń elektronicznych, kasy rejestrujące,
37 usługi w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń i systemów alarmowych i sygnalizacyjnych do ochrony obiektów
przemysłowych, bankowych, użyteczności publicznej, usługi
konstruktorskie, technologiczne, wdrażanie wyników prac
badawczych w zakresie urządzeń zabezpieczających, alarmowych, sygnalizacyjnych, doradztwo w zakresie urządzeń i systemów alarmowych do ochrony obiektów przemysłowych,
bankowych, użyteczności publicznej, 40 usługi w zakresie
obróbki metali, 42 instalacje oprogramowania komputerowego, inżynieria techniczna, usługi w zakresie programowania
komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego i systemów komputerowych, usługi w zakresie konserwacji oprogramowania komputerowego, opracowywanie
projektów technicznych.
498658
(220) 2019 04 12
ARBUDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łaszczówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Archipelag Roztocze

(210)
(731)

(531)

29.01.15, 26.03.04, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.09, 26.11.13,
27.05.01
(510), (511) 41 edukacja, edukacja i szkolenia związane
z ochroną natury i środowiskiem, konferencje (organizowanie i prowadzenie -), kongresy (organizowanie i prowadzenie -), konkursy (organizowanie -) [edukacja lub rozrywka],
nauczanie, organizacja gier, organizacja i przeprowadzanie
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zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie
konferencji w celach rekreacyjnych, organizowanie konferencji związanych z rozrywką, organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie pokazów w celach kulturalnych, organizowanie seminariów dotyczących edukacji,
organizowanie seminariów edukacyjnych, organizowanie
seminariów w celach edukacyjnych, organizowanie seminariów związanych z działalnością kulturalną, organizowanie
szkoleń biznesowych, organizowanie widowisk w celach
edukacyjnych, organizowanie wystaw do celów edukacyjnych, organizowanie wystaw do celów rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych, pokazy mody
w celach rozrywkowych [organizacja -], produkcja filmów,
spektakli, produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, realizacja rozrywki na żywo, szkolenia personelu, trybuny (wynajem -), udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego,
udostępnianie obiektów i sprzętu w celach nauczania, udostępnianie obiektów muzealnych (pokazy, wystawy), udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, usługi edukacyjne
świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne w zakresie ochrony
środowiska, zapewnianie pokazów edukacyjnych, 43 dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, domy turystyczne,
doradztwo kulinarne, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, informacja hotelowa, informacja o usługach
restauracyjnych, katering obejmujący żywność i napoje dla
instytucji, kawiarnia, krótkoterminowy wynajem przestrzeni
biurowej, lodziarnie, motele, organizacja przyjęć weselnych
[miejsca], organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje],
organizowanie bankietów, organizowanie i udostępnianie
zakwaterowania tymczasowego, organizowanie zakwaterowania dla turystów, organizowanie zakwaterowania w hotelach, organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, ośrodki
wypoczynkowe, pensjonaty, domy gościnne, przygotowywanie posiłków i napojów, puby, restauracje dla turystów,
restauracje z grillem, rezerwacja pokoi, rezerwacja stolików
w restauracjach, rezerwacja zakwaterowania, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, serwowanie jedzenia i napojów,
serwowanie napojów alkoholowych, stołówki, stołówki,
świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność
i napoje w obiektach na zjazdy, świadczenie usług przez hotele i motele, udostępnianie obiektów i sprzętu dla przyczep
kempingowych, udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, udostępnianie
obiektów i sprzętu na wystawy, udostępnianie obiektów
i sprzętu na zjazdy, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń
do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie
pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie pomieszczeń
i urządzeń na posiedzenia zarządu, udostępnianie pomieszczeń na spotkania, udzielanie informacji dotyczących
restauracji, udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, usługi barów i restauracji, usługi barów typu
fast-food na wynos, usługi degustacji win (dostarczanie napojów), usługi kateringowe, usługi restauracji sprzedających
posiłki na wynos, usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie
dostarczania napojów, usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, wynajem domków letniskowych, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, wynajem
pomieszczeń na wystawy, zajazdy dla turystów, zapewnianie
pomieszczeń na uroczystości.
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498672
(220) 2019 04 12
ARBUDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łaszczówka
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 26.03.04, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.09, 26.11.13, 29.01.14
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo w zakresie administrowania działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, marketing towarów i usług
na rzecz innych, negocjowanie umów biznesowych dla
osób trzecich, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja konkursów w celach reklamowych,
organizacja targów w celach handlowych i reklamowych,
organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych,
organizowanie targów i wystaw, organizowanie wystaw
i targów w celach biznesowych i promocyjnych, pokazy
[do celów promocyjnych/reklamowych], pomoc w zakresie
działalności gospodarczej, pośrednictwo w zakresie reklamy,
prezentacje towarów i usług, promocja [reklama] koncertów,
promowanie [reklama] działalności gospodarczej, promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie towarów
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, przygotowywanie wystaw do celów działalności gospodarczej,
przygotowywanie wystaw w celach komercyjnych, publikacja reklam, reklama i marketing, udostępnianie i wynajem
powierzchni reklamowej, udostępnianie miejsca na stronach
internetowych na reklamę towarów i usług, umieszczanie
reklam, usługi pośrednictwa w handlu, usługi reklamowe
w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie
spraw środowiskowych, usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące organizacji wspólnych przedsięwzięć,
usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, wsparcie w dziedzinie promocji
biznesu, zarządzanie administracyjne hotelami, zarządzanie
biznesowe atrakcjami dla odwiedzających, zarządzanie biznesowe centrami konferencyjnymi, zarządzanie biznesowe
hotelami, zarządzanie biznesowe lokalami rozrywkowymi,
zarządzanie biznesowe restauracjami, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą
w zakresie miejsc wydarzeń sportowych [dla osób trzecich],
zarządzanie działalnością handlową.
498677
(220) 2019 04 12
ZAKŁADY PIWOWARSKIE GŁUBCZYCE
SPÓŁKA AKCYJNA, Głubczyce
(540) (znak słowny)
(540) BRAX
(510), (511) 32 piwo, drink na bazie piwa, napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające.
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(540) ESENSJA aesthetic clinic and spa

(531) 05.05.16, 05.05.20, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż w tym sprzedaż on-line takich produktów jak: mydła, środki perfumeryjne, wody zapachowe,
olejki eteryczne, olejki do celów kosmetycznych, kosmetyki,
płyny do pielęgnacji włosów, środki upiększające, reklama,
usługi marketingowe, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi pośrednictwa w handlu, zapewnienie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
44 usługi prowadzenia salonów piękności, usługi medyczne,
usługi medycyny estetycznej, usługi chirurgii plastycznej,
usługi kosmetologów, usługi prowadzenia klinik medycznych, klinik medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej,
usługi kosmetyczne, usługi medyczne i kosmetyczne wykonywane za pomocą lasera, usługi w zakresie zabiegów
medycyny estetycznej, usługi fryzjerskie, usługi prowadzenia salonów fryzjerskich, usługi w zakresie ochrony urody
i zdrowia, usługi masażów leczniczych, relaksujących i pielęgnacyjnych, usługi solarium, sauna, usługi w zakresie indywidualnej stylizacji wyglądu, doradztwo w zakresie wizażu,
usługi spa, usługi wellness, usługi prowadzenia sanatoriów,
usługi prowadzenia studiów pielęgnacji i stylizacji paznokci, usługi pielęgnacyjne i regenerujące twarzy i ciała, usługi
w zakresie zabiegów odchudzających, usługi w zakresie odmładzania skóry, przeciwdziałania cellulitowi, usługi odnowy
biologicznej, badania i diagnozowanie stanu skóry, włosów,
doradztwo w zakresie pielęgnacji urody oraz stosowania kosmetyków, zabiegów pielęgnacyjno-upiększających, usługi
dietetyczne, usługi z zakresu fizjoterapii.
498686
(220) 2019 04 12
ARBUDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łaszczówka
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(210)
(731)

(210) 498681
(220) 2019 04 12
(731) ŻOCHOWSKI IWO DOMINIK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 26.03.04, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.09, 26.11.13
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo w zakresie administrowania działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, marketing towarów i usług
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na rzecz innych, negocjowanie umów biznesowych dla
osób trzecich, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja konkursów w celach reklamowych,
organizacja targów w celach handlowych i reklamowych,
organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych,
organizowanie targów i wystaw, organizowanie wystaw
i targów w celach biznesowych i promocyjnych, pokazy
[do celów promocyjnych/reklamowych], pomoc w zakresie
działalności gospodarczej, pośrednictwo w zakresie reklamy,
prezentacje towarów i usług, promocja [reklama] koncertów,
promowanie [reklama] działalności gospodarczej, promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie towarów
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, przygotowywanie wystaw do celów działalności gospodarczej,
przygotowywanie wystaw w celach komercyjnych, publikacja reklam, reklama i marketing, udostępnianie i wynajem
powierzchni reklamowej, udostępnianie miejsca na stronach
internetowych na reklamę towarów i usług, umieszczanie
reklam, usługi pośrednictwa w handlu, usługi reklamowe
w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie
spraw środowiskowych, usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące organizacji wspólnych przedsięwzięć,
usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, wsparcie w dziedzinie promocji
biznesu, zarządzanie administracyjne hotelami, zarządzanie
biznesowe atrakcjami dla odwiedzających, zarządzanie biznesowe centrami konferencyjnymi, zarządzanie biznesowe
hotelami, zarządzanie biznesowe lokalami rozrywkowymi,
zarządzanie biznesowe restauracjami, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą
w zakresie miejsc wydarzeń sportowych [dla osób trzecich],
zarządzanie działalnością handlową.
(210) 498689
(220) 2019 04 12
(731) CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA, Bobrowiec
(540) (znak słowny)
(540) HISOL
(510), (511) 1 dodatki chemiczne do: betonów, gipsów, cementu, wylewek, zapraw, 2 rozcieńczalniki i zagęszczacze
do powłok, barwników i tuszów, 17 artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, materiały wypełniające, podkłady
podłogowe, masy uszczelniające, elastomery, farby i lakiery
izolacyjne, izolacja do celów budowlanych, pianki izolacyjne i uszczelniające, powłoki izolacyjne, środki uszczelniające do stosowania w budownictwie, substancje izolacyjne,
uszczelniacze płynne, włókna do celów izolacyjnych, 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały cementujące,
asfalt, smoła i bitumy, beton, cement, gips, tynk, mieszanki
cementowe, mieszanki bitumiczne, zaprawy budowlane,
podłogi niemetalowe, wylewki podłogowe, materiały podłogowe niemetalowe, masy szpachlowe.
(210) 498690
(220) 2019 04 12
(731) CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA, Bobrowiec
(540) (znak słowny)
(540) HIQUE
(510), (511) 1 produkty chemiczne i dodatki chemiczne
do użytku w przemyśle, jak również rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie, mieszaniny chemiczne do stosowania w przemyśle budowlanym, dodatki chemiczne do stosowania w przemyśle budowlanym, a w szczególności dodatki chemiczne
do: betonów, gipsów, cementu, smarów, lakierów, wylewek,
zapraw, farb, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzy-
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wa sztuczne w stanie surowym, środki do gaszenia ognia,
kleje, spoiwa, substancje klejące przeznaczone dla przemysłu budowlanego, środki chemiczne do produkcji papieru,
preparaty chemiczne do użytku w wytwarzaniu papieru,
chemiczne środki pomocnicze do przemysłu papierniczego,
2 farby, dodatki do farb, lakiery i pokosty, barwniki, koloranty, pigmenty, tusze, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne,
środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, podkłady do powierzchni przeznaczonych do malowania, powłoki do użytku jako podkłady gruntowe, powłoki do użytku na ścianach, metale w formie folii i proszku, preparaty
do konserwacji i zabezpieczania, rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok, barwników i tuszów, 3 środki czyszczące,
środki do czyszczenia dywanów, preparaty do czyszczenia
i odświeżania, preparaty do polerowania, preparaty do nabłyszczania podłóg, preparaty do mycia do użytku domowego, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do zmywarek, detergenty do zmywarek do naczyń, środki
czyszczące do zamrażarek, mydła, olejki eteryczne, zapachy,
17 artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, materiały wypełniające, podkłady podłogowe, masy uszczelniające,
elastomery, farby i lakiery izolacyjne, izolacja do celów budowlanych, pianki izolacyjne i uszczelniające, powłoki izolacyjne, środki uszczelniające do stosowania w budownictwie,
substancje izolacyjne, uszczelniacze płynne, włókna do celów izolacyjnych, 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały cementujące, asfalt, smoła i bitumy, beton, cement,
gips, tynk, mieszanki cementowe, mieszanki bitumiczne, zaprawy budowlane, podłogi niemetalowe, wylewki podłogowe, materiały podłogowe niemetalowe, masy szpachlowe.
(210) 498697
(220) 2019 04 12
(731) YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA, Herby
(540) (znak słowny)
(540) MOREVIEW
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, materiały metalowe na rusztowania budowlane, przewody nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury
i rurki metalowe, przewody metalowe do instalacji wentylacji i klimatyzacji, haki metalowe, kotwy łączące metalowe,
wyroby ślusarskie dla budownictwa, okucia metalowe, okucia metalowe stosowane w budownictwie, okucia do drzwi
i okien metalowe, osprzęt metalowy do drzwi i okien, ościeżnice metalowe, progi metalowe, ramy do okien metalowe,
drzwi metalowe, płyty do drzwi metalowe, okucia drzwiowe
ozdobne metalowe, urządzenia do otwierania drzwi nieelektryczne, zamknięcia drzwiowe nieelektryczne, zamknięcia
drzwiowe eliminujące trzaskanie, bramy metalowe, schody
metalowe, stopnie schodów metalowe, obudowy schodów
metalowe, barierki balkonowe metalowe, daszki metalowe,
pokrycia metalowe dachów, kosze dachowe metalowe, kominy metalowe, gzymsy metalowe, przegrody metalowe,
stropy metalowe, ściany osłonowe z metalu, ściany metalowe, konstrukcje stalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, płyty konstrukcyjne metalowe, podłużnice metalowe,
kratownice metalowe, szkielety ramowe konstrukcji metalowych, panele konstrukcyjne metalowe, wsporniki metalowe
dla budownictwa, słupy metalowe, słupy metalowe konstrukcyjne, słupy i stemple podporowe metalowe, pomosty
prefabrykowane metalowe, rusztowania metalowe, okładziny metalowe, płytki metalowe, metalowe okładziny elewacyjne, żaluzje metalowe, metalowe elementy konstrukcyjne
do instalacji solarnych, metalowe konstrukcje nośne szklarni,
słupy ogłoszeniowe metalowe, szyldy metalowe, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, metalowe, budowla-
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ne konstrukcje aluminiowo - szklane, barierki aluminiowe,
parapety aluminiowe do okien, kształtowniki aluminiowe,
profile aluminiowe do mebli, okucia metalowe do mebli,
kółka samonastawne do mebli metalowe, 19 materiały budowlane niemetalowe, konstrukcje budowlane niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa,
płyty budowlane niemetalowe, elementy wykończeniowe
budowlane niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa,
ramy okienne niemetalowe, drzwi niemetalowe, futryny
drzwiowe niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe,
płyty drzwiowe niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki
działowe niemetalowe, szkło budowlane, szkło bezodpryskowe, szkło okienne dla budownictwa, budynki przenośne
niemetalowe, szklarnie przenośne niemetalowe, 37 usługi
budowlane, usługi montażowe, montaż rusztowań, montaż
konstrukcji budowlanych metalowych, aluminiowych i aluminiowo - szklanych, montaż ślusarki aluminiowej otworowej
w postaci: okien, okien dachowych, drzwi, montaż ścianek
działowych i przegród, zabudowa wnętrz, usługi remontowe w zakresie stolarki budowlanej, budowa pawilonów
i sklepów targowych, usługi dekarskie, wykonywanie pokryć
dachowych, usługi budowlane w zakresie elewacji, montaż
okładzin szklanych, instalowanie drzwi i okien, instalowanie
urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie konstrukcji metalowych, izolowanie budynków,
wynajem sprzętu budowlanego.
(210) 498700
(220) 2019 04 12
(731) YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA, Herby
(540) (znak słowny)
(540) YAWAL MOREVIEW
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, materiały metalowe na rusztowania budowlane, przewody nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury
i rurki metalowe, przewody metalowe do instalacji wentylacji i klimatyzacji, haki metalowe, kotwy łączące metalowe,
wyroby ślusarskie dla budownictwa, okucia metalowe, okucia metalowe stosowane w budownictwie, okucia do drzwi
i okien metalowe, osprzęt metalowy do drzwi i okien, ościeżnice metalowe, progi metalowe, ramy do okien metalowe,
drzwi metalowe, płyty do drzwi metalowe, okucia drzwiowe
ozdobne metalowe, urządzenia do otwierania drzwi nieelektryczne, zamknięcia drzwiowe nieelektryczne, zamknięcia
drzwiowe eliminujące trzaskanie, bramy metalowe, schody
metalowe, stopnie schodów metalowe, obudowy schodów
metalowe, barierki balkonowe metalowe, daszki metalowe,
pokrycia metalowe dachów, kosze dachowe metalowe, kominy metalowe, gzymsy metalowe, przegrody metalowe,
stropy metalowe, ściany osłonowe z metalu, ściany metalowe, konstrukcje stalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, płyty konstrukcyjne metalowe, podłużnice metalowe,
kratownice metalowe, szkielety ramowe konstrukcji metalowych, panele konstrukcyjne metalowe, wsporniki metalowe
dla budownictwa, słupy metalowe, słupy metalowe konstrukcyjne, słupy i stemple podporowe metalowe, pomosty
prefabrykowane metalowe, rusztowania metalowe, okładziny metalowe, płytki metalowe, metalowe okładziny elewacyjne, żaluzje metalowe, metalowe elementy konstrukcyjne
do instalacji solarnych, metalowe konstrukcje nośne szklarni,
słupy ogłoszeniowe metalowe, szyldy metalowe, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, metalowe, budowlane konstrukcje aluminiowo - szklane, barierki aluminiowe,
parapety aluminiowe do okien, kształtowniki aluminiowe,
profile aluminiowe do mebli, okucia metalowe do mebli,
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kółka samonastawne do mebli metalowe, 19 materiały budowlane niemetalowe, konstrukcje budowlane niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa,
płyty budowlane niemetalowe, elementy wykończeniowe
budowlane niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa,
ramy okienne niemetalowe, drzwi niemetalowe, futryny
drzwiowe niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe,
płyty drzwiowe niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki
działowe niemetalowe, szkło budowlane, szkło bezodpryskowe, szkło okienne dla budownictwa, budynki przenośne
niemetalowe, szklarnie przenośne niemetalowe, 37 usługi
budowlane, usługi montażowe, montaż rusztowań, montaż
konstrukcji budowlanych metalowych, aluminiowych i aluminiowo - szklanych, montaż ślusarki aluminiowej otworowej
w postaci: okien, okien dachowych, drzwi, montaż ścianek
działowych i przegród, zabudowa wnętrz, usługi remontowe w zakresie stolarki budowlanej, budowa pawilonów
i sklepów targowych, usługi dekarskie, wykonywanie pokryć
dachowych, usługi budowlane w zakresie elewacji, montaż
okładzin szklanych, instalowanie drzwi i okien, instalowanie
urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie konstrukcji metalowych, izolowanie budynków,
wynajem sprzętu budowlanego.
(210) 498702
(220) 2019 04 12
(731) NAKIELNY WITOLD, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Lodowa wyspa
(510), (511) 30 lody spożywcze, środki wiążące do lodów
spożywczych, lody spożywcze w proszku, lód naturalny lub
sztuczny, słodycze, mrożony jogurt jako lody spożywcze,
musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe jako
sosy, 43 kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(210)
(731)
(540)
(540)

498714
(220) 2019 04 14
FILIPIAK MARCIN CF1, Gorzów Wielkopolski
(znak słowno-graficzny)
CF1 CF1 GORZÓW WLKP.

(531) 27.05.01, 27.07.01, 27.07.25, 21.03.13
(510), (511) 41 usługi szkoleniowe w zakresie sportu, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, zapewnianie kursów
szkoleniowych w zakresie sportu, szkolenia w zakresie
podnoszenia ciężarów, szkolenia zawodników sportowych,
sędziowanie sportowe, usługi sportowe, edukacja sportowa, obozy sportowe, organizowanie obozów sportowych,
produkcja imprez sportowych, organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, organizowanie konkursów
sportowych, prowadzenie zawodów sportowych, usługi
klubów sportowych, wynajem sprzętu sportowego, przeprowadzanie imprez sportowych, organizowanie turniejów
sportowych, informacje na temat sportu, nauka w zakresie
sportu, informacje dotyczące edukacji sportowej, usługi trenerskie w zakresie sportu, instruktaż sportowy, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi w zakresie notowań
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wyników sportowych, organizacja aktywności sportowych
na obozach letnich, organizacja zawodów w podnoszeniu
ciężarów, rozrywka w postaci zawodów w podnoszeniu ciężarów, prowadzenie treningów podnoszeni ciężarów.

Nr ZT26/2019

498731
(220) 2019 04 15
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mega pack
(210)
(731)

498721
(220) 2019 04 15
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) deo fresh
(510), (511) 5 podpaski higieniczne, wkładki higieniczne.
(210)
(731)

498724
(220) 2019 04 15
FIT FOOD CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fitfood
(210)
(731)

(531) 27.05.02, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 3 chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi.
498732
(220) 2019 04 15
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) extra soft
(210)
(731)

(531)

05.01.16, 11.01.04, 26.01.01, 26.01.15, 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],
koktaljbary, 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.

(531)

05.11.14, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.20, 29.01.12,
25.05.01
(510), (511) 5 podpaski higieniczne, wkładki higieniczne.
498733
(220) 2019 04 15
INSOFT-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) PC-Bonownik
(510), (511) 9 programy komputerowe, 35 sprzedaż oprogramowania komputerowego systemem „on-line”, a także
w sklepach i w sklepach internetowych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji danych komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie zbiorami informatycznymi, 42 projektowanie oprogramowania komputerowego oraz systemów komputerowych,
instalowanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja programów komputerowych, elektroniczna
konwersja danych lub programów komputerowych.
(210)
(731)

(210) 498741
(220) 2019 04 15
(731) KENAR PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FINANSE CZASU
(510), (511) 16 poradniki [podręczniki], poradniki z zakresu
finansów, poradniki z zakresu finansów osobistych, poradniki z zakresu ekonomii, poradniki z zakresu life coachingu,
41 prowadzenie warsztatów [szkolenia], nauczanie i szko-

Nr ZT26/2019
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lenia, szkolenia dla dorosłych, szkolenia dla młodzieży, coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], usługi
szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu,
warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych, kursy samoświadomości [szkolenia], szkolenia
z zakresu finansów osobistych, szkolenia z zakresu finansów, szkolenia z zakresu ekonomii, organizowanie i prowadzenie konferencji, prowadzenie konferencji edukacyjnych, organizacja konferencji edukacyjnych, prowadzenie
konferencji z zakresu finansów, prowadzenie konferencji
z zakresu finansów osobistych, prowadzenie konferencji
z zakresu ekonomii, prowadzenie konferencji z zakresu life
coachingu, organizacja i prowadzenie wykładów z zakresu
finansów, organizacja i prowadzenie wykładów z zakresu
finansów osobistych, organizacja i prowadzenie wykładów
z zakresu ekonomii, organizacja i prowadzenie wykładów
z zakresu life coachingu, wydawanie poradników szkoleniowych, szkolenia w formie e-learningu.
498751
(220) 2019 04 15
FUZOWSKI JAROSŁAW FINDOM KANCELARIA
KREDYTÓW HIPOTECZNYCH, Bełchatów
(540) (znak słowny)
(540) FINDOM
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa finansowego.
(210)
(731)

498771
(220) 2019 04 15
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) freedom zones
(510), (511) 5 podpaski higieniczne, wkładki higieniczne.
(210)
(731)

498772
(220) 2019 04 15
WALIŁKO ANNA, WALIŁKO MACIEJ ADAMASZEK
SPÓŁKA CYWILNA, Koszalin
(540) (znak słowny)
(540) Adamaszek HOTEL-PRO
(510), (511) 24 tkaniny i wyroby włókiennicze, nie ujęte
w innych klasach, nakrycia na łóżka i stoły, pościel, bielizna pościelowa, prześcieradła, podkłady higieniczne
na materace, koce, narzuty, kołdry, poszwy na kołdry i poduszki, ręczniki, ściereczki, obrusy, serwety i inna bielizna
stołowa, dekoracje ścienne z tkanin, poszewki ozdobne
na poduszki.
(210)
(731)

498776
(220) 2019 04 15
MEDIASPLIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REGATY REKLAMY

(210)
(731)
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(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.17, 26.01.03, 26.01.16,
26.01.18, 18.04.02
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie promocyjnych
imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, reklama
i marketing, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych.
498784
(220) 2019 04 15
WINE 4 YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) Pomegrigio
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.

(210)
(731)

498785
(220) 2019 04 15
CLS GEZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gorzów Wlkp.
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLS Gezet CENTRUM LIKWIDACJI SZKÓD

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.11.06, 26.11.08
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi pośrednictwa w handlu, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, sprzedaż hurtowa i detaliczna części
i akcesoriów do pojazdów samochodowych, sprzedaż hurtowa
i detaliczna pojazdów samochodowych, 36 analizy finansowe,
doradztwo finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi
gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, szacowanie kosztów naprawy pojazdów, wyceny finansowe, badania i analizy
techniczne, 37 usługi konserwacji i naprawy pojazdów silnikowych mechanicznych, naprawa opon, polerowanie pojazdów,
smarowanie pojazdów, usługi napraw awarii pojazdów, usługi
stacji obsługi pojazdów, 39 transport drogowy towarów, wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 42 badania techniczne, analizy techniczne, usługi inżynieryjne.
498789
(220) 2019 04 15
KONIECZKO ANITA GRAŻYNA WYRÓB I SPRZEDAŻ
ODZIEŻY SKÓRZANEJ LUKA-PELLI WILLA LITWOR,
Poronin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SERCE TATR RESIDENCE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.12, 27.05.17, 06.01.04, 02.09.01
(510), (511) 43 usługi związane z krótkoterminowym najmem apartamentów, pokoi, rezydencji.
498793
(220) 2019 04 15
WINE 4 YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) Conde de Aliente
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.
(210)
(731)
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498796
(220) 2019 04 15
WINE 4 YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) Marques de Fuertigo
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.

(210)
(731)

498798
(220) 2019 04 15
WINE 4 YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) Castillo de Olaya
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.

Nr ZT26/2019

(540) Domowy obiadek

(210)
(731)

498800
(220) 2019 04 15
WINE 4 YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) Jean Remi
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.
(210)
(731)

498819
(220) 2019 04 16
TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) expert ON THE ORAL CARE SPECIALIST

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(210) 498826
(220) 2019 04 16
(731) SIEMIONCZYK JERZY PPHU, Białystok
(540) (znak graficzny)
(540)

(531)

05.01.16, 11.01.04, 26.01.01, 26.01.15, 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.
498887
(220) 2019 04 17
AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Ustroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKO-AMERYKAŃSKIE KLINIKI SERCA klinikiserca.pl
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, 44 usługi dietetyków, doradztwo
dietetyczne, porady psychologiczne.
498830
(220) 2019 04 16
DOMOWY OBIADEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT26/2019
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(531) 02.01.23, 02.01.30, 26.07.25, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 antyseptyki, antybiotyki, chemiczne preparaty
do celów medycznych, implanty chirurgiczne z żywych tkanek, chemiczne przewodniki do elektrod elektrokardiografów, preparaty farmaceutyczne, hematogen, krew do celów
medycznych, leki dla ludzi, radiologiczne substancje kontrastujące do celów medycznych, 10 aparatura i instrumenty
medyczne, aparatura i instrumenty chirurgiczne, aparatura
diagnostyczna do celów medycznych, implanty z materiałów syntetycznych, protezy do implantacji chirurgicznych,
stymulatory serca, 41 usługi instruktaży i kursów w dziedzinach medycznych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, publikowanie książek, nauczanie, publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, 42 badania w dziedzinie medycyny, badania
biologiczne, 44 kliniki medyczne, usługi opieki medycznej,
szpitale, sanatoria, placówki rekonwalescencji.
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kleje do wykańczania i gruntowania, grunt do ścian, składniki chemiczne dla budownictwa, preparaty biobójcze dla
budownictwa, 2 farby, lakiery, mieszanki gruntujące, powłoki
gruntowe, uszczelniające podkłady gruntowe, 17 zaprawy
izolacyjne, farby i lakiery izolacyjne, tynk izolacyjny, materiały
izolacyjne z włókna szklanego do użytku w budownictwie,
siatki z włókna szklanego do celów izolacyjnych, izolacja
do celów budowlanych, 19 gips, beton, zaprawy budowlane, niemetalowe materiały budowlane, zaprawy klejowe
do celów budowlanych, tynk, tynk do użytku w budownictwie, zaprawa do naprawy pęknięć w tynku, piasek, piasek
do użytku w budownictwie, płytki ceramiczne, ceramiczne
płytki na ściany zewnętrzne, cegły, cegły elewacyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

498904
(220) 2019 04 17
KRÓL ARKADIUSZ LIMAN, Konin
(znak słowno-graficzny)
Lodo Chatka

498897
(220) 2019 04 17
BUDCHEM ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY
PIOTR WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Budchem www.budchem.com.pl
(210)
(731)

(531) 07.03.11, 06.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie: sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów budowlanych, chemii budowlanej, wyposażenia wnętrz, narzędzi malarskich i budowlanych, takich
jak: farby, lakiery, cegły, wełna, styropian, narzędzia budowlane i malarskie, gipsy, kleje, rozpuszczalniki, beton komórkowy, cement, wapno, silka, płyty gipsowo-kartonowe, profile,
listwy, systemy docieplenia, płyty OSB, wkręty, drzwi, płytki,
panele, okna, 37 prace remontowo-budowlane, budowa
domów.
498903
(220) 2019 04 17
MAJSTER-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Mienia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MP MAJSTERPOL

(210)
(731)

(531)

07.03.11, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 1 kleje do użytku w przemyśle budowlanym,
kleje konstrukcyjne do użytku w budownictwie, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, kleje do płytek,

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, lody owocowe, lody
wielosmakowe, lody mleczne, lody włoskie, jogurt mrożony
[lody spożywcze], napoje z lodów, ciasta lodowe, desery lodowe, lodowe wyroby cukiernicze, lodowe słodycze, sorbety
[lody], wyroby cukiernicze, gofry, naleśniki, wafle do lodów,
polewy do lodów, napoje mrożone na bazie kawy, kawa,
herbata, rurki waflowe [ciastka], rurki z kremem, 43 lodziarnie, usługi restauracyjne, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, dostarczanie żywności i napojów
za pośrednictwem furgonetek, wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, w tym urządzeń do dystrybucji lodów.
(210)
(731)
(540)
(540)

498905
(220) 2019 04 17
GŁAZOWSKI MATEUSZ MG TRADE, Cieszyn
(znak słowno-graficzny)
winespot

(531) 01.15.15, 11.03.01, 26.01.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 35 usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi,
zaopatrzenie osób trzecich w napoje alkoholowe [zakup towarów dla innych przedsiębiorców], usługi sprzedaży detalicznej
w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi
sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem
pocztowym związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem
piwa), usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów
w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa),
usługi w zakresie gromadzenia napojów alkoholowych w celu
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umożliwienia klientom wygodnego zapoznania się z ofertą
i dokonania zakupu w sklepach detalicznych i hurtowniach,
41 degustacje win [usługi edukacyjne], degustacje win [usługi
rozrywkowe], rozrywka związana z degustacją wina, imprezy
z degustacją win w celach edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie degustacji wina do celów rozrywkowych, organizacja
i przeprowadzanie degustacji wina do celów edukacyjnych.
498909
(220) 2019 04 17
B.E.L.T.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B.E.L.T.S.

(210)
(731)

(531) 24.17.02, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi celne, 39 przewóz samochodami ciężarowymi, spedycja, logistyka transportu.
498911
(220) 2019 04 17
B.E.L.T.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EPI

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 usługi celne.
498912
(220) 2019 04 17
ESPERANTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOOD SHOP better hurry!

(210)
(731)

(531) 26.04.18, 27.05.01, 27.05.13
(510), (511) 43 serwowanie żywności w restauracjach i barach, restauracje samoobsługowe, usługi restauracji fast-food, usługi restauracji szybkiej obsługi, restauracje oferujące
dania na wynos.
(210)
(731)
(540)
(540)

498920
(220) 2019 04 17
GAJDARSKI BARTOSZ, Wieliczka
(znak słowno-graficzny)
Wiesz Co Jesz

Nr ZT26/2019

(531)

05.07.18, 05.09.17, 11.03.08, 26.07.07, 27.05.01, 29.01.15,
16.01.05
(510), (511) 9 aplikacje internetowe do pobrania, oprogramowanie do pobrania na komputery, telefony komórkowe
i inne urządzenia mobilne umożliwiające użytkownikowi
uzyskiwanie dostępu do witryny internetowej w poszukiwaniu informacji, w tym w celu dostępu do informacji i ich pobrania, przeszukiwania Internetu, zamieszczania recenzji
i ocen.
498923
(220) 2019 04 17
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zakroczym
(540) (znak słowny)
(540) LIBREXA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki.

(210)
(731)

(210) 498933
(220) 2019 04 18
(731) SZLENDAK ZENON FRYZOPOL, Klembów
(540) (znak słowny)
(540) Leo profesjonalne kosmetyki do włosów
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji włosów, w tym:
balsamy, maski, fluidy, kremy, żele, pasty, odżywki, płukanki, pianki, lotiony, woski, brylantyny, oliwki, jedwabie,
gumy i kleje do włosów, rozjaśniacze i nabłyszczacze
do włosów, szampony, farby i lakiery do włosów, w tym
szampony, farby i lakiery koloryzujące, płyny do trwałej
ondulacji, utrwalacze do trwałej ondulacji, woda utleniona w kremie.
(210)
(731)
(540)
(540)

498934
(220) 2019 04 18
VERACOMP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
40CAMP

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12, 26.03.01
(510), (511) 9 programy komputerowe do zapewniania
bezpieczeństwa aplikacji komputerowych, komputerów, serwerów, sieci komputerowych, sieci wirtualnych,
poczty elektronicznej, baz danych, urządzeń mobilnych,
41 organizacja szkoleń w zakresie bezpieczeństwa aplikacji komputerowych, komputerów, serwerów, sieci
komputerowych, sieci wirtualnych, poczty elektronicznej, baz danych, urządzeń mobilnych, publikacje on-line, 42 usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa
aplikacji komputerowych, komputerów, serwerów, sieci
komputerowych, sieci wirtualnych, poczty elektronicznej, baz danych, urządzeń mobilnych.
498951
(220) 2019 04 18
RACHUTA-BARTNICKA PAULINA BAGUMA-JUNIOR,
Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAGUMA

(210)
(731)

Nr ZT26/2019
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(531) 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 12 części zamienne do pojazdów lądowych,
koła do pojazdów lądowych, opony do pojazdów lądowych,
w szczególności opony samochodowe, dętki samochodowe,
felgi do pojazdów lądowych, w szczególności do samochodów, łańcuchy przeciwpoślizgowe do pojazdów lądowych,
w szczególności do samochodów, 35 usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej i hurtowej części zamiennych do pojazdów lądowych, opon do pojazdów lądowych, w szczególności opon do samochodów, felg do pojazdów lądowych,
w szczególności felg do samochodów, łańcuchów przeciwpoślizgowych do pojazdów lądowych, w szczególne łańcuchów przeciwpoślizgowych samochodowych, prowadzenie
detalicznych i hurtowych punktów sprzedaży części zamiennych do pojazdów lądowych, opon do pojazdów lądowych,
w szczególności opon do samochodów, felg do pojazdów
lądowych, w szczególności felg do samochodów, łańcuchów
przeciwpoślizgowych do pojazdów lądowych, w szczególne
łańcuchów przeciwpoślizgowych samochodowych, usługi
w zakresie sprzedaży części zamiennych do pojazdów lądowych, opon, felg, łańcuchów antypoślizgowych do pojazdów lądowych, w szczególności opon do samochodów,
felg samochodowych i łańcuchów antypoślizgowych do samochodów za pośrednictwem sprzedaży wysyłkowej i Internetu, prowadzenie sprzedaży części zamiennych do pojazdów lądowych, opon, felg, łańcuchów antypoślizgowych
do pojazdów lądowych, w szczególności opon do samochodów, felg samochodowych i łańcuchów antypoślizgowych
do samochodów za pośrednictwem sprzedaży wysyłkowej
i Internetu, agencja importowo - eksportowa, 37 usługi
w zakresie obsługi i naprawy pojazdów, centrów usług samochodowych, usługi w zakresie malowania samochodów
i polerowania, usługi w zakresie ochrony przed korozją,
usługi w zakresie wymiany opon, wyważania opon, wulkanizacji opon, mobilny serwis opon, usługi w zakresie mycia
i czyszczenia pojazdów, usługi w zakresie instalowania, konserwacji i naprawy systemów klimatyzacji w samochodach,
usługi w zakresie instalacji i obsługi systemów alarmowych
w pojazdach.
498954
(220) 2019 04 18
LFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 17.02.25, 26.04.06, 26.07.25, 26.04.04, 12.01.21, 07.03.02
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, usługi reklamowe dotyczące usług finansowych,
doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju,
przygotowywanie sprawozdań finansowych i analiz dla
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, reklamowanie nieruchomości
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mieszkaniowych i komercyjnych, obsługa marketingowa
obrotu nieruchomościami, analiza marketingowa nieruchomości, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, zarządzanie rachunkowością, zarządzanie mieszkaniami, zarządzanie rachunkami firm, zarządzanie działalnością handlową,
zarządzanie przetwarzaniem danych, zarządzanie zasobami
ludzkimi, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie bazami danych, skomputeryzowane zarządzanie rejestrami, zarządzanie dokumentacją biznesową, zarządzanie
aktami finansowymi, zarządzanie biznesowe restauracjami,
zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie w działalności handlowej, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, zarządzanie komputerowymi bazami
danych, komputerowe zarządzanie bazami danych, zarządzanie biznesowe centrami konferencyjnymi, zarządzanie
relacjami z klientami, doradztwo związane z zarządzaniem,
zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie
sprzedażą i bazą klientów, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą,
zarządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, zarządzanie flotą transportową [dla osób trzecich], zarządzanie
działalnością gospodarczą [dla osób trzecich], zarządzanie
flotą pojazdów [dla osób trzecich], zarządzanie projektami
z zakresu działalności gospodarczej, zarządzanie i doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej, zarządzanie projektami działalności gospodarczej [dla osób trzecich], zarządzanie
procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, zarządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo w tym zakresie, zarządzanie biurami działalności gospodarczej na rzecz
osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie firm handlowych i firm usługowych, zbieranie i analizy
informacji i danych związanych z zarządzaniem działalnością
gospodarczą, zarządzanie w imieniu przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych w zakresie zaopatrywania w materiały biurowe, księgowość, księgowość administracyjna,
skomputeryzowana księgowość, prowadzenie księgowości
przedsiębiorstwa, księgowość i prowadzenie ksiąg, rachunkowość, księgowość i audyt, rachunkowość, w szczególności
księgowość, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości,
usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki,
usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, organizowanie i prowadzenie wystaw
sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio
on-line za pośrednictwem strony internetowej, 36 finansowanie oparte na aktywach, finansowanie kapitału wysokiego ryzyka, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, zapewnienie finansowania dla firm, zapewnienie finansowania dla przedsiębiorstw, finansowanie pożyczek
pod zabezpieczenie, usługi finansowania zakupu statków,
sponsorowanie i finansowanie filmów, informacja finansowa,
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo w zakresie finansów przedsiębiorstw, usługi konsultacyjne dotyczące finansów korporacyjnych, usługi finansowe w zakresie obligacji, usługi finansowe związane z mieniem, usługi finansowe w zakresie akcji, usługi finansowe
dotyczące zapewniania pożyczek, usługi charytatywne, mianowicie usługi finansowe, zarządzanie finansowe kosztami
użytkowania budynków, usługi w zakresie obrotu finansowego, pośrednictwo w zakresie instrumentów finansowych,
usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, usługi
maklerskie na rynkach finansowych, udzielanie pożyczek finansowych pod zastaw, usługi w zakresie sponsoringu finansowego, planowanie majątkowe [porządkowanie spraw fi-
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nansowych], usługi informacji o rynkach finansowych, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, udzielanie pożyczek finansowych pod zabezpieczenie, usługi związane z transakcjami finansowymi, usługi
w zakresie ocen finansowych, usługi w zakresie dotacji finansowych, zbieranie funduszy w celach finansowych, usługi
informacji i doradztwa finansowego, zapewnienie finansowania w zakresie sprzedaży, konsultacje dotyczące finansowania projektów energetycznych, usługi finansowania związane z handlem, usługi finansowania związane z hotelami,
pożyczki [finansowanie] i dyskonto weksli, finansowanie zakupów w formie leasingu, finansowanie zakupów na raty
[leasing], kredyty hipoteczne i usługi finansowania, finansowanie pożyczek dotyczących maszyn biurowych, finansowanie kredytów hipotecznych i gwarancji, usługi w zakresie
finansowania społecznościowego, usługi w zakresie planowania finansów osobistych, usługi finansowe w zakresie zabezpieczania funduszy, usługi finansowe w zakresie zakupu
nieruchomości, wycena finansowa majątku osobistego i nieruchomości, informacja finansowa w postaci kursów walut,
usługi finansowe związane z zastawami hipotecznymi, usługi
finansowe związane z pojazdami mechanicznymi, doradztwo finansowe w zakresie zarządzania aktywami, zarządzanie informacją finansową i usługi analityczne, finansowe
usługi doradcze i dotyczące zarządzania, usługi finansowe
w zakresie zakupu pojazdów, usługi finansowe związane
z transportem towarów, inwestycje finansowe w dziedzinie
papierów wartościowych, usługi finansowe w zakresie obrotu akcjami, usługi finansowe związane z zakupem samolotów, doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych, usługi finansowe w postaci zabezpieczenia inwestycji,
usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, usługi finansowe dotyczące programów akcjonariatu prywatnego,
usługi finansowe związane z działalnością gospodarczą,
usługi finansowe w zakresie papierów wartościowych, usługi
finansowe związane z handlem samochodowym, badania
finansowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, usługi finansowe z zakresu zarządzania majątkiem, zarządzanie finansowe udziałami w innych firmach, usługi finansowe związane z walutami cyfrowymi, transakcje finansowe za pośrednictwem łańcucha blokowego, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], usługi informacyjne dotyczące wycen działalności finansowej, usługi w zakresie badań
ekonomiczno - finansowych, usługi doradcze w zakresie
strategii finansowych, usługi maklerskie w dziedzinie instrumentów finansowych, nabywanie w celu prowadzenia inwestycji finansowych, dostarczanie informacji związanych
z kontami finansowymi, usługi doradcze dotyczące zarządzania środkami finansowymi, usługi doradcze w zakresie
planowania finansowego, zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, usługi doradztwa finansowego związane z niewypłacalnością, transakcje finansowe
w zakresie walutowych transakcji swapowych, usługi finansowe związane z międzynarodowymi papierami wartościowymi, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości
i budynków, usługi finansowania w celu sponsorowania firm,
usługi w zakresie finansowania i pożyczek, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie rynków obligacji, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie papierów wartościowych, usługi finansowych baz danych związane z akcjami, usługi finansowych baz danych związane z udziałami,
usługi finansowe dotyczące udostępniania i strukturyzacji
kapitału, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem
w nieruchomości, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, usługi informacji finansowej dotyczące rynków papierów wartościowych, zapewnianie
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ochrony finansowej od ryzyka wymiany walut, organizacja
rynków handlowych w zakresie usług finansowych, informacje finansowe dostarczane za pośrednictwem komputerowych baz danych, konsultacje finansowe związane z kupnem i sprzedażą przedsiębiorstw, rejestrowanie transakcji
w zakresie finansów przeprowadzanych między stronami,
usługi finansowania dla zabezpieczania funduszy odnośnie
przedsięwzięć, finansowanie w zakresie kupna i sprzedaży
przedsiębiorstw, udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, wyceny firm w zakresie ocen kondycji finansowych, usługi w zakresie badań
i analiz finansowych, udzielanie informacji finansowych dotyczących giełdy papierów wartościowych, usługi doradztwa finansowego w zakresie zarządzania ryzykiem, usługi
w zakresie finansowania zakupów na raty (leasing), usługi
doradcze dotyczące finansowania jednostek gospodarczych
[corporate finance], usługi w zakresie kredytów finansowych
na rzecz eksporterów, usługi z zakresu transakcji finansowych dotyczących stóp oprocentowania, zapewnianie środków finansowych na sprzedaż i kupno łodzi, usługi finansowe związane z kupnem i handlem towarami, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz wynalazców,
usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz
firm, usługi finansowe związane ze sprzedażą i kupnem papierów wartościowych, usługi w zakresie informacji finansowej związane z rynkami obligacji, udzielanie informacji, konsultacji i porad w dziedzinie wyceny finansowej, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz podmiotów
handlowych, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz instytucji badawczych, usługi w zakresie konsultacji związanych z finansowaniem przewozu towarów, zapewnianie finansowania dla kształtujących się firm i firm
rozpoczynających działalność, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz organizacji non profit, usługi
finansowe związane z emisją i sprzedażą papierów wartościowych pod zastaw hipoteczny, ocena finansowa kosztów
rozwoju w odniesieniu do przemysłu naftowego, gazowego
i wydobywczego, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka
na rzecz firm powstających i rozwijających się, usługi doradztwa związane z finansowaniem robót budowlanych oraz
projektów z zakresu infrastruktury, udostępnianie informacji
finansowych na rzecz specjalistów w dziedzinie zarządzania
portfelem, do celów zarządzania portfelem, leasing finansowy, finansowanie leasingu samochodów, finansowanie leasingu pojazdów, leasing finansowy sprzętu telekomunikacyjnego, pożyczki na zakup leasingowy, finansowanie zakupów leasingowych samochodów, wynajem nieruchomości,
finansowanie nieruchomości, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], timesharing nieruchomości, wycena nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, inwestycje majątkowe [nieruchomości], organizowanie wynajmu nieruchomości, finansowanie konsorcjalne
nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, udzielanie
informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi,
usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące
transakcji w zakresie nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami
przemysłowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkanio-
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wych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami
w zakresie kompleksów budynków, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem
i nieruchomościami, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi w zakresie inwestowania
w nieruchomości, usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, odbieranie długów z tytułu wynajmu nieruchomości, organizowanie umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie
nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości
na wynajem, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości, usługi finansowe w zakresie nieruchomości, doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, usługi
badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, usługi
związane ze współwłasnością nieruchomości, planowanie
finansów w zakresie nieruchomości, doradztwo w dziedzinie
zakupu nieruchomości, usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości,
usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, planowanie inwestycji
w nieruchomości, pożyczki pod zastaw nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, inwestowanie kapitału w nieruchomości, wynajem nieruchomości i majątku, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], wycena i zarządzanie nieruchomościami, nabywanie nieruchomości [dla
osób trzecich], udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, wyceny finansowe nieruchomości, ocena nieruchomości [wycena], usługi wyceny nieruchomości, usługi finansowania zakupu nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie pożyczek na nieruchomość, usługi zarządzania nieruchomościami, organizacja
najmu nieruchomości handlowych, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, finansowanie inwestycji, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, administrowanie inwestycjami, zarządzanie inwestycjami, finansowanie inwestycji
budowlanych, monitorowanie wyników inwestycji, administrowanie inwestycjami funduszy, opieka nad inwestycjami,
doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi konsultacyjne dotyczące inwestycji, inwestycje w fundusze powiernicze, zarządzanie inwestycjami w akcje, administrowanie funduszami i inwestycjami, pośrednictwo w sprawach
inwestycji finansowych, usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi konsultacyjne w zakresie inwestycji,
doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, usługi administracyjne w zakresie inwestycji, doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, zarządzanie inwestycjami w zakresie
hipoteki, usługi doradcze związane z inwestycjami, usługi
w zakresie zarządzania inwestycjami, usługi kredytowe w zakresie inwestycji majątkowych, administrowanie usługami
w zakresie inwestycji kapitałowych, usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek
nieruchomy, analizy inwestycji finansowych i badania w zakresie papierów wartościowych, rejestrowanie transakcji
w zakresie inwestycji przeprowadzanych między stronami,
usługi związane z inwestycjami przynoszącymi stałe dochody, usługi w zakresie inwestycji w papiery wartościowe, usługi analiz finansowych związane z inwestycjami, usługi w zakresie zarządzania inwestycjami finansowymi, ubezpieczanie ryzyka kredytowego [factoring], zarządzanie akcjami, zarządzanie udziałami, zarządzanie budynkami, zarządzanie
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gruntami, zarządzanie domami, zarządzanie aktywami, zarządzanie funduszem, zarządzanie portfelem, zarządzanie
kapitałem, zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansami,
zarządzanie aktywami i zarządzanie portfolio, finansowe zarządzanie emeryturami, zarządzanie portfelem inwestycyjnym, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, zarządzanie aktywami inwestycyjnymi, zarządzanie zasobami gotówkowymi, zarządzanie ryzykiem finansowym, zarządzanie portfelem finansowym, zarządzanie portfelem udziałów, zarządzanie finansami korporacyjnymi, zarządzanie postanowieniami
finansowymi, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie finansowe funduszami, zarządzanie finansowe akcjami, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, zarządzanie
papierami wartościowymi, zarządzanie stratami finansowymi, zarządzanie funduszami korporacyjnymi, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, zarządzanie aktywami finansowymi, zarządzanie zyskami zatrzymanymi, zarządzanie funduszem hedgingowym, zarządzanie zbywalnymi papierami
wartościowymi, zarządzanie finansami dla firm, zarządzanie
finansowe dotyczące inwestycji, zarządzanie finansowe rachunkami bieżącymi, planowanie i zarządzanie finansowe,
zarządzanie finansowe rachunkami pieniężnymi, zarządzanie portfelem papierów wartościowych, zarządzanie finansowe spółkami holdingowymi, zarządzanie funduszem inwestycyjno - kapitałowym, zarządzanie finansowe funduszami powierniczymi, zarządzanie funduszem inwestycyjnym
wzajemnym, zarządzanie kapitałem wysokiego ryzyka, zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, zarządzanie
portfelem zbywalnych papierów wartościowych, zarządzanie finansowe związane z bankowością, zarządzanie funduszami kapitału wysokiego ryzyka, zarządzanie funduszami
dla klientów prywatnych, zarządzanie finansowe projektami
renowacji budynków, zarządzanie funduszami typu private
equity, usługi związane z zarządzaniem funduszami, zarządzanie aktywami na rzecz osób trzecich, zarządzanie ryzykiem związanym z wysokością stóp procentowych, zarządzanie finansowe w zakresie kapitału ryzyka, kapitału inwestycyjnego i kapitału rozwojowego, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, sporządzanie ekspertyz prawnych, usługi
wsparcia prawnego, usługi radców prawnych, usługi asystentów prawnych, dostarczanie informacji prawnych, usługi
rejestracyjne (prawne), pośrednictwo w procedurach prawnych, porady prawne i zastępstwo procesowe, monitorowanie znaków towarowych [usługi prawne], pomoc prawna
przy tworzeniu umów, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi w zakresie badań prawnych, udzielanie informacji dotyczących
usług prawnych, usługi w zakresie pomocy prawnej,
udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi,
świadczenie usług w zakresie badań prawnych, badania
[wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, usługi
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych,
usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii
prawnych, usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], usługi prawne
związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi prawne
związane z eksploatacją praw własności intelektualnej.
498955
(220) 2019 04 18
LFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak graficzny)
(210)
(731)
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(531) 26.04.04, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, usługi reklamowe dotyczące usług finansowych,
doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju,
przygotowywanie sprawozdań finansowych i analiz dla
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, reklamowanie nieruchomości
mieszkaniowych i komercyjnych, obsługa marketingowa
obrotu nieruchomościami, analiza marketingowa nieruchomości, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, zarządzanie rachunkowością, zarządzanie mieszkaniami, zarządzanie rachunkami firm, zarządzanie działalnością handlową,
zarządzanie przetwarzaniem danych, zarządzanie zasobami
ludzkimi, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie bazami danych, skomputeryzowane zarządzanie rejestrami, zarządzanie dokumentacją biznesową, zarządzanie
aktami finansowymi, zarządzanie biznesowe restauracjami,
zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie w działalności handlowej, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, zarządzanie komputerowymi bazami
danych, komputerowe zarządzanie bazami danych, zarządzanie biznesowe centrami konferencyjnymi, zarządzanie
relacjami z klientami, doradztwo związane z zarządzaniem,
zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie
sprzedażą i bazą klientów, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą,
zarządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, zarządzanie flotą transportową [dla osób trzecich], zarządzanie
działalnością gospodarczą [dla osób trzecich], zarządzanie
flotą pojazdów [dla osób trzecich], zarządzanie projektami
z zakresu działalności gospodarczej, zarządzanie i doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej, zarządzanie projektami działalności gospodarczej [dla osób trzecich], zarządzanie
procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, zarządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo w tym zakresie, zarządzanie biurami działalności gospodarczej na rzecz
osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie firm handlowych i firm usługowych, zbieranie i analizy
informacji i danych związanych z zarządzaniem działalnością
gospodarczą, zarządzanie w imieniu przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych w zakresie zaopatrywania w materiały biurowe, księgowość, księgowość administracyjna,
skomputeryzowana księgowość, księgowość i rachunkowość, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, księgowość i prowadzenie ksiąg, rachunkowość, księgowość i audyt, rachunkowość, w szczególności księgowość, usługi
w zakresie księgowości i rachunkowości, usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z dziełami sztuki, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie
sztuki, organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach
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komercyjnych lub reklamowych, promowanie dzieł sztuki
innych osób poprzez udostępnianie portfolio on-line za pośrednictwem strony internetowej, 36 finansowanie oparte
na aktywach, finansowanie kapitału wysokiego ryzyka, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, zapewnienie finansowania dla firm, zapewnienie finansowania dla
przedsiębiorstw, finansowanie pożyczek pod zabezpieczenie, usługi finansowania zakupu statków, sponsorowanie i finansowanie filmów, informacja finansowa, usługi doradcze
i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo w zakresie
finansów przedsiębiorstw, usługi konsultacyjne dotyczące
finansów korporacyjnych, usługi finansowe w zakresie obligacji, usługi finansowe związane z mieniem, usługi finansowe w zakresie akcji, usługi finansowe dotyczące zapewniania
pożyczek, usługi charytatywne, mianowicie usługi finansowe, zarządzanie finansowe kosztami użytkowania budynków, usługi w zakresie obrotu finansowego, pośrednictwo
w zakresie instrumentów finansowych, usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, usługi maklerskie na rynkach finansowych, udzielanie pożyczek finansowych pod
zastaw, usługi w zakresie sponsoringu finansowego, planowanie majątkowe [porządkowanie spraw finansowych], usługi informacji o rynkach finansowych, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, udzielanie
pożyczek finansowych pod zabezpieczenie, usługi związane
z transakcjami finansowymi, usługi w zakresie ocen finansowych, usługi w zakresie dotacji finansowych, zbieranie funduszy w celach finansowych, usługi informacji i doradztwa
finansowego, zapewnienie finansowania w zakresie sprzedaży, konsultacje dotyczące finansowania projektów energetycznych, usługi finansowania związane z handlem, usługi
finansowania związane z hotelami, pożyczki [finansowanie]
i dyskonto weksli, finansowanie zakupów w formie leasingu,
finansowanie zakupów na raty [leasing], kredyty hipoteczne
i usługi finansowania, finansowanie pożyczek dotyczących
maszyn biurowych, finansowanie kredytów hipotecznych
i gwarancji, usługi w zakresie finansowania społecznościowego, usługi w zakresie planowania finansów osobistych,
usługi finansowe w zakresie zabezpieczania funduszy, usługi
finansowe w zakresie zakupu nieruchomości, wycena finansowa majątku osobistego i nieruchomości, informacja finansowa w postaci kursów walut, usługi finansowe związane
z zastawami hipotecznymi, usługi finansowe związane z pojazdami mechanicznymi, doradztwo finansowe w zakresie
zarządzania aktywami, zarządzanie informacją finansową
i usługi analityczne, finansowe usługi doradcze i dotyczące
zarządzania, usługi finansowe w zakresie zakupu pojazdów,
usługi finansowe związane z transportem towarów, inwestycje finansowe w dziedzinie papierów wartościowych, usługi
finansowe w zakresie obrotu akcjami, usługi finansowe związane z zakupem samolotów, doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych, usługi finansowe w postaci
zabezpieczenia inwestycji, usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, usługi finansowe dotyczące programów
akcjonariatu prywatnego, usługi finansowe związane z działalnością gospodarczą, usługi finansowe w zakresie papierów
wartościowych, usługi finansowe związane z handlem samochodowym, badania finansowe w dziedzinie zarządzania
ryzykiem, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, usługi finansowe z zakresu zarządzania majątkiem, zarządzanie finansowe udziałami w innych firmach,
usługi finansowe związane z walutami cyfrowymi, transakcje
finansowe za pośrednictwem łańcucha blokowego, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], usługi
informacyjne dotyczące wycen działalności finansowej, usługi w zakresie badań ekonomiczno - finansowych, usługi doradcze w zakresie strategii finansowych, usługi maklerskie
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w dziedzinie instrumentów finansowych, nabywanie w celu
prowadzenia inwestycji finansowych, dostarczanie informacji związanych z kontami finansowymi, usługi doradcze dotyczące zarządzania środkami finansowymi, usługi doradcze
w zakresie planowania finansowego, zapewnianie środków
finansowych na rozwój nieruchomości, usługi doradztwa finansowego związane z niewypłacalnością, transakcje finansowe w zakresie walutowych transakcji swapowych, usługi
finansowe związane z międzynarodowymi papierami wartościowymi, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, usługi finansowania w celu sponsorowania firm, usługi w zakresie finansowania i pożyczek, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie rynków obligacji,
przygotowywanie analiz finansowych w zakresie papierów
wartościowych, usługi finansowych baz danych związane
z akcjami, usługi finansowych baz danych związane z udziałami, usługi finansowe dotyczące udostępniania i strukturyzacji kapitału, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, doradztwo finansowe związane
z inwestowaniem w infrastrukturę, usługi informacji finansowej dotyczące rynków papierów wartościowych, zapewnianie ochrony finansowej od ryzyka wymiany walut, organizacja rynków handlowych w zakresie usług finansowych, informacje finansowe dostarczane za pośrednictwem komputerowych baz danych, konsultacje finansowe związane z kupnem i sprzedażą przedsiębiorstw, rejestrowanie transakcji
w zakresie finansów przeprowadzanych między stronami,
usługi finansowania dla zabezpieczania funduszy odnośnie
przedsięwzięć, finansowanie w zakresie kupna i sprzedaży
przedsiębiorstw, udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, wyceny firm w zakresie ocen kondycji finansowych, usługi w zakresie badań
i analiz finansowych, udzielanie informacji finansowych dotyczących giełdy papierów wartościowych, usługi doradztwa finansowego w zakresie zarządzania ryzykiem, usługi
w zakresie finansowania zakupów na raty (leasing), usługi
doradcze dotyczące finansowania jednostek gospodarczych
[corporate finance], usługi w zakresie kredytów finansowych
na rzecz eksporterów, usługi z zakresu transakcji finansowych dotyczących stóp oprocentowania, zapewnianie środków finansowych na sprzedaż i kupno łodzi, usługi finansowe związane z kupnem i handlem towarami, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz wynalazców,
usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz
firm, usługi finansowe związane ze sprzedażą i kupnem papierów wartościowych, usługi w zakresie informacji finansowej związane z rynkami obligacji, udzielanie informacji, konsultacji i porad w dziedzinie wyceny finansowej, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz podmiotów
handlowych, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz instytucji badawczych, usługi w zakresie konsultacji związanych z finansowaniem przewozu towarów, zapewnianie finansowania dla kształtujących się firm i firm
rozpoczynających działalność, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz organizacji non profit, usługi
finansowe związane z emisją i sprzedażą papierów wartościowych pod zastaw hipoteczny, ocena finansowa kosztów
rozwoju w odniesieniu do przemysłu naftowego, gazowego
i wydobywczego, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka
na rzecz firm powstających i rozwijających się, usługi doradztwa związane z finansowaniem robót budowlanych oraz
projektów z zakresu infrastruktury, udostępnianie informacji
finansowych na rzecz specjalistów w dziedzinie zarządzania
portfelem, do celów zarządzania portfelem, leasing finansowy, finansowanie leasingu samochodów, finansowanie le-
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asingu pojazdów, leasing finansowy sprzętu telekomunikacyjnego, pożyczki na zakup leasingowy, finansowanie zakupów leasingowych samochodów, wynajem nieruchomości,
finansowanie nieruchomości, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], timesharing nieruchomości, wycena nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, inwestycje majątkowe
[nieruchomości], organizowanie wynajmu nieruchomości,
finansowanie konsorcjalne nieruchomości, usługi nabywania
nieruchomości, udzielanie informacji o nieruchomościach,
dotyczących majątku i ziemi, usługi zarządzania majątkiem
nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami
związane z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościami
w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami,
usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi
w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych,
usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, odbieranie długów z tytułu wynajmu nieruchomości, organizowanie
umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, organizowanie
umów dzierżawy i najmu nieruchomości, planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości, usługi finansowe
w zakresie nieruchomości, doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, usługi związane ze współwłasnością
nieruchomości, planowanie finansów w zakresie nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, usługi doradcze
dotyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi doradcze dotyczące
własności nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomości, pożyczki
pod zastaw nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości,
inwestowanie kapitału w nieruchomości, usługi w zakresie
nieruchomości, wynajem nieruchomości i majątku, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], wycena
i zarządzanie nieruchomościami, nabywanie nieruchomości
[dla osób trzecich], udzielanie informacji dotyczących rynku
nieruchomości, dzierżawa nieruchomości posiadanych
na własność, wyceny finansowe nieruchomości, wycena nieruchomości [finansowa], ocena nieruchomości [wycena],
usługi wyceny nieruchomości, usługi finansowania zakupu
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie pożyczek na nieruchomość, usługi zarządzania nieruchomościami, usługi finansowe dotyczące nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości handlowych,
zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, finansowanie
inwestycji, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, administrowanie inwestycjami, zarządzanie inwestycjami, finansowanie inwestycji budowlanych, monitorowanie wyników inwestycji, administrowanie inwestycjami funduszy,
opieka nad inwestycjami, doradztwo dotyczące inwestycji
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kapitałowych, usługi konsultacyjne dotyczące inwestycji, inwestycje w fundusze powiernicze, zarządzanie inwestycjami
w akcje, administrowanie funduszami i inwestycjami, pośrednictwo w sprawach inwestycji finansowych, usługi doradcze
dotyczące inwestycji kapitałowych, doradztwo w zakresie
inwestycji kapitałowych, usługi konsultacyjne w zakresie inwestycji, doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, usługi administracyjne w zakresie inwestycji, doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, zarządzanie inwestycjami
w zakresie hipoteki, usługi doradcze związane z inwestycjami, usługi w zakresie zarządzania inwestycjami, usługi kredytowe w zakresie inwestycji majątkowych, usługi doradcze
w zakresie inwestycji kapitałowych, administrowanie usługami w zakresie inwestycji kapitałowych, usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, analizy inwestycji finansowych i badania
w zakresie papierów wartościowych, rejestrowanie transakcji
w zakresie inwestycji przeprowadzanych między stronami,
usługi związane z inwestycjami przynoszącymi stałe dochody, usługi w zakresie inwestycji w papiery wartościowe, usługi analiz finansowych związane z inwestycjami, usługi w zakresie zarządzania inwestycjami finansowymi, ubezpieczanie ryzyka kredytowego [factoring], zarządzanie akcjami, zarządzanie udziałami, zarządzanie budynkami, zarządzanie
gruntami, zarządzanie domami, zarządzanie aktywami, zarządzanie funduszem, zarządzanie portfelem, zarządzanie
kapitałem, zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansami,
zarządzanie aktywami i zarządzanie portfolio, finansowe zarządzanie emeryturami, zarządzanie portfelem inwestycyjnym, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, zarządzanie aktywami inwestycyjnymi, zarządzanie zasobami gotówkowymi, zarządzanie ryzykiem finansowym, zarządzanie portfelem finansowym, zarządzanie portfelem udziałów, zarządzanie finansami korporacyjnymi, zarządzanie postanowieniami
finansowymi, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie finansowe funduszami, zarządzanie finansowe akcjami, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, zarządzanie
papierami wartościowymi, zarządzanie stratami finansowymi, zarządzanie funduszami korporacyjnymi, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, zarządzanie aktywami finansowymi, zarządzanie zyskami zatrzymanymi, zarządzanie funduszem hedgingowym, zarządzanie zbywalnymi papierami
wartościowymi, zarządzanie finansami dla firm, zarządzanie
finansowe dotyczące inwestycji, zarządzanie finansowe rachunkami bieżącymi, planowanie i zarządzanie finansowe,
zarządzanie finansowe rachunkami pieniężnymi, zarządzanie portfelem papierów wartościowych, zarządzanie finansowe spółkami holdingowymi, zarządzanie funduszem inwestycyjno - kapitałowym, zarządzanie finansowe funduszami powierniczymi, zarządzanie funduszem inwestycyjnym
wzajemnym, zarządzanie kapitałem wysokiego ryzyka, zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, zarządzanie
portfelem zbywalnych papierów wartościowych, zarządzanie finansowe związane z bankowością, zarządzanie funduszami kapitału wysokiego ryzyka, zarządzanie funduszami
dla klientów prywatnych, zarządzanie finansowe projektami
renowacji budynków, zarządzanie funduszami typu private
equity, usługi związane z zarządzaniem funduszami, zarządzanie aktywami na rzecz osób trzecich, zarządzanie ryzykiem związanym z wysokością stóp procentowych, zarządzanie finansowe w zakresie kapitału ryzyka, kapitału inwestycyjnego i kapitału rozwojowego, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, sporządzanie ekspertyz prawnych, usługi
wsparcia prawnego, usługi radców prawnych, usługi asystentów prawnych, dostarczanie informacji prawnych, usługi
rejestracyjne (prawne), pośrednictwo w procedurach prawnych, porady prawne i zastępstwo procesowe, monitorowa-
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nie znaków towarowych [usługi prawne], pomoc prawna
przy tworzeniu umów, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi w zakresie badań prawnych, udzielanie informacji dotyczących
usług prawnych, usługi w zakresie pomocy prawnej, udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, świadczenie usług w zakresie badań prawnych, badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne],
usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi
prawne], usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją
firm, usługi prawne związane z eksploatacją praw własności
intelektualnej.
498959
(220) 2019 04 18
KOSIŃSKA KAMILA POLMARC INTERNATIONAL,
Bezrzecze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AG Avant-Gardiste
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 3 olejki do celów kosmetycznych, 5 olejki
lecznicze.
498962
(220) 2019 04 18
KOSIŃSKA KAMILA POLMARC INTERNATIONAL,
Bezrzecze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AG Avant-Gardiste COSMETICS
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 3 aromaty (olejki eteryczne), balsamy do celów
kosmetycznych, ekstrakty kwiatowe, esencje eteryczne, mydła, kadzidełka, kosmetyki, 35 sprzedaż detaliczna środków
farmaceutycznych weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 44 aromaterapia, masaż, manicure,
salony piękności, usługi saun.
(210) 498965
(220) 2019 04 18
(731) UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE, Gdańsk
(540) (znak słowny)
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(540) Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, kształcenie praktyczne (pokazy), organizowanie
i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów oraz
zjazdów, szkoleń, targów i wystaw, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), usługi szkoleniowe
zapewniane przy pomocy symulatorów, organizowanie konkursów (edukacja lub rozrywka), przekazywanie
know-how (szkolenia), nauczanie, kształcenie w zakresie
leczenia, usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób wymagających specjalnej opieki, redagowanie tekstów pisanych, innych niż reklamowe, nauczanie i szkolenia, organizowanie i przeprowadzanie targów
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, usługi szkoleniowe w zakresie udzielania pierwszej pomocy, usługi edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się do służby zdrowia,
42 badania naukowe, medyczne badania naukowe, próby
kliniczne, prace badawczo - rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, 44 aromaterapia, chiropraktyka
(nastawienie kręgosłupa), domowa opieka pielęgnacyjna,
chirurgia plastyczna, fizykoterapia, hospicja, implantacja,
leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki
odurzające, masaż, opieka paliatywna, opieka pielęgniarska, pomoc medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, leczenie alergii, opieka pielęgniarska,
porady w zakresie farmakologii, sporządzania leków recepturowych przez farmaceutów, szpitale, terapia mowy,
usługi analiz medycznych dla celów diagnostycznych
i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne,
usługi banków krwi, usługi doradcze w zakresie zdrowia,
usługi klinik medycznych, usługi medyczne, opieka medyczna i zdrowotna, usługi położnicze (akuszeria), usługi
psychologów, świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, usługi dentystyczne, usługi ortodontyczne, usługi
sztucznego zapłodnienia, usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, usługi zapłodnienia metodą in vitro, usługi
związane z bankiem tkanek ludzkich, terapia zajęciowa
i rehabilitacja, badania przesiewowe, szpitale, usługi klinik
medycznych, usługi medycyny alternatywnej.
498967
(220) 2019 04 18
KOSIŃSKA KAMILA POLMARC INTERNATIONAL,
Bezrzecze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AG Avant-Gardiste HOME
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 20 dekoracje wiszące, lustra, meble, muszle, obrazy, 21 ozdoby z porcelany, przybory kosmetyczne, przybory kuchenne, przybory toaletowe, 24 bielizna pościelowa
i koce, tkaniny, 35 pokazy towarów, obsługa administracyjna
firm na zlecenie.
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498969
(220) 2019 04 18
KOSIŃSKA KAMILA POLMARC INTERNATIONAL,
Bezrzecze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AG Avant-Gardiste HAMMAM & SPA
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 3 aromaty (olejki eteryczne), balsamy do celów
kosmetycznych, ekstrakty kwiatowe, esencje eteryczne, kadzidełka, kosmetyki, mydła, olejki toaletowe, 44 aromaterapia, fizjoterapia, masaż, ośrodki zdrowia, salony piękności,
usługi saun, usługi terapeutyczne.
498975
(220) 2019 04 18
RACHUTA-BARTNICKA PAULINA BAGUMA-JUNIOR,
Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) BAGUMA
(510), (511) 12 części zamienne do pojazdów lądowych,
koła do pojazdów lądowych, opony do pojazdów lądowych,
w szczególności opony samochodowe, dętki samochodowe,
felgi do pojazdów lądowych, w szczególności do samochodów, łańcuchy przeciwpoślizgowe do pojazdów lądowych,
w szczególności do samochodów, 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej części zamiennych do pojazdów
lądowych, opon do pojazdów lądowych, w szczególności
opon do samochodów, felg do pojazdów lądowych, w szczególności felg do samochodów, łańcuchów przeciwpoślizgowych do pojazdów lądowych, w szczególne łańcuchów
przeciwpoślizgowych samochodowych, prowadzenie detalicznych i hurtowych punktów sprzedaży części zamiennych do pojazdów lądowych, opon do pojazdów lądowych,
w szczególności opon do samochodów, felg do pojazdów
lądowych, w szczególności felg do samochodów, łańcuchów
przeciwpoślizgowych do pojazdów lądowych, w szczególne
łańcuchów przeciwpoślizgowych samochodowych, usługi
w zakresie sprzedaży części zamiennych do pojazdów lądowych, opon, felg, łańcuchów antypoślizgowych do pojazdów
lądowych, w szczególności opon do samochodów, felg samochodowych i łańcuchów antypoślizgowych do samochodów za pośrednictwem sprzedaży wysyłkowej i Internetu,
prowadzenie sprzedaży części zamiennych do pojazdów lądowych, opon, felg, łańcuchów antypoślizgowych do pojazdów lądowych, w szczególności opon do samochodów, felg
samochodowych i łańcuchów antypoślizgowych do samochodów za pośrednictwem sprzedaży wysyłkowej i Internetu, agencja importowo- eksportowa, 37 usługi w zakresie obsługi i naprawy pojazdów, centrów usług samochodowych,
usługi w zakresie malowania samochodów i polerowania,
usługi w zakresie ochrony przed korozją, usługi w zakresie wymiany opon, wyważania opon, wulkanizacji opon, mobilny
serwis opon, usługi w zakresie mycia i czyszczenia pojazdów,
usługi w zakresie instalowania, konserwacji i naprawy systemów klimatyzacji w samochodach, usługi w zakresie instalacji
i obsługi systemów alarmowych w pojazdach.
(210)
(731)
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498976
(220) 2019 04 18
AVIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PAN PIKUŚ
(510), (511) 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach
finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe, usługi ubezpieczeniowe, zarządzanie finansami, pośrednictwo
ubezpieczeniowe.
(210)
(731)

(210) 498984
(220) 2019 04 18
(731) KRÓL ARKADIUSZ LIMAN, Konin
(540) (znak słowny)
(540) Lodo Chatka
(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, lody owocowe, lody
wielosmakowe, lody mleczne, lody włoskie, jogurt mrożony
[lody spożywcze], napoje z lodów, ciasta lodowe, desery lodowe, lodowe wyroby cukiernicze, lodowe słodycze, sorbety [lody], wyroby cukiernicze, desery lodowe, gofry, naleśniki,
wafle do lodów, polewy do lodów, napoje mrożone na bazie kawy, kawa, herbata, rurki waflowe [ciastka], rurki z kremem, 43 lodziarnie, usługi restauracyjne, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, wypożyczanie
urządzeń gastronomicznych, w tym urządzeń do dystrybucji
lodów.
498994
(220) 2019 04 18
ELCAMP RV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eLCaMPeRoS
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05
(510), (511) 12 pojazdy kempingowe, wyposażenie, akcesoria oraz części do pojazdów kempingowych, 35 usługi
handlu detalicznego w zakresie sprzedaży pojazdów kempingowych, części, akcesoriów, wyposażenia oraz mebli
do pojazdów kempingowych, także za pośrednictwem
sklepu internetowego, usługi handlu detalicznego w zakresie sprzedaży artykułów turystycznych: namiotów, sprzętu
elektronicznego, mebli, akcesoriów kuchennych, sprzętu
kuchennego, akcesoriów higienicznych, toalet, akcesoriów
grillowych, także za pośrednictwem sklepu internetowego,
usługi handlu detalicznego w zakresie sprzedaży sprzętu
i akcesoriów kempingowych, biwakowych, turystycznych
i rekreacyjnych, usługi handlu detalicznego w zakresie sprzedaży gadżetów marketingowych, organizowanie wystaw
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingowe
i promocyjne, prowadzenie działań marketingowych za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności
Internetu, prowadzenie działań marketingowych w czasopismach, broszurach i gazetach, promowanie karawaningu,
promowanie podróżowania samochodem kempingowym
i przyczepą kempingową, organizowanie i prowadzenie wystaw i pokazów handlowych, organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych i promocyjnych,
usługi promocyjne i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, dystrybucja materiałów marketingowych
i promocyjnych, 41 publikowanie i redagowanie tekstów,
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publikowanie i redagowanie materiałów drukowanych, publikowanie i redagowanie książek i czasopism, publikowanie i redagowanie materiałów reklamowych, publikowanie
w Internecie, publikowanie druków w formie elektronicznej
w Internecie, publikowanie w ramach bloga internetowego,
usługi pisania blogów, 43 zapewnienie obiektów i sprzętu
kempingowego, udostępnianie sprzętu i obiektów kempingowych dla przyczep turystycznych.
498998
(220) 2019 04 18
CATWALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CATWALK MULTI CONCEPT
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie
sprzedaży odzieży i akcesoriów odzieżowych, także za pośrednictwem sklepu internetowego w Internecie, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi w zakresie administrowania zakupami/zamówieniami
on-line w zakresie sprzedaży odzieży i akcesoriów
odzieżowych.
(210) 499020
(220) 2019 04 19
(731) KOSTUCH WOJCIECH HANDLOTEKA, Kościerzyna
(540) (znak słowny)
(540) JABO
(510), (511) 12 pojazdy zdalnie sterowane inne niż zabawki, bączki [łódki], łódki z płaskim dnem [jon boat], japońskie
łódki wiosłowe z płaskim dnem [tenmasen], łodzie, łodzie
nadmuchiwane, łodzie pneumatyczne, łodzie motorowe,
łodzie wiosłowe, łodzie składane, łodzie mieszkalne, łodzie
odrzutowe, łodzie rekreacyjne, łodzie rybackie, łodzie sportowe, barki [łodzie], pogłębiarki [łodzie], łodzie żaglowe,
ślizgacze (łodzie motorowe), łodzie ratunkowe dmuchane,
dopasowane pokrowce na łodzie, pontony nadmuchiwane
[łodzie ratunkowe], jednostki pływające [łodzie i statki], łodzie do sprzedaży w zestawach, łodzie wiosłowe z płaskim
dnem, rekreacyjne łodzie z napędem odrzutowym, małe łodzie napędzane silnikami odrzutowymi, dopasowane osłony
na łodzie i pojazdy morskie, opony z kolcami wspomagające
przyczepność pojazdów na lodzie.
499032
(220) 2019 04 19
FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
TWÓJ STARTUP, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TS
(210)
(731)
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(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej,
badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, informacja o działalności gospodarczej, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, optymalizacja stron internetowych,
outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, przygotowywanie zeznań podatkowych. publikowanie tekstów reklamowych, reklama, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi marketingowe, usługi podatkowe,
usługi public relations, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wyceny handlowe, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami,
zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich,
zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców
pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 41 doradztwo zawodowe, fotografia,
fotoreportaże, informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne
[pokazy], kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne,
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 wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, pisanie
scenariuszy, planowanie przyjęć [rozrywka], produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych
niż teksty reklamowe), sprawdziany edukacyjne, tłumaczenia, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi trenerskie, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, 45 usługi prawne,
badania prawne, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania komputerowego
[usługi prawne], licencjonowanie własności intelektualnej,
monitorowanie praw własności intelektualnej do celów
doradztwa prawnego, prawne administrowanie licencjami,
rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], usługi pomocy
w sprawach spornych, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, zarządzanie prawami autorskimi.

(210)
(731)
(540)
(540)
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499049
(220) 2019 04 19
VU HAI SON, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
bMore

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 apaszki [chustki], berety, bielizna osobista,
biustonosze, bokserki, botki, buty narciarskie, buty sportowe, buty sznurowane, czapki jako nakrycia głowy, dzianina
[odzież], espadryle, garnitury, halki, pół halki, kamizelki, kąpielówki, kimona, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, kurtki, legginsy, majtki, nakrycia głowy, obuwie, odzież,
odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie
[odzież], opaski na głowę, palta, piżamy, poncza, pończochy,
pulowery, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, sandały, skarpetki, spódnice, spódnico-spodenki, stroje plażowe,
sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale,
szaliki, szlafroki, trykoty, wyroby pończosznicze, 35 biura
pośrednictwa pracy, pokazy towarów, produkcja filmów
reklamowych, usługi agencji importowo-eksportowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, sprzedaż towarów takich jak odzież, obuwie, nakrycia głowy w sklepach internetowych.
499055
(220) 2019 04 21
KULESZA-GÓRSKA MAŁGORZATA, FLORCZUK
GRZEGORZ DACH I OKNO SPÓŁKA CYWILNA,
Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WSZYSTKO NA DACHY

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.15, 26.03.04,
26.03.12, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa blacharskich materiałów budowlanych, metalowych materiałów
budowlanych, stalowych materiałów budowlanych, ogniotrwałych budowlanych materiałów metalowych, stropów
jako metalowych materiałów budowlanych, markiz metalowych jako materiałów budowlanych, metalowych materiałów zbrojeniowych dla budownictwa, wzmacniających
materiałów metalowych dla budownictwa, metalowych materiałów budowlanych w postaci płyt, metalowych materiałów budowlanych w postaci arkuszy, metalowych materiałów budowlanych w postaci paneli, materiałów metalowych
do celów budowlanych i konstrukcyjnych, metalowych
narożników ochronnych nakładanych na płyty gipsowo-kartonowe, dachówek metalowych, metalowych naroży
dachów, metalowych grzbietów dachu, metalowych pokryć dachów, metalowych paneli dachowych, metalowych
otworów dachowych, metalowych materiałów dachowych,
metalowych elementów dachowych, metalowych więźb dachowych, metalowych szkieletów dachowych, dachowych
rynien metalowych, płytek dachowych metalowych, metalowych okien dachowych, metalowych płyt dachowych,
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metalowych dachówek holenderskich, haków do dachówek,
dachówek esówek metalowych, kątowników stalowych
do dachów, membran dachowych z metalu, metalowych
dachowych otworów wentylacyjnych, desek dachowych
z metalu, materiałów do obróbki dachu metalowych, dachów z metalu na konstrukcje, blach do pokrycia dachów
z metalu, aluminiowych materiałów uszczelniających do krycia dachów, okładzinowych paneli metalowych do pokrywania dachów, ołowianych materiałów uszczelniających
do krycia dachów, metalowych okien dachowych w kształcie kopuły, metalowych koszów dachowych do użytku
w budownictwie, metalowych pokryć dachowych z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, metalowych pokryć
dachowych z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi,
materiałów budowlanych na bazie wapna, materiałów budowlanych z włókien mineralnych, materiałów budowlanych
wykonanych z włókna skalnego, niemetalowych materiałów
budowlanych do zabezpieczania budynków przed ciągami
powietrznymi, ognioodpornych uszczelek w postaci materiałów budowlanych, niemetalowych materiałów tkanych
do użytku w budynkach, desek z materiałów niemetalowych
do użytku w budownictwie, budowlanych materiałów betonowych umacnianych tworzywami sztucznymi i włóknem
szklanym, drewna konstrukcyjnego, niemetalowych elementów konstrukcyjnych wspornikowych, niemetalowych
elementów konstrukcyjnych do użytku w budownictwie,
elementów konstrukcyjnych z drewna, szklanych dachów,
papy dachowej, łupków dachowych, krokwi dachowych, cementu dachowego, dachówek ceramicznych, dachówek kamiennych, dachówek glinianych, niemetalowych dachówek,
dachówek łupkowych, warstw izolacyjnych dachu, niemetalowych krawędzi dachów, niemetalowych płyt dachowych,
asfaltowego filcu dachowego, filcowych pokryć dachowych,
niemetalowych rynien dachowych, bitumicznych powłok
dachowych, asfaltowych powłok dachowych, smołowanej
papy dachowej, niemetalowych desek dachowych, papy
dachowej asfaltowej, niemetalowych pokryć dachowych,
płytek łupkowych dachowych, paneli dachowych, glazurowane dachówek ceramicznych niemetalowych, materiałów
do pokrywania dachu, niemetalowych obróbek blacharskich
dachu, niemetalowych konstrukcji pokryć dachowych, niemetalowych wykończeniowych elementów dachów, desek
dachowych z drewna, płyt dachowych z drewna, niemetalowych płyt do dachów, membran dachowych z PCV, niemetalowych dachowych otworów wentylacyjnych, pokryć
dachowych z gontów, dachówek z zaprawy cementowej,
dachówek holenderskich, membran do pokryć dachowych, szczeliw bitumicznych do pokrywania dachu, płytek
szklanych do pokrywania dachu, tkanin niemetalowych
do wzmacniania dachów, szczeliw dachowych na bazie
smoły, bituminizowanych materiałów na pokrycia dachowe,
niemetalowych rynien dachowych, przeszklonych paneli
dachowych, bitumicznych fu na powłoki dachowe, polipropylenowych arkuszy falistych jako pokryć dachowych,
przezroczystych dachówek z tworzyw sztucznych, niemetalowych przewodów wentylacyjnych okien dachowych,
płytek łupkowych do okładzin dachowych, blach z tworzyw
sztucznych na dachy, niemetalowych materiałów budowlanych do pokrywania dachu, niemetalowych płyt dachowych
o właściwościach izolacyjnych, pokryć dachowych niemetalowych zawierających baterie słoneczne, rur niemetalowych do dachowych instalacji odwadniających, przewodów
wodnych z tworzyw sztucznych na dachy, włókien nietkanych do użytku przy kryciu dachów, niemetalowych płytek
mocowanych na gwoździach do łączenia wiązarów dachowych, falistych arkuszy wykonanych z materiałów z tworzyw
sztucznych, okien szklanych, okien niemetalowych, okien

Nr ZT26/2019

żaluzjowych niemetalowych, niemetalowych okien skrzynkowych, niemetalowych okien świetlikowych do budynków,
okien pancernych posiadających niemetalowe ramy, niemetalowych okien dachowych, okien dachowych wykonanych
z tworzyw sztucznych, dachowych naświetli półkolistych
z materiałów niemetalowych, niemetalowych okładzin
na okna, okien winylowych, szyb okiennych, szkła okiennego,
okiennic niemetalowych do okien, okiennic drewnianych,
niemetalowych obramowań okiennych, niemetalowych fasad okiennych, drewnianych ram okien, kolorowego szkła
okiennego, niemetalowych słupków okiennych, niemetalowych parapetów okiennych, niemetalowych osłon okiennych, niemetalowych moskitier do okien, elementów szklanych do okien, paneli szklanych do okien, niemetalowych
ościeżnic do okien, niemetalowych ram do okien szklanych,
niemetalowych rolet zewnętrznych do okien, modyfikowanego szkła okiennego do budownictwa, ram okiennych
z drewna z powłoką aluminiową, ram okiennych z tworzyw
sztucznych, betonowych materiałów budowlanych, szklanych materiałów budowlanych, materiałów budowlanych
przeciwogniowych, materiałów budowlanych niemetalowych, materiałów budowlanych z bitumu, materiałów budowlanych z drewna, materiałów budowlanych z materiałów
z tworzyw sztucznych, materiałów budowlanych i konstrukcyjnych niemetalowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

499063
(220) 2019 04 22
MIKULSKI LESZEK, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
LM LESZEK MIKULSKI

(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, zarządzanie promocyjne na rzecz osobistości sportowych, usługi agencji w zakresie promowania osobistości
świata sportu, promowanie towarów i usług osób trzecich
poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów
z zawodami sportowymi, promowanie towarów i usług osób
trzecich poprzez pomaganie sponsorom kojarzenia ich towarów i usług z działalnością sportową, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach marketingowych,
produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, 41 doradztwo zawodowe i coaching, organizacja szkoleń, szkolenia edukacyjne, kursy szkoleniowe,
organizowanie szkoleń biznesowych, szkolenie biznesowe
prowadzone za pomocą gry, usługi szkolenia zawodowego,
usługi szkolenia personelu, trening osobisty, zapewnianie
kursów szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie seminariów szkoleniowych, prowadzenie seminariów szkoleniowych, doradztwo w zakresie
szkoleń, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, przygotowanie prezentacji
do celów szkoleniowych, organizowanie zjazdów w celach
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów
szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie imprez szko-
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leniowych, usługi edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego,
zapewnianie kursów szkoleniowych na temat zarządzania
biznesowego, usługi doradztwa dotyczące opracowywania
kursów szkoleniowych, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, usługi edukacyjne w zakresie zarządzania, zapewnianie kursów
szkoleniowych na temat zarządzania biznesowego, usługi
w zakresie wykładów związane z umiejętnościami zarządzania, usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej, usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu,
usługi edukacyjne dotyczące umiejętności komunikacyjnych, szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, usługi
edukacyjne dla dorosłych dotyczące audytu, wypożyczanie
materiałów szkoleniowych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, rozpowszechnianie, materiałów edukacyjnych,
publikacja materiałów edukacyjnych, produkcja materiałów
kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych wykładach,
produkowanie materiałów szkoleniowych rozprowadzanych
podczas seminariów z zakresu zarządzania, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, doradztwo zawodowe i coaching, coaching w zakresie
życia osobistego, szkolenia sportowe, sport i fitness, obozy
sportowe, zajęcia sportowe, organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych, wynajem sprzętu sportowego
i obiektów sportowych, edukacja, rozrywka, sport, usługi
edukacyjne dotyczące sportu, wynajem sprzętu sportowego i obiektów sportowych, usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, zajęcia sportowe i kulturalne, informacja na temat świadczeń, usługi w zakresie instruktażu sportowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

499071
(220) 2019 04 23
KRAWCZYK MARIUSZ TOP EVENT, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
TOP EVENT

(531) 06.01.04, 26.03.03, 26.03.05, 26.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi organizowania targów i wystaw handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, marketing imprez i wydarzeń,
41 oświetlenie sceniczne do celów rozrywkowych, usługi
w zakresie nagrań dźwiękowych i rozrywki wideo, usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, prowadzenie imprez kulturalnych, prowadzenie imprez edukacyjnych, organizowanie
imprez edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie imprez
rozrywkowych, zapewnianie imprez rekreacyjnych, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizowanie
imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
usługi organizatora imprez w zakresie zapewnienia artystów
estradowych, wypożyczanie urządzeń nagłaśniających [system PA], wypożyczanie urządzeń do sterowania oświetleniem scenicznym, widowiska rewiowo-kabaretowe, usługi
w zakresie firmowych imprez dla klientów lub pracowników
(rozrywka), usługi planowania przyjęć, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie festiwali.
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499076
(220) 2019 04 23
RATAJSKA KATARZYNA, RATAJSKI MARIUSZ, RATAJSKI
MARCIN P.P.H.U. MARPIK SPÓŁKA CYWILNA, Koluszki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Naturalny bez konserwantów Żurek babuni
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 05.07.05, 02.03.11, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.17
(510), (511) 29 żurek, składniki do sporządzania zup.
499088
(220) 2019 04 23
JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) YONELLE INFUZYJNY SPILANTOL HX-8
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, olejki
destylowane do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji urody, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji
urody, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, koncentraty nawilżające [kosmetyki],
kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy
i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody termalne, wody
kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony, produkty
do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji
paznokci, oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej,
produkty do higieny ciała, żele, kremy, płyny i olejki pod
prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż
lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty
kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, maski do ciała w proszku
[do użytku kosmetycznego], maseczki do twarzy, maseczki
do ciała, maseczki do włosów, maseczki do skóry, oczyszczające maseczki do twarzy, maseczki nawilżające do skóry,
żelowe maseczki na oczy, maseczki do ciała w kremie, maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, maseczki
do pielęgnacji skóry, maseczki do pielęgnacji skóry rąk, maseczki do pielęgnacji skóry stóp, 5 kosmetyki lecznicze, kremy lecznicze, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy
do stosowania na noc [lecznicze], nasączone płatki lecznicze, produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry,
emulsje do twarzy i do ciała do celów leczniczych, płyny
do twarzy i do ciała do celów leczniczych, żele do twarzy
i do ciała do celów leczniczych, pianki do twarzy i do ciała
(210)
(731)
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do celów leczniczych, preparaty medyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji, płynów, żeli, oliwek i balsamów
do skóry alergicznej i wrażliwej, skóry suchej, skóry trądzikowej, skóry z problemami naczynkowymi, skóry z trądzikiem różowatym, skóry z przebarwieniami, skóry z problemami łuszczycowymi, do skóry kobiet w ciąży lub po ciąży,
preparaty lecznicze dla skóry dzieci, preparaty dla skóry
atopowej, sole do kąpieli do celów medycznych, kąpiele
lecznicze, kremy lecznicze do ochrony skóry, peelingi [preparaty] do użytku medycznego, środki do higieny intymnej
dla kobiet, lecznicze: balsamy, olejki, sole, toniki [lecznicze],
toniki do celów medycznych, sole mineralne do kąpieli,
terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, preparaty
do dezynfekcji rąk, komórki rekonstytuowane do zabiegów
medycznych w zakresie pielęgnacji skóry, 35 usługi sprzedaży, reklamy i dostarczanie informacji dotyczących towarów takich jak: środki perfumeryjne, olejki eteryczne, olejki
destylowane do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji urody, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji
urody, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, koncentraty nawilżające [kosmetyki],
kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy
i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody termalne, wody
kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony, produkty
do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji
paznokci, oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej,
produkty do higieny ciała, żele, kremy, płyny i olejki pod
prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż
lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty
kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, maski do ciała w proszku
[do użytku kosmetycznego], maseczki do twarzy, maseczki
do ciała, maseczki do włosów, maseczki do skóry, oczyszczające maseczki do twarzy, maseczki nawilżające do skóry,
żelowe maseczki na oczy, maseczki do ciała w kremie, maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, maseczki
do pielęgnacji skóry, maseczki do pielęgnacji skóry rąk, maseczki do pielęgnacji skóry stóp, kosmetyki lecznicze, kremy lecznicze, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy
do stosowania na noc [lecznicze], nasączone płatki lecznicze, produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry,
emulsje do twarzy i do ciała do celów leczniczych, płyny
do twarzy i do ciała do celów leczniczych, żele do twarzy
i do ciała do celów leczniczych, pianki do twarzy i do ciała
do celów leczniczych, preparaty medyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji, płynów, żeli, oliwek i balsamów
do skóry alergicznej i wrażliwej, skóry suchej, skóry trądzikowej, skóry z problemami naczynkowymi, skóry z trądzikiem różowatym, skóry z przebarwieniami, skóry z problemami łuszczycowymi, do skóry kobiet w ciąży lub po ciąży,
preparaty lecznicze dla skóry dzieci, preparaty dla skóry
atopowej, sole do kąpieli do celów medycznych, kąpiele
lecznicze, kremy lecznicze do ochrony skóry, peelingi [preparaty] do użytku medycznego, środki do higieny intymnej
dla kobiet, lecznicze: balsamy, olejki, sole, toniki [lecznicze],
toniki do celów medycznych, sole mineralne do kąpieli,
terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, preparaty
do dezynfekcji rąk, komórki rekonstytuowane do zabiegów
medycznych w zakresie pielęgnacji skóry.
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499089
(220) 2019 04 23
ACTIVA AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Pruszcz Gdański
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ACTIVA DEWELOPER
(210)
(731)

(531)

27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.01,
26.11.06, 26.04.01
(510), (511) 35 reklama, reklamowanie nieruchomości
mieszkaniowych i komercyjnych, usługi marketingowe, usługi sprzedaży promocji i marketingu zakwaterowania tymczasowego, w tym mieszkań i lokali użytkowych, pośrednictwo
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, zarządzanie mieszkaniami, sprzedaż aukcyjna nieruchomości, analiza marketingowa nieruchomości, 36 usługi
w zakresie nieruchomości, wynajem i zarządzenie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem i organizowanie wynajmu nieruchomości, mieszkań,
pomieszczeń biurowych, użytkowych, agencje nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, administrowanie nieruchomościami, usługi kredytowania nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości,
zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi konsultacyjne
i doradcze dotyczące nieruchomości, doradztwo i analiza finansowa, Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, wycena nieruchomości, doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości
mieszkaniowe, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, budowa nieruchomości, budownictwo mieszkaniowe, usługi nadzoru budowlanego w zakresie
projektów dotyczących nieruchomości, doradztwo inżynieryjne, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków.
499093
(220) 2019 04 24
AVRIX PHARMA. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NATALIS
(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
(210)
(731)
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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)
(540)
(540)

499104
(220) 2019 04 24
KANABRODZKI IRENEUSZ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Tesla
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(531)

29.01.14, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.12, 27.05.17, 05.03.13,
05.03.15
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.
499110
(220) 2019 04 24
LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECO baby

(210)
(731)

(531) 01.15.03, 24.15.02, 27.05.01
(510), (511) 28 rakietki do tenisa stołowego, okładziny do tenisa stołowego, piłki do tenisa stołowego, deski do tenisa
stołowego, stoły do tenisa stołowego.
(531)

499105
(220) 2019 04 24
BEST-EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) best eko
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 01.15.15
(510), (511) 4 energia elektryczna, 11 instalacje do oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody, 40 recykling i uzdatnianie odpadów.
499108
(220) 2019 04 24
BEST-EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) best terra

(210)
(731)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.13, 27.05.17,
26.01.03, 26.01.18, 26.11.14
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i do ciała, emulsje
do twarzy i do ciała, płyny do twarzy i do ciała, żele do twarzy i do ciała, pianki do twarzy i do ciała, peelingi do twarzy
i do ciała, olejki do twarzy i do ciała, oliwki i balsamy do skóry,
nielecznicze serum do twarzy i do ciała, środki do mycia i pielęgnacji stóp, mydła, środki do mycia i kąpieli, środki do mycia
i pielęgnacji włosów, szampony, balsamy do włosów, odżywki do włosów, kremy do włosów, emulsje do włosów, płyny
do włosów, żele do włosów, pianki do włosów, kosmetyki
i preparaty kosmetyczne dla dzieci, kosmetyki i preparaty
kosmetyczne do stosowania w ciąży, środki perfumeryjne,
perfumy, wody toaletowe i kolońskie, olejki eteryczne, dezodoranty osobiste i antyperspiranty, środki do makijażu i demakijażu, fluidy, środki do pielęgnacji i malowania ust, środki
do pielęgnacji i malowania paznokci, środki do higieny intymnej zawarte w tej klasie, środki do opalania i chroniące
przed promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samoopalania, preparaty do depilacji, pudry do makijażu, pudry
do kąpieli, pudry higieniczne zawarte w tej klasie, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, artykuły toaletowe zawarte w tej klasie, pianki do golenia, żele do golenia, balsamy
po goleniu, 5 produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji
skóry, kremy do twarzy i do ciała do celów leczniczych, emulsje do twarzy i do ciała do celów leczniczych, płyny do twarzy i do ciała do celów leczniczych, żele do twarzy i do ciała
do celów leczniczych, pianki do twarzy i do ciała do celów
leczniczych, peelingi do twarzy i do ciała do celów leczniczych, olejki do twarzy i do ciała do celów leczniczych, oliwki
i balsamy lecznicze, serum do twarzy i do ciała do celów leczniczych, produkty lecznicze do stóp, sole do kąpieli do celów
medycznych, preparaty do kąpieli leczniczych, preparaty
medyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji, płynów,
żeli, oliwek i balsamów dla skóry alergicznej i wrażliwej, skóry
suchej, skóry trądzikowej, skóry z problemami naczynkowymi, skóry z trądzikiem różowatym, skóry z przebarwieniami,
skóry po zabiegach onkologicznych, skóry napromieniowanej po radioterapii, skóry z problemami łuszczycowymi, skóry kobiet w ciąży lub po ciąży, preparaty lecznicze dla skóry dzieci, preparaty dla skóry atopowej, produkty lecznicze
do skóry głowy, produkty lecznicze do włosów, preparaty
witaminowe, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
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suplementy diety do celów leczniczych, suplementy diety
wspomagające odchudzanie do celów leczniczych, suplementy diety przeznaczone do polepszania stanu skóry, włosów i paznokci oraz do ich pielęgnacji do celów leczniczych,
herbaty ziołowe do celów leczniczych.

(540) baltica 3

(210) 499111
(220) 2019 04 24
(731) CICHOCKA-RÓWIENICZ JOANNA, Wola Cygowska
(540) (znak słowny)
(540) The bike
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży alkoholi.

(531) 26.04.05, 26.04.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej energii elektrycznej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw
gazowych w systemie sieciowym, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw stałych, ciekłych i gazowych, rud, metali,
chemikaliów przemysłowych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące
kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów, wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, zarządzanie
projektami działalności gospodarczej [dla osób trzecich],
wprowadzanie na rynek nowych produktów, pozyskiwanie
i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, usługi zarządzania danymi, nadzór nad działalnością
gospodarczą, audyt przedsiębiorstw, zarządzanie dokumentacją biznesową, śledzenie i monitorowanie zużycia energii
na rzecz innych osób do celów badania sprawozdań finansowych, 37 usługi budowy, instalowania, serwisowania, naprawy i konserwacji w zakresie instalacji elektrycznych i ciepłowniczych, usługi ślusarskie, usługi hydrauliczne, usługi
szklarskie, instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, usługi dekarskie, instalowanie, konserwowanie
i naprawianie sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych, serwisowanie urządzeń
AGD i RTV, usługi doładowywania pojazdów elektrycznych,
39 dystrybucja energii elektrycznej, przechowywanie energii i paliw, dystrybucja paliw, usługi informacyjne i doradcze
w związku z dystrybucją energii i paliw, wynajmowanie pojazdów i rowerów, 40 wytwarzanie energii, przetwarzanie
paliw, recykling paliw, 41 usługi rozrywkowe, organizowanie
zawodów sportowych, wynajmowanie stadionów i obiektów sportowych, organizowanie targów związanych z kulturą, rozrywką i edukacją.

499116
(220) 2019 04 24
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PGE baltica
(210)
(731)

(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
energii elektrycznej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw gazowych w systemie sieciowym, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw stałych, ciekłych i gazowych, rud, metali, chemikaliów przemysłowych, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą
potencjalnych inwestorów, wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, zarządzanie projektami działalności
gospodarczej [dla osób trzecich], wprowadzanie na rynek
nowych produktów, pozyskiwanie i systematyzacja danych
związanych z działalnością gospodarczą, usługi zarządzania danymi, nadzór nad działalnością gospodarczą, audyt
przedsiębiorstw, zarządzanie dokumentacją biznesową,
śledzenie i monitorowanie zużycia energii na rzecz innych
osób do celów badania sprawozdań finansowych, 37 usługi budowy, instalowania, serwisowania, naprawy i konserwacji w zakresie instalacji elektrycznych i ciepłowniczych,
usługi ślusarskie, usługi hydrauliczne, usługi szklarskie, instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, usługi dekarskie, instalowanie, konserwowanie i naprawianie
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych,
konserwacja, serwis i naprawa urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych, serwisowanie urządzeń AGD i RTV,
usługi doładowywania pojazdów elektrycznych, 39 dystrybucja energii elektrycznej, przechowywanie energii i paliw,
dystrybucja paliw, usługi informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją energii i paliw, wynajmowanie pojazdów
i rowerów, 40 wytwarzanie energii, przetwarzanie paliw,
recykling paliw, 41 usługi rozrywkowe, organizowanie zawodów sportowych, wynajmowanie stadionów i obiektów
sportowych, organizowanie targów związanych z kulturą,
rozrywką i edukacją.
499120
(220) 2019 04 24
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

499127
(220) 2019 04 24
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) baltica 2
(210)
(731)

(531) 26.04.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej energii elektrycznej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw
gazowych w systemie sieciowym, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw stałych, ciekłych i gazowych, rud, metali,
chemikaliów przemysłowych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące
kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów, wspar-
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cie w dziedzinie komercjalizacji produktów, zarządzanie
projektami działalności gospodarczej [dla osób trzecich],
wprowadzanie na rynek nowych produktów, pozyskiwanie
i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, usługi zarządzania danymi, nadzór nad działalnością
gospodarczą, audyt przedsiębiorstw, zarządzanie dokumentacją biznesową, śledzenie i monitorowanie zużycia energii
na rzecz innych osób do celów badania sprawozdań finansowych, 37 usługi budowy, instalowania, serwisowania, naprawy i konserwacji w zakresie instalacji elektrycznych i ciepłowniczych, usługi ślusarskie, usługi hydrauliczne, usługi
szklarskie, instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, usługi dekarskie, instalowanie, konserwowanie
i naprawianie sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych, serwisowanie urządzeń
AGD i RTV, usługi doładowywania pojazdów elektrycznych,
39 dystrybucja energii elektrycznej, przechowywanie energii i paliw, dystrybucja paliw, usługi informacyjne i doradcze
w związku z dystrybucją energii i paliw, wynajmowanie pojazdów i rowerów, 40 wytwarzanie energii, przetwarzanie
paliw, recykling paliw, 41 usługi rozrywkowe, organizowanie
zawodów sportowych, wynajmowanie stadionów i obiektów sportowych, organizowanie targów związanych z kulturą, rozrywką i edukacją.
499129
(220) 2019 04 24
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) baltica 1
(210)
(731)

(531) 26.04.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej energii elektrycznej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw
gazowych w systemie sieciowym, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw stałych, ciekłych i gazowych, rud, metali,
chemikaliów przemysłowych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące
kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów, wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, zarządzanie
projektami działalności gospodarczej [dla osób trzecich],
wprowadzanie na rynek nowych produktów, pozyskiwanie
i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, usługi zarządzania danymi, nadzór nad działalnością
gospodarczą, audyt przedsiębiorstw, zarządzanie dokumentacją biznesową, śledzenie i monitorowanie zużycia energii
na rzecz innych osób do celów badania sprawozdań finansowych, 37 usługi budowy, instalowania, serwisowania, naprawy i konserwacji w zakresie instalacji elektrycznych i ciepłowniczych, usługi ślusarskie, usługi hydrauliczne, usługi
szklarskie, instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, usługi dekarskie, instalowanie, konserwowanie
i naprawianie sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych, serwisowanie urządzeń
AGD i RTV, usługi doładowywania pojazdów elektrycznych,
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39 dystrybucja energii elektrycznej, przechowywanie energii i paliw, dystrybucja paliw, usługi informacyjne i doradcze
w związku z dystrybucją energii i paliw, wynajmowanie pojazdów i rowerów, 40 wytwarzanie energii, przetwarzanie
paliw, recykling paliw, 41 usługi rozrywkowe, organizowanie
zawodów sportowych, wynajmowanie stadionów i obiektów sportowych, organizowanie targów związanych z kulturą, rozrywką i edukacją.
(210)
(731)
(540)
(540)

499134
(220) 2019 04 24
CIAPA ZBYSZEK B4B BEST FOR BABIES, Kamyk
(znak słowno-graficzny)
B4B BEST FOR BABIES

(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 02.05.06, 02.05.23,
02.05.27, 18.01.19, 29.01.13
(510), (511) 12 rowery dziecięce, wózki dziecięce, wózki dziecięce spacerowe, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci
do pojazdów, wózki spacerowe, wózki głębokie, pokrycia
wózków głębokich, pokrowce na wózki dziecięce, budki
do wózków dziecięcych, przykrycia do wózków dziecięcych,
osłony do wózków dziecięcych, pokrycia i budki do dziecięcych wózków spacerowych, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków spacerowych, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych, dopasowane pokrowce na nóżki
do wózków głębokich, 24 kocyki dziecięce, osłony do łóżek
dziecięcych (pościel), prześcieradła do łóżeczek dziecięcych,
koce do łóżeczek dziecięcych.
499148
(220) 2019 04 25
MITKA MARIA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE MAR, Trzebownisko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAR

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 25.01.19
(510), (511) 29 zakwas na żurek.
(210)
(731)

499149
(220) 2019 04 25
PSIA KUCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSIA KUCHNIA

(531)

03.01.08, 03.01.16, 03.01.25, 02.09.01, 09.07.19, 27.05.05,
29.01.12
(510), (511) 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna
nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce
i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, słód do spożycia przez zwierzęta oraz jako dodatek do pokarmów dla
zwierząt, preparaty do tuczenia zwierząt, pasze wzmacniające dla zwierząt oraz dodatki paszowe, produkty żywnościowe do hodowli zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych,
karma dla zwierząt domowych, pożywienie dla zwierząt domowych, spożywcze artykuły jadalne do żucia dla zwierząt
domowych, jadalne smakołyki dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, ciastka dla zwierząt
domowych, preparaty spożywcze dla zwierząt domowych,
pasze mięsne w puszce dla zwierząt domowych, pokarmy
puszkowane lub konserwowane dla zwierząt domowych,
kości dla psów, naturalne gryzaki dla psów typu suszone kurze łapki, świńskie uszy, suszone żwacze, napoje dla zwierząt
domowych, piasek aromatyczny dla zwierząt domowych,
ściółka dla zwierząt domowych, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym sprzedaży on-line, takich produktów
jak: pokarm dla zwierząt domowych, karma dla zwierząt domowych, pożywienie dla zwierząt domowych, spożywcze
artykuły jadalne do żucia dla zwierząt domowych, jadalne
smakołyki dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla
zwierząt domowych, ciastka dla zwierząt domowych, preparaty spożywcze dla zwierząt domowych, pasze mięsne
w puszce dla zwierząt domowych, pokarmy puszkowane
lub konserwowane dla zwierząt domowych, kości dla psów,
naturalne gryzaki dla psów typu suszone kurze łapki, świńskie uszy, suszone żwacze, napoje dla zwierząt domowych,
piasek aromatyczny dla zwierząt domowych, ściółka dla
zwierząt domowych, usługi w związku ze sprzedażą hurtową i detaliczną, w tym sprzedażą on-line, takich produktów
jak: pokarm dla zwierząt domowych, karma dla zwierząt domowych, pożywienie dla zwierząt domowych, spożywcze
artykuły jadalne do żucia dla zwierząt domowych, jadalne
smakołyki dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla
zwierząt domowych, ciastka dla zwierząt domowych, preparaty spożywcze dla zwierząt domowych, pasze mięsne
w puszce dla zwierząt domowych, pokarmy puszkowane lub
konserwowane dla zwierząt domowych, kości dla psów, naturalne gryzaki dla psów typu suszone kurze łapki, świńskie
uszy, suszone żwacze, napoje dla zwierząt domowych, piasek
aromatyczny dla zwierząt domowych, ściółka dla zwierząt
domowych, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym
sprzedaży on-line, akcesoriów dla zwierząt domowych,
usługi w związku ze sprzedażą hurtową i detaliczną, w tym
sprzedażą on-line, akcesoriów dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym sprzedaży on-line, takich produktów jak: suplementy diety dla zwierząt
domowych, środki bakteriobójcze dla zwierząt domowych,
preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych dla zwierząt domowych, preparaty biologiczne
do celów weterynaryjnych dla zwierząt domowych, prepara-

Nr ZT26/2019

ty chemiczne do celów weterynaryjnych dla zwierząt domowych, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych
dla zwierząt domowych, leki do celów weterynaryjnych dla
zwierząt domowych, lotony do celów weterynaryjnych dla
zwierząt domowych, preparaty z mikroelementami dla zwierząt domowych, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt
domowych, środki przeciw pasożytom dla zwierząt domowych, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych
dla zwierząt domowych, środki do mycia dla zwierząt domowych, preparaty witaminowe dla zwierząt domowych,
usługi w związku ze sprzedażą hurtową i detaliczną, w tym
sprzedażą on-line, takich produktów jak: suplementy diety
dla zwierząt domowych, środki bakteriobójcze dla zwierząt
domowych, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych dla zwierząt domowych, preparaty
biologiczne do celów weterynaryjnych dla zwierząt domowych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych dla
zwierząt domowych, preparaty enzymatyczne do celów
weterynaryjnych dla zwierząt domowych, leki do celów
weterynaryjnych dla zwierząt domowych, lotony do celów
weterynaryjnych dla zwierząt domowych, preparaty z mikroelementami dla zwierząt domowych, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt domowych, środki przeciw pasożytom
dla zwierząt domowych, preparaty diagnostyczne do celów
weterynaryjnych dla zwierząt domowych, środki do mycia
dla zwierząt domowych, preparaty witaminowe dla zwierząt domowych, usługi doradztwa w sprawie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi organizacji
sieci sprzedaży wraz z przekazaniem doświadczeń i znaków
towarowych (franchising), usługi organizowania wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, usługi marketingu,
43 usługi w zakresie zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi cateringowe, usługi świadczone przez restauracje, bary
i kawiarnie.
499150
(220) 2019 04 25
PSIA KUCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSIACHA
(210)
(731)

(531) 26.04.22, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz
ziarna nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże
owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, słód
do spożycia przez zwierzęta oraz jako dodatek do pokarmów dla zwierząt, preparaty do tuczenia zwierząt, pasze
wzmacniające dla zwierząt oraz dodatki paszowe, produkty
żywnościowe do hodowli zwierząt, pokarm dla zwierząt
domowych, karma dla zwierząt domowych, pożywienie dla
zwierząt domowych, spożywcze artykuły jadalne do żucia
dla zwierząt domowych, jadalne smakołyki dla zwierząt
domowych, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych,
ciastka dla zwierząt domowych, preparaty spożywcze dla
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zwierząt domowych, pasze mięsne w puszce dla zwierząt
domowych, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla
zwierząt domowych, kości dla psów, naturalne gryzaki dla
psów typu suszone kurze łapki, świńskie uszy, suszone żwacze, napoje dla zwierząt domowych, piasek aromatyczny
dla zwierząt domowych, ściółka dla zwierząt domowych,
35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym sprzedaży on-line, takich produktów jak: pokarm dla zwierząt domowych, karma dla zwierząt domowych, pożywienie dla
zwierząt domowych, spożywcze artykuły jadalne do żucia
dla zwierząt domowych, jadalne smakołyki dla zwierząt
domowych, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych,
ciastka dla zwierząt domowych, preparaty spożywcze dla
zwierząt domowych, pasze mięsne w puszce dla zwierząt
domowych, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla
zwierząt domowych, kości dla psów, naturalne gryzaki dla
psów typu suszone kurze łapki, świńskie uszy, suszone żwacze, napoje dla zwierząt domowych, piasek aromatyczny
dla zwierząt domowych, ściółka dla zwierząt domowych,
usługi w związku ze sprzedażą hurtową i detaliczną, w tym
sprzedażą on-line, takich produktów jak: pokarm dla zwierząt domowych, karma dla zwierząt domowych, pożywienie dla zwierząt domowych, spożywcze artykuły jadalne
do żucia dla zwierząt domowych, jadalne smakołyki dla
zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, ciastka dla zwierząt domowych, preparaty spożywcze dla zwierząt domowych, pasze mięsne w puszce
dla zwierząt domowych, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt domowych, kości dla psów, naturalne gryzaki dla psów typu suszone kurze łapki, świńskie
uszy, suszone żwacze, napoje dla zwierząt domowych,
piasek aromatyczny dla zwierząt domowych, ściółka dla
zwierząt domowych, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym sprzedaży on-line, akcesoriów dla zwierząt
domowych, usługi w związku ze sprzedażą hurtową i detaliczną, w tym sprzedażą on-line, akcesoriów dla zwierząt
domowych, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym
sprzedaży on-line, takich produktów jak: suplementy diety
dla zwierząt domowych, środki bakteriobójcze dla zwierząt
domowych, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych dla zwierząt domowych, preparaty
biologiczne do celów weterynaryjnych dla zwierząt domowych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych dla
zwierząt domowych, preparaty enzymatyczne do celów
weterynaryjnych dla zwierząt domowych, leki do celów
weterynaryjnych dla zwierząt domowych, lotony do celów
weterynaryjnych dla zwierząt domowych, preparaty z mikroelementami dla zwierząt domowych, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt domowych, środki przeciw pasożytom dla zwierząt domowych, preparaty diagnostyczne
do celów weterynaryjnych dla zwierząt domowych, środki
do mycia dla zwierząt domowych, preparaty witaminowe
dla zwierząt domowych, usługi w związku ze sprzedażą hurtową i detaliczną, w tym sprzedażą on-line, takich
produktów jak: suplementy diety dla zwierząt domowych,
środki bakteriobójcze dla zwierząt domowych, preparaty
bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych
dla zwierząt domowych, preparaty biologiczne do celów
weterynaryjnych dla zwierząt domowych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych dla zwierząt domowych, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych
dla zwierząt domowych, leki do celów weterynaryjnych
dla zwierząt domowych, lotony do celów weterynaryjnych
dla zwierząt domowych, preparaty z mikroelementami
dla zwierząt domowych, obroże przeciwpasożytnicze dla
zwierząt domowych, środki przeciw pasożytom dla zwierząt domowych, preparaty diagnostyczne do celów wete-
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rynaryjnych dla zwierząt domowych, środki do mycia dla
zwierząt domowych, preparaty witaminowe dla zwierząt
domowych, usługi doradztwa w sprawie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi organizacji
sieci sprzedaży wraz z przekazaniem doświadczeń i znaków
towarowych (franchising), usługi organizowania wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, usługi marketingu,
43 usługi w zakresie zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi cateringowe, usługi świadczone przez restauracje, bary
i kawiarnie.
499166
(220) 2019 04 25
SALES AND MARKETING MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FRIX
(510), (511) 16 pióra i długopisy, wkłady do długopisów.
(210)
(731)

499168
(220) 2019 04 25
SALES AND MARKETING MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FRIXO
(510), (511) 16 pióra i długopisy, wkłady do długopisów.
(210)
(731)

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

499178
(220) 2019 04 26
TOP-GRUPP Kft., Budapeszt, HU
(znak słowno-graficzny)
LUXE COLLECTION HIGH QUANLITY SPORT

(531) 25.05.25, 26.04.02, 26.04.11, 26.04.22, 27.05.05, 29.01.13
(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, odzież jeansowa, 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.
499181
(220) 2019 04 26
ELTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ligota
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) eLTY.PL elektronika i ty

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.03
(510), (511) 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce, komponenty elektryczne i elektroniczne, czujniki i detektory, kontrolery (regulatory).
499220
(220) 2019 04 28
POLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLOK

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części oraz silników pojazdów mechanicznych
i części do nich.
(210)
(731)
(540)
(540)

499225
(220) 2019 04 29
ZBUCKA MAGDALENA, Siedlce
(znak słowno-graficzny)
ZAKŁAD MĄŻ FRYZJERKI

Nr ZT26/2019

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPERBET

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 beton, betonowe elementy budowlane, bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, konstrukcje budowlane niemetalowe, cegły, cement,
dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru,
elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, wyroby - kamieniarstwo, materiały wiążące do produkcji - kamienie, kamień, kamień budowlany, łupek, łupki dachowe, dachówka - łupkowa, proszek łupkowy, cement magnezjowy,
margiel wapienny, marmur, materiały budowlane niemetalowe, materiały do pokryć nawierzchni drogowych, mozaiki
dla budownictwa, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe
materiały na pokrycia dachowe, płoty, parkany niemetalowe,
płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty brukowe, niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty
cementowe, płyty do brukowania wykonane z materiałów
niemetalowych, podłogowe płyty parkietowe, słupy cementowe, słupy niemetalowe dla budownictwa, słupy niemetalowe dla linii elektroenergetycznych, słupy ogłoszeniowe
niemetalowe, słupy telegraficzne niemetalowe, sztuczny
kamień.
(210)
(731)
(540)
(540)

499269
(220) 2019 04 29
CHEMIFARB SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
chemifarb

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.02.03
(510), (511) 27 dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki,
linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie
ścienne, nietekstylne, 37 układanie wykładziny dywanowej,
układanie płytek podłogowych.
499278
(220) 2019 04 29
STEFAŃSKA IZABELA INKUBATOR INSPIRACJI
PRACOWNIA TWÓRCZEJ EDUKACJI I ROZWOJU,
Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Forestfulness
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie i szkolenia, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], usługi w zakresie
szkolenia nauczycieli, organizowanie seminariów związanych z edukacją, kursy w zakresie rozwoju osobistego, kursy
szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka/edukacja], edukacja
on-line z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, 44 usługi terapeutyczne.
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 26.11.02, 26.11.13, 14.07.20, 17.01.19, 26.03.04,
04.05.05
(510), (511) 44 fryzjerstwo, salony fryzjerskie, usługi fryzjerskie, fryzjerstwo męskie, fryzjerskie (salony -), męskie salony
fryzjerskie, usługi salonów fryzjerskich, usługi męskich salonów fryzjerskich, usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi salonów fryzjerskich dla dzieci, usługi salonu fryzjerskiego
dla mężczyzn, usługi salonów fryzjersko - kosmetycznych.
(210)
(731)

499267
(220) 2019 04 29
SUPERBET KEMPISTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zakrze

(210) 499298
(220) 2019 04 30
(731) CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) B BIAŁY GOŚCINIEC

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów, sympozjów, zjazdów, przyjęć, wystaw, spektakli,
organizowanie i obsługa koncertów, organizowanie i obsługa
dancingów, dyskotek, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenia), prowadzenie zajęć fitness, informacje o wypoczynku, usługi związane z organizacją wypoczynku, imprezy
kulturalne, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy
sportowe, zawody sportowe i lekkoatletyczne oraz konkursy
z nagrodami, udostępniania basenu, siłowni, salonów fitness,
kręgielni, pola golfowego, boisk do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, tenisa, jazdy konnej, stołów do bilardu i ping-ponga, usługi klubów nocnych, usługi instruktorów sportowych,
43 biura zakwaterowania, hotele, motele, pensjonaty, domy
opieki dla osób w podeszłym wieku, ośrodki wypoczynkowe, domy turystyczne, organizowanie zakwaterowania hotelowego, wakacyjnego, zakwaterowanie na pobyt czasowy,
zakwaterowanie dla turystów, rezerwacja pokoi, pokoi dla
podróżnych, miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, ocena zakwaterowania wakacyjnego, wynajem budynków przenośnych,
organizowanie posiłków w hotelach, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, przygotowywanie posiłków i dań na zamówienie, usługi cateringowe,
bary, bary szybkiej obsługi, herbaciarnie, kafeterie, koktajlbary,
stołówki, bufety, restauracje samoobsługowe, oferujące dania
na wynos, restauracje z grillem, rezerwacja stolików w restauracjach, usługi: barowe, hotelowe, recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania, restauracyjne, wynajem urządzeń
oświetleniowych, wynajmowanie sal na zebrania, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej, szklanych naczyń, namiotów, urządzeń do gotowania, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego.
(210) 499304
(220) 2019 04 30
(731) LIPIŃSKA BLANKA, Puławy
(540) (znak słowny)
(540) 365 dni
(510), (511) 41 działalność rozrywkowa i kulturalna, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja programów telewizyjnych i radiowych, nagrywanie filmów (filmowanie),
montaż filmów, dystrybucja i wypożyczanie filmów.
(210) 499307
(220) 2019 04 30
(731) KAWULSKI MACIEJ FUTURE SPACE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TYLKO JEDEN
(510), (511) 41 produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych.
(210) 499310
(220) 2019 04 30
(731) KAWULSKI MACIEJ FUTURE SPACE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) JEDEN
(510), (511) 41 produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych.
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499320
(220) 2019 04 30
NATURHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Peipakoa
(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów leczniczych,
suplementy diety w postaci napojów, żywność dietetyczna,
dietetyczne środki spożywcze o przeznaczeniu leczniczym,
30 ciastka z błonnikiem, ciastka wysokobiałkowe.

(210)
(731)

499321
(220) 2019 04 30
NATURHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Onaplus
(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów leczniczych,
suplementy diety w postaci olejów, żywność dietetyczna,
dietetyczne środki spożywcze o przeznaczeniu leczniczym,
29 oleje roślinne, oleje z ryb.
(210)
(731)

499331
(220) 2019 04 30
GREEN FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zdunowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fresh & Easy

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.14, 05.03.13
(510), (511) 29 mieszanki warzywne, w tym pakowane, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie owoców, przekąski
warzywne lub owocowe w pudełkach lunchowych, sałatki
gotowe, sałatki Cezar, sałatki Coleslaw, gotowe dania warzywne, gotowe dania składające się głównie z owoców, soki
roślinne do gotowania, gotowe produkty z warzyw, konserwowane, suszone, mrożone i gotowane owoce i warzywa,
galaretki, dżemy, kompoty, zupy świeże oraz mrożone, składniki do sporządzania zup, kapusta kwaszona, owoce kandyzowane, owoce w puszkach, warzywa w puszkach, sałatki
i surówki owocowe świeże i konserwowane, sałatki i surówki
warzywne świeże i konserwowane, sałatki i surówki owocowo-warzywne świeże i konserwowane, 30 zioła suszone, zioła konserwowane, zioła przetworzone, przyprawy, przyprawy suche, przyprawy korzenne, przyprawy w proszku, sosy,
dresingi, sosy sałatkowe, galaretki owocowe, dodatki smakowe, inne niż olejki eteryczne do produkcji sosów i dresingów,
31 świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, w tym paczkowane, świeże warzywa na sałatki, pakowane, świeże owoce
na sałatki, pakowane, mieszanki owocowe [świeże], świeże
owoce i warzywa, świeże sałaty oraz świeże warzywa liściaste myte i pakowane, gotowe do spożycia, nasiona, świeże
kiełki fasoli, świeże kiełki roślin strączkowych, świeże nasiona
roślin strączkowych, mieszanki świeżych warzyw na patelnię,
mieszanki świeżych warzyw do pieczenia w piekarniku, mieszanki świeżych warzyw na grilla, mieszanki świeżych warzyw na koktajl, 32 napoje owocowe i soki owocowe, napoje
roślinne i soki warzywne, napoje owocowe i warzywne.
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499340
(220) 2019 04 30
DUDZIUK AGNIESZKA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA, Górki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) folkFit
(210)
(731)

(531) 02.03.08, 27.05.01, 29.01.15, 05.05.20
(510), (511) 41 prowadzenie zajęć fitness, nauka gimnastyki,
organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], usługi artystów estradowych,
usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej],
usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów
zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi rozrywkowe,
usługi edukacyjne związane z dietą.
499341
(220) 2019 04 30
POLITAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
AKCYJNA, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sensit

(210)
(731)

(531) 24.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, aplikatory pasty do butów zawierające pastę, aromaty w aerozolu przeznaczone do pomieszczeń, chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi,
chusteczki zawierające preparaty czyszczące, czyszczące
rozpuszczalniki o właściwościach emulgujących, preparaty
do czyszczenia na sucho, detergenty, detergenty do użytku
domowego, detergenty do muszli klozetowych, detergenty
do samochodów, detergenty do użytku domowego, detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, detergenty
do zmywania naczyń, detergenty do zmywania naczyń
w zmywarkach, detergenty do zmywarek do naczyń, detergenty do zmywarek w postaci żelu, detergenty w piance,
detergenty w stanie stałym o przedłużonym uwalnianiu
do udrażniania rur kanalizacyjnych, gotowy wosk do polerowania, mieszaniny do czyszczenia ubikacji, mieszaniny
do nabłyszczania podłóg, mieszanka do polerowania podłóg, mieszanki czyszczące do usuwania plam, mieszanki
detergentów do czyszczenia butów, mieszanki do mycia
okien, czarne pasty do obuwia [preparaty do polerowania
obuwia], detergenty do samochodów, detergenty piorące

Nr ZT26/2019

do użytku w gospodarstwie domowym, dodatki do prania,
dodatki do prania do zmiękczania wody, krem do butów,
mieszanki do pielęgnacji podłóg, mieszanki polerujące, mieszanki usuwające farbę, nasączone ściereczki do polerowania, naturalne pasty do podłóg, naturalne woski do podłóg,
pasty do obuwia, wosk do obuwia, odkamieniacze do użytku domowego, odplamiacz, pasta do butów, pasta do podłogi, pasty do butów, pasty do czyszczenia butów, pasty
do mebli, pasty do obuwia, pasty do skór, pasty i kremy
do butów, pasty płynne do podłóg, pianka do czyszczenia,
płyn do mycia naczyń, płynne detergenty do zmywarek, płyny do czyszczenia, płyny do mycia, płyny do prania, płyny
do prania chemicznego, płyny do szorowania, płyny pielęgnacyjne, wosk do podłogi, pokojowe spraye zapachowe,
środki do polerowania, woski do polerowania, preparaty
chemiczne do prania, preparaty czyszczące do czyszczenia rur kanalizacyjnych, preparaty czyszczące do dywanów,
preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące
do stosowania na płytkach, preparaty czyszczące do skóry
[materiału], preparaty czyszczące do samochodów, preparaty czyszczące do użytku osobistego, preparaty czyszczące w postaci pianek, preparaty do czyszczenia i polerowania skóry i butów, preparaty do czyszczenia i odświeżania,
preparaty do czyszczenia podłóg, preparaty do czyszczenia
tkanin, preparaty do czyszczenia szkła, preparaty do mycia
do użytku domowego, preparaty do mycia przednich szyb
samochodowych, preparaty do nadawania połysku, preparaty do oczyszczania rur odpływowych, preparaty do odbarwiania, preparaty do odnawiania i polerowania, preparaty
do odświeżania dywanów, preparaty do odtłuszczania inne
niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych,
preparaty do polerowania, preparaty do polerowania pielęgnujące drewno, preparaty do udrażniania rur, preparaty
do usuwania klejów, preparaty do usuwania plam do artykułów gospodarstwa domowego, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do usuwania powłok podłogowych, preparaty
do usuwania tłuszczu, preparaty do usuwania wosku, preparaty do usuwania wosku z podłóg, preparaty do wywabiania
plam, preparaty do zmywania naczyń, preparaty myjące, preparaty odtłuszczające do celów domowych, preparaty odtłuszczające na bazie rozpuszczalnika, preparaty wybielające
do użytku domowego, produkty do udrażniania odpływów
i zlewów, produkty do usuwania plam, proszek do zmywarek,
preparaty do usuwania rdzy, roztwory do czyszczenia szkieł
okularów, roztwory do szorowania, roztwory o właściwościach szorujących, ściereczka do wycierania szkła, ściereczki
do czyszczenia nasączone preparatami do polerowania, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, ściereczki
nasączone preparatem czyszczącym do czyszczenia okularów, ściereczki nasączone środkiem do zmywania naczyń,
ściereczki nasączone środkiem czyszczącym do czyszczenia
okularów, spraye zapachowe do odświeżania tkanin, płyny
do spryskiwaczy szyb samochodowych, środek do czyszczenia czajników, środek do czyszczenia mebli, środek do polerowania chromu, środek do polerowania mebli, środek
do usuwania wosku z podłóg, środek zmiękczający do tkanin, środki czyszczące, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące do kamienia, środki
czyszczące do metalu, środki czyszczące do szkła, środki
czyszczące do usuwania plam, środki czyszczące do użytku
domowego, środki czyszczące do zamrażarek, środki czyszczące w sprayu do użytku domowego, środki czyszczące
w sprayu do tekstyliów, środki do czyszczenia chromu, środki do czyszczenia dywanów, środki do czyszczenia obuwia
[preparaty], środki do czyszczenia okien w formie rozpylacza,
środki do czyszczenia tapicerki, środki do czyszczenia toalet,
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środki do mycia szkła, środki do płukania do zmywarek, środki
do płukania do zmywarek do naczyń, środki do polerowania,
środki do polerowania podłóg i mebli, środki do polerowania
skóry, środki do polerowania w aerozolu, środki do usuwania
kamienia, środki do usuwania plam, środki do usuwania rdzy,
środki do usuwania warstw wykończeniowych podłóg, środki do usuwania wosku, środki do usuwania wosku z podłóg
[preparaty do szorowania], środki do zmywania naczyń, środki konserwujące do skóry, środki nadające połysk do czyszczenia okien, środki w aerozolu do obuwia, substancje czyszczące do użytku domowego, substancje do szorowania,
szampony do czyszczenia dywanów, uniwersalny proszek
do szorowania, wosk do parkietów, wosk polerski, 5 antybakteryjne pieniące się środki do mycia, antybakteryjne środki
do mycia, chusteczki nasączone preparatami przeciwbakteryjnymi, chusteczki odkażające, płyny dezynfekujące [inne
niż mydło], preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty dezodorujące do dywanów, preparaty do zwalczania pleśni, preparaty
grzybobójcze do użytku domowego, ściereczki do czyszczenia nasączone środkami dezynfekującymi, do celów higienicznych, spraye odświeżające do pomieszczeń, środki
dezynfekujące do użytku domowego, środki dezynfekujące,
którymi nasączane są chusteczki, żele antybakteryjne.
499345
(220) 2019 04 30
MONTANUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łętownia
(540) (znak słowny)
(540) Piambo
(510), (511) 21 naczynia do picia i podawania potraw, biodegradowalne miski, kubki, talerze, tacki, pojemniki do przechowywania pokarmów, zamykane niemetalowe pojemniki
na żywność, do gospodarstwa domowego kubeczki i naczynia do karmienia dzieci, bidony, kubki, miseczki i talerze dla
dzieci, wieszaki na ręczniki, uchwyty do szczoteczek, szczotki
do butelek, szczoteczki do zębów, gąbki, pojemniki termoizolacyjne, butelki z tworzyw sztucznych, butelki dla podróżnych, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki z tworzyw sztucznych do przechowywania zabawek
do kąpieli, nocniki dziecięce.
(210)
(731)

499346
(220) 2019 04 30
NATURHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Panakibiotic
(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów leczniczych,
suplementy diety w postaci płynów, żywność dietetyczna,
dietetyczne środki spożywcze o przeznaczeniu leczniczym.

(210)
(731)

499347
(220) 2019 04 30
NATURHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Juvenki
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy odżywczo-ujędrniające,
5 substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy
diety w postaci napojów i kapsułek, żywność dietetyczna,
dietetyczne środki spożywcze o przeznaczeniu leczniczym.

(210)
(731)

(210)
(731)

499348
(220) 2019 04 30
NATURHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
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(540) (znak słowny)
(540) Dietesse-3
(510), (511) 29 produkty spożywcze zawierające witaminy
i/lub minerały w postaci dżemów i bulionów.
(210)
(731)
(540)
(540)

499364
(220) 2019 05 02
SZAPOWAŁOW MICHAŁ GRIFEL, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
MY LAZZZY FOX

(531) 03.01.08, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.08
(510), (511) 16 drukowane etykietki papierowe, drukowane
karty na przepisy, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane wzory, etykietki na prezenty, etykiety przylepne z papieru, etykiety tekturowe, etykiety z papieru lub kartonu,
kalkomanie 3D do stosowania na każdej powierzchni, kartki
do korespondencji, kartki motywacyjne, kartki okolicznościowe, karty do albumów fotograficznych, karty obrazkowe,
koperty, litery i cyfry papierowe, litery i cyfry samoprzylepne, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały
papierowe rękodzielnicze, naklejki, naklejki [kalkomanie],
notatniki ilustrowane, notesy, ozdoby papierowe na przyjęcia, papier do celów rękodzielniczych, papierowe szablony
do wycinanek, pieczątki kauczukowe, plakietki papierowe,
plakietki z tektury, pocztówki, rozetki papierowe, segregatory na luźne kartki, stemple do pieczętowania, szablony [artykuły piśmienne], taśmy papierowe, terminarze [materiały
drukowane], tkaniny introligatorskie, wycinanki papierowe,
wzory papierowe, zawieszki tekturowe, 26 guziki ozdobne,
guziki ozdobne [plakietki] do odzieży, ozdobne plakietki.
499365
(220) 2019 04 30
PESTO CAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PESTO CAFE

(210)
(731)

(531) 05.03.20, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 43 bary, bary przekąskowe, bary sałatkowe, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, doradztwo kulinarne, dostarczanie informacji o usługach barów i restauracji,
dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, hotelowe usługi cateringowe, kafeterie [bufety], catering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, catering obejmujący żywność i napoje na bankiety, oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, organizacja cateringu na imprezy
urodzinowe, organizacja przyjęć weselnych [miejsca], organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie
bankietów, pizzerie, przygotowywanie posiłków i napojów,
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przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania
na zewnątrz, puby, restauracje oferujące dania na wynos,
restauracje samoobsługowe, restauracje, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, udostępnianie
pomieszczeń na spotkania, usługi barów i restauracji, usługi
cateringowe, usługi restauracyjne, usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach,
usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos.
(210)
(731)
(540)
(540)

499371
(220) 2019 05 05
GONERA MARCIN ANDRZEJ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
KH KNOTTING HILL

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 40 ciesielstwo, konserwacja mebli, lakierowanie,
malowanie, montaż drzwi i okien, renowacja mebli, heblowanie materiałów, kowalstwo, obróbka drewna, obróbka
metali, polerowanie materiałami ściernymi, ścinanie i obróbka drewna, tapicerowanie mebli.
(210)
(731)
(540)
(540)

499383
(220) 2019 05 06
BABIŃSKI KRZYSZTOF BABIŃSKI, Kęsza
(znak słowno-graficzny)
BABINSKI TRANSPORT & SPEDYCJA

ści, dzierżawy nieruchomości, wynajmowaniem mieszkań,
agencji i obsługi nieruchomości, pośrednictwo, 37 usługi
budowlane związane z: budowa pawilonów i sklepów targowych, rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych, roboty
ziemne, wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wnoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, budową dróg i autostrad oraz układaniem nawierzchni
drogowych, wykonywaniem robót ogólnobudowlanych
w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, wykonaniem robót budowlanych w zakresie
montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów
prefabrykowanych, fundamentowanie, usługi związane
i w zakresie: naprawy i konserwacji sprzętu transportowego,
obsługa i naprawa samochodów, usługi stacji obsługi samochodów, przeglądy techniczne, wulkanizacja opon, naprawy, zabezpieczenia pojazdów przed korozją, smarowanie,
mycie samochodów, czyszczenie pojazdów, lakierowanie,
czyszczenie dróg, usługi związane z instalowaniem maszyn
przemysłowych sprzętu i wyposażenia oraz demontażem
zużytych części, 39 usługi związane z: transportem drogowym towarów, przeprowadzkami, magazynowanie i przechowywanie towarów, przeładunkiem towarów w punktach
przeładunkowych, wynajmem i dzierżawą samochodów
osobowych i furgonetek, pozostałych samochodów oraz
motocykli, autobusowymi usługami transportowymi, przewożeniem ładunków, holowaniem, wynajmowaniem miejsc
parkingowych, wynajmowaniem i dzierżawą maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowanych, 40 usługi w zakresie: recyklingu odpadków i odpadów,
41 usługi w zakresie : wypożyczenia i dzierżawy sprzętu rekreacyjnego i sportowego, parki rozrywki, 42 usługi w zakresie:
poszukiwań geologiczno - inżynierskich, wykopy i wiercenia,
43 usługi w zakresie: wynajmowania pomieszczeń i kwater na pobyt czasowy, hoteli, moteli, pensjonatów - rezerwacji
miejsc, wypożyczania namiotów, konstrukcji przenośnych, kempingowego wyposażania i urządzania, barów szybkie obsługi, restauracji, restauracji samoobsługowych, obsługi gastronomicznej
z własnym zapleczem, zaopatrzeniem w produkty i transportem
do odbiorców zewnętrznych, katering.
499385
(220) 2019 05 06
ORGANIKA-AGRARIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dybawka
(540) (znak słowny)
(540) STOP DROP
(510), (511) 1 chemiczne środki wspomagające do użytku
w leśnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku
w ogrodnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, kompost, obornik, nawozy, preparaty z mikroelementami dla roślin, mikroorganizmy do stymulacji
wzrostu roślin, naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające wzrost roślin, nawóz naturalny, nawóz w formie
stałej, nawozy, nawozy azotowe, nawozy bez zawartości
chloru, nawozy biologiczne, nawozy chemiczne, nawozy
dla rolnictwa, nawozy dla rolnictwa z alg morskich, nawozy
do trawy, nawozy do roślin doniczkowych, nawozy do trawy lub terenów trawiastych, nawozy do użytku domowego,
nawozy mieszane, nawozy mineralne, nawozy naturalne,
nawozy, nawozy do trawników, nawozy do trawy, nawozy
o kontrolowanym uwalnianiu składników dla ogrodnictwa,
nawozy organiczne, płynne nawozy, preparaty bakteriologiczne do użytku w ogrodnictwie, preparaty bakteriologiczne do użytku w rolnictwie, preparaty bakteriologiczne
do użytku w leśnictwie, preparat bakteryjne do celów rolniczych, preparaty bakteryjne do użytku w ogrodnictwie,
preparaty bakteryjne do użytku w leśnictwie, preparaty
(210)
(731)

(531) 03.07.01, 27.05.01
(510), (511) 12 nadwozia samochodowe, przyczepy do pojazdów, naczepy, przyczepy kempingowe do pojazdów,
mieszkalne przyczepy samochodowe, 35 usługi w zakresie
prowadzenia hurtowni i sklepów w tym: sprzedaż hurtowa
samochodów osobowych, furgonetek, pozostałych pojazdów samochodowych, wyrobów tekstylnych, odzieży,
obuwia, części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
motocykli oraz części i akcesoriów do motocykli, sprzedaż
detaliczna samochodów osobowych, furgonetek i pozostałych pojazdów samochodowych, części i akcesoriów samochodowych, motocykli, części i akcesoriów do motocykli,
paliw do pojazdów silnikowych, w wyspecjalizowanych sklepach: napojów alkoholowych i bezalkoholowych, wyrobów
tytoniowych, żywności, sprzętu audiowizualnego, wyrobów
tekstylnych, drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła,
elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, gazet
i artykułów piśmiennych, obuwia i wyrobów skórzanych,
kosmetyków i artykułów toaletowych, agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej
grupy towarów oraz towarów rożnego rodzaju, hoteli - administrowanie i zarządzanie, 36 usługi w zakresie: pośrednictwa
finansowego i zarządzanie, kupna i sprzedaży nieruchomo-
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do konserwacji kwiatów, preparaty do regulacji wzrostu
roślin, preparaty do wzmacniania roślin, preparaty mineralne do użytku jako dodatki odżywcze dla roślin, preparaty
odżywcze dla roślin, preparaty z mikroelementów dla roślin, regulatory wzrostu dla roślin, regulatory wzrostu roślin, nawozy dla rolnictwa, środki chemiczne dla rolnictwa,
środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy,
herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki
chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom,
środki chemiczne dla leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciwpasożytniczych, środki chemiczne dla leśnictwa [z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw
pasożytom], środki chemiczne stosowane w rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie, środki do regulacji wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki do wspomagania wzrostu
roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki do wypełniania ubytków w drzewach
[leśnictwo], środki wzmacniające dla roślin, środki zabezpieczają dla roślin, środki zwiększające plony upraw, środki
zwiększające plony warzyw, stymulatory wzrostu [inne niż
do użytku medycznego lub weterynaryjnych], substancje
do regulacji wzrostu roślin, środki chemiczne zawierające
kobalt, 35 organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i imprez
do celów handlowych lub reklamowych, reklama, reklama
banerowa, reklama i marketing, reklama radiowa, reklama
w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w prasie
popularnej i profesjonalnej, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, reklamy telewizyjne, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, usługi sprzedaj detalicznej
w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie,
usługi sprzedaj hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania
w ogrodnictwie, wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, 44 doradztwo w zakresie rolnictwa, doradztwo
w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, doradztwo
z zakresu ogrodnictwa, doradztwo związane z sadzeniem
drzew, wypożyczanie sprzętu dla gospodarstw rolnych, hydroponiczne usługi rolnicze, informacja i doradztwo w dziedzinie ogrodnictwa, kwiaciarstwo, konsultacje w zakresie
rolnictwa, ogrodnictwo, rozpylanie insektycydów do celów
ogrodniczych, rozpylanie insektycydów do celów leśniczych, rozpylanie insektycydów do celów rolniczych, ogrodniczych i leśniczych, rozpylanie insektycydów w rolnictwie,
rozpylanie nawozów z powietrza, rozpylanie ogrodniczych
środków chemicznych, rozpylanie rolniczych środków chemicznych, rozpylanie środków ochrony roślin do celów rolniczych, rozsiewanie nawozów, rozsiewanie z powietrza lub
powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych stosowanych w rolnictwie, udostępnianie informacji
na temat ogrodnictwa, uprawa roślin, usługi doradcze dotyczące rolnictwa, usługi informacyjne dotyczące używania
nawozów w leśnictwie, usługi ogrodnicze, usługi rolnicze,
ogrodnicze i leśne, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(210) 499404
(220) 2019 05 06
(731) XUDONG TAO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Gailain Kluin

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 aktówki, teczki, chlebaki na ramię, etui na klucze, imitacje skóry, ircha inna niż do czyszczenia, kuferki
na kosmetyki, kuferki, nosidełka dla dzieci, parasole, plecaki
turystyczne, kufry, torby podróżne, pojemniki na wizytówki,
portfele, portmonetki, wizytowniki, saszetki na dokumenty,
na klucze, parasole przeciwdeszczowe, parasole przeciwsłoneczne, pudełka z fibry, ze skóry, siatki na zakupy, torby sportowe, torby i tornistry szkolne, torby na ubrania, na zakupu,
plażowe, podróżne, na kółkach, torebki, walizki, 25 odzież,
obuwie, buty sportowe, buty sznurowane, okucia metalowe
do obuwia, obuwie plażowe, zapiętki do obuwia, półbuty,
nakrycia głowy, berety, apaszki, bluzki, kombinezony, czapki,
daszki do czapek, dzianina, dżerseje, fartuchy, garnitury, getry,
kalosze, kamizelki, kaptury, kąpielówki, kostiumy kąpielowe,
koszule z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, krawaty,
kurtki, kurtki wełniane lub futrzane kapturem, legginsy, majtki, majtki dziecięce, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca
pot, biustonosze, nauszniki, odzież ze skóry i z imitacji skóry, okrycia wierzchnie, paski, pantofle domowe i kąpielowe,
pasy do przechowywania pieniędzy, płaszcze, palta, płaszcze kąpielowe, podkoszulki, rajstopy, rękawiczki i rękawiczki
z jednym palcem, sandały, skarpetki, slipy, spodnie, spódnice,
sukienki, sukienki na szelkach, swetry, szelki, szlafroki, trykoty,
T-shirty, żakiety, wyprawki dziecięce.
499471
(220) 2019 05 07
ESLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 41set

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.07.25
(510), (511) 6 balustrady metalowe, bramy metalowe, tkanina druciana, konstrukcje metalowe (szkielety ramowe) dla
budownictwa, kosze metalowe do ogrodzeń i form małej
architektury miejskiej i ogrodowej takie jak metalowe kosze
gabionowe, metalowe wiaty i ogrodzenia oraz akcesoria
i osprzęt do nich, parkany metalowe, płyty i przegrody metalowe, 42 usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne dotyczące
małej architektury ogrodowej i miejskiej, projektowanie systemów małej architektury miejskiej i ogrodowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

499480
(220) 2019 05 07
KALESNIK IVAN K-ENERGY, Bielsk Podlaski
(znak słowno-graficzny)
CLARIOS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 9 akumulatory samochodowe, akumulatory
do pojazdów, akumulatory, elektryczne, do pojazdów, baterie elektryczne do pojazdów, baterie elektryczne, urządzenia
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do ładowania akumulatorów, ładowarki do akumulatorów
do pojazdów silnikowych, ładowarki do baterii, płyty do akumulatorów elektrycznych, grodzie akumulatorów elektrycznych, skrzynki akumulatorowe.
499481
(220) 2019 05 07
RM INTERNATIONAL GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wudzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RM INTELLIGENT CR DRIVE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.05.22
(510), (511) 7 nawijarki mechaniczne do przewodów
giętkich.
(210) 499494
(220) 2019 05 08
(731) MAI KHANH NGO, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LUALA
(510), (511) 25 bielizna, kimona, szlafroki, piżamy, sukienki,
koszule, spodnie, szaliki, turbany.
499500
(220) 2019 05 08
BEGLAMOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabajka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AROMONE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.05, 26.13.25
(510), (511) 3 perfumy, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, atomizery wody mineralnej do celów kosmetycznych, balsamy, bawełniane płatki kosmetyczne,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki
nasączane preparatami kosmetycznymi, kosmetyki, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki
nielecznicze i preparaty toaletowe, kosmetyki organiczne,
kosmetyki w formie olejków, odżywki do skórek wokół paznokci, olejki do celów kosmetycznych, olejki do masażu,
olejki do masażu, olejki toaletowe, perfumowane balsamy
do ciała [preparaty toaletowe], perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], płatki oczyszczające nasączone preparatami toaletowymi, preparaty do czyszczenia nosa do celów
higieny osobistej, płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, preparaty do pedicure, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne
i zapachowe, preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty higieniczne
w postaci środków toaletowych, zestawy kosmetyków, aerozole czyszczące, aromaty do perfum, bazy do perfum kwiatowych, chusteczki perfumowane, dezodoranty do ciała
[wyroby perfumeryjne], ekstrakty kwiatowe [perfumy], eks-
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trakty perfum, woda kolońska, kremy perfumowane, kremy
do aromaterapii, naturalne środki perfumeryjne, olejki naturalne do perfum, perfumeryjne produkty, perfumeryjny
olejek miętowy, perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, perfumowane wody toaletowe, perlmy do zastosowań
przemysłowych, perfumy o zapachu drewna cedrowego,
perfumy w płynie, perfumy w postaci stałej, piżmo (naturalne), piżmo [wyroby perfumeryjne], piżmo syntetyczne, płyny
do aromaterapii, pojemniki z substancjami zapachowymi,
preparaty perfumeryjne, preparaty zapachowe, produkty
perfumeryjne, spraye do ciała, spraye do ciała [nielecznicze],
zapachy, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, woda
toaletowa, woda toaletowa zawierająca olej z mieliznówki
chińskiej, wody kolońskie, woda perfumowana, woda lawendowa, woda kolońska, wanilina syntetyczna [artykuły perfumeryjne], waniliowe środki perfumeryjne, woda toaletowa,
syntetyczne produkty perfumeryjne, substancje zapachowe
do użytku osobistego, substancje aromatyczne do zapachów, bazy do ust neutralizujące odcień ust, brokat do ciała,
brokat w formie sprayu do użytku jako kosmetyk, chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami oczyszczającymi
do twarzy, chusteczki nasączone olejkami eterycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych,
chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet,
dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki do makijażu, żele
do twarzy i ciała [kosmetyki], żele do rąk, żele do ciała, żel
pod prysznic i do kąpieli, środki do pielęgnacji włosów, środki
do czyszczenia rąk, spraye do utrwalania makijażu, serum pielęgnacyjne, serum do celów kosmetycznych, puder do rąk,
puder w kremle do twarzy, produkty do mycia rąk, preparaty
złuszczające do twarzy do użytku kosmetycznego, preparaty
pod prysznic, preparaty myjące do użytku osobistego, preparaty kosmetyczne powstrzymujące odrastanie owłosienia,
preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, preparaty
kosmetyczne do ujędrniania biustu, preparaty koloryzujące
do celów kosmetycznych, preparaty kolagenowe do zastosowań kosmetycznych, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty fitokosmetyczne, preparaty do włosów, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do kąpieli,
preparaty do kąpieli i pod prysznic, preparaty do pielęgnacji
włosów, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do depilacji i golenia, preparaty czyszczące
do użytku osobistego, płyny pielęgnacyjne, płyny do włosów i ciała, płynne kremy [kosmetyki], pianki pod prysznic,
pianki oczyszczające do skóry, pianki do oczyszczania ciała,
pianka pod prysznic i do kąpieli, peeling do stóp, papierowe ręczniki do rąk nasączone środkami czyszczącymi, opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, olejki
do twarzy, olejki do masażu twarzy, olejki do masażu ciała,
olejki do kąpieli i pod prysznic [nielecznicze], olejki do ciała i twarzy, oczyszczające maseczki do twarzy, nielecznicze
preparaty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do namaczania stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody,
nielecznicze olejki pod prysznic, nawilżane chusteczki kosmetyczne, nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze], mydła i żele, mgiełki do ciała, mleczko kosmetyczne,
masła eto twarzy i ciała, masła do twarzy, maseczki do twarzy i ciała, preparaty do makijażu, kremy kojące do użytku kosmetycznego, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy
do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy do mycia, kosmetyki
w postaci kremów, krem do opalania dla niemowląt, kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], kosmetyki upiększające, kosmetyki koloryzujące do skóry, kosmetyki funkcjonalne,
kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki do pielęgnacji
urody, preparaty aromaterapeutyczne, woda kwiatowa, żele
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pod prysznic, żele do użytku kosmetycznego, żele do kąpieli
i pod prysznic nie do celów medycznych, szampony do ciała,
środki do mycia rak, środki czyszczące do higieny intymnej,
środek do mycia rąk, roztwory mydła, przeciwpotowe mydła,
produkty z mydła, preparaty do mycia rąk, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, perfumowane mydła, peelingi złuszczające do rąk, peelingi złuszczające do stóp, mydła w postaci żelu, mydła w żelu, mydło
aloesowe, mydła z gąbką roślinną [luffą], mydło do skóry, mydło migdałowe, mydło niewymagające użycia wody, mydło
perfumowane, mydło pielęgnacyjne, mydło pod prysznic,
mydło przemysłowe, mydło w listkach do użytku osobistego, mydło w płynie do kąpieli stóp, nielecznicze mydlą toaletowe, opakowania uzupełniające do dozowników żelu pod
prysznic, opakowania uzupełniające do dozowników, mydła
robione ręcznie, mydła toaletowe, mydła w kostce, mydła
w kremie, mydła w kremie do mycia, mydła w płynie, mydła
w płynie do kąpieli, mydła w płynie do rąk i twarzy, mydła
nielecznicze, mydła perfumowane, mydła przeciwpotowe
do stóp, mydła kosmetyczne, mydła karbolowe, mydła granulowane, mydła do użytku osobistego, mydła do twarzy,
mydła do rąk, mydła do pielęgnacji ciała, mydła, mydełka,
kremy pod prysznic, kremowe mydło do ciała, kostki mydła
do mycia dała.
(210)
(731)
(540)
(540)

499507
(220) 2019 05 08
GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice
(znak słowno-graficzny)
BioCargo

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.09
(510), (511) 7 urządzenia do transportowania, urządzenia
do przenoszenia i transportu, zwłaszcza środowiskowych
próbek biologicznych, 9 urządzenia do badań naukowych
i laboratoryjne, 35 sprzedaż hurtowa i/lub detaliczna w placówkach stacjonarnych i/lub poprzez Internet: przenośnych
pojemników i kontenerów metalowych do przechowywania i transportu (zwłaszcza środowiskowych próbek biologicznych), urządzeń do transportowania, urządzeń do przenoszenia i transportu (zwłaszcza środowiskowych próbek
biologicznych), urządzeń do badań naukowych i laboratoryjnych, przenośnych pojemników i kontenerów niemetalowych do przechowywania i transportu (zwłaszcza środowiskowych próbek biologicznych), pojemników transportowych, pojemników dla branży transportowej, pojemników
do przechowywania odpadów, pojemników do transportu
odpadów, pojemników na materiały odpadowe, modułów i pojemników do magazynowania i transportu, sprzedaż hurtowa i/lub detaliczna w placówkach stacjonarnych
i/lub poprzez Internet usług w zakresie: transportu odpadów, transportu ścieków, transportu ładunków, wywozu
odpadów [transport], transportu odpadów skażonych,
transportu skażonej gleby, transportu i przechowywania
odpadów, transportu niebezpiecznych odpadów, sprzedaż
usług konsultacyjnych związanych z transportem, sprzedaż
usług doradczych związanych z transportem, sprzedaż usług
informacyjnych związanych z transportem, sprzedaż usług
w zakresie oczyszczania [usuwania i transportu] z odpadów,
obsługi w zakresie gospodarowania [transportu] odpadkami,
transport u odpadów medycznych i odpadów specjalnych,
projektowania przenośnych pojemników i kontenerów metalowych do przechowywania i transportu (zwłaszcza środo-
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wiskowych próbek biologicznych), projektowania urządzeń
do transportowania, projektowania urządzeń do przenoszenia i transportu (zwłaszcza środowiskowych próbek biologicznych), projektowania przenośnych pojemników i kontenerów niemetalowych do przechowywania i transportu
(zwłaszcza środowiskowych próbek biologicznych), projektowania przenośnych pojemników i kontenerów chłodniczych (nieelektrycznych) do przechowywania i transportu
(zwłaszcza środowiskowych próbek biologicznych), projektowania kontenerów transportowych, projektowania sprzętu
do transportu odpadów, pobierania próbek do badania skażenia, pobierania próbek do badania zanieczyszczenia, przygotowywania próbek biologicznych do celów badawczych,
przygotowywania próbek biologicznych do analizy w laboratoriach badawczych, pobierania próbek analitycznych
w celu sprawdzenia skażenia, przygotowywania próbek biologicznych do testów i analiz w laboratoriach badawczych,
pobierania próbek analitycznych w celu oceny poziomów
zanieczyszczenia, badań i analiz biologicznych, laboratoriów
chemicznych i/lub biologicznych, badań dotyczących ochrony środowiska, badań w dziedzinie biologii i bakteriologii,
badań i testów biologicznych i bakteriologicznych, 39 usługi
wynajmu przenośnych pojemników i kontenerów metalowych do przechowywania i transportu, zwłaszcza środowiskowych próbek biologicznych, usługi wynajmu urządzeń
do transportowania, usługi wynajmu urządzeń do przenoszenia i transportu, zwłaszcza środowiskowych próbek biologicznych, usługi wynajmu urządzeń do badań naukowych
i laboratoryjnych, usługi wynajmu przenośnych pojemników
i kontenerów niemetalowych do przechowywania i transportu, zwłaszcza środowiskowych próbek biologicznych,
usługi wynajmu przenośnych pojemników i kontenerów
chłodniczych (nieelektrycznych) do przechowywania i transportu, zwłaszcza środowiskowych próbek biologicznych,
usługi wynajmu pojemników transportowych, wynajem pojemników dla branży transportowej, wynajem pojemników
do przechowywania odpadów, wynajmowanie pojemników
do transportu odpadów, zbieranie pojemników na materiały
odpadowe, wynajem modułów i pojemników do magazynowania i transportu, transport odpadów, transport ścieków,
transport ładunków, wywóz odpadów [transport], transport
odpadów skażonych, transport skażonej gleby, transport
i przechowywanie odpadów, usługi transportu niebezpiecznych odpadów, usługi konsultacyjne związane z transportem, usługi doradcze związane z transportem, usługi informacyjne związane z transportem, oczyszczanie [usuwanie
i transport] z odpadów, obsługa w zakresie gospodarowania
[transport] odpadkami, transport odpadów medycznych
i odpadów specjalnych, 42 projektowanie przenośnych pojemników i kontenerów metalowych do przechowywania
i transportu, zwłaszcza środowiskowych próbek biologicznych, projektowanie urządzeń do transportowania, projektowanie urządzeń do przenoszenia i transportu, zwłaszcza
środowiskowych próbek biologicznych, projektowanie urządzeń do badań naukowych i laboratoryjnych, projektowanie
przenośnych pojemników i kontenerów niemetalowych
do przechowywania i transportu, zwłaszcza środowiskowych próbek biologicznych, projektowanie przenośnych
pojemników i kontenerów chłodniczych (nieelektrycznych)
do przechowywania i transportu, zwłaszcza środowiskowych próbek biologicznych, projektowanie kontenerów
transportowych, projektowanie sprzętu do transportu odpadów, pobieranie próbek do badania skażenia, pobieranie
próbek do badania zanieczyszczenia, przygotowywanie próbek biologicznych do celów badawczych, przygotowywanie
próbek biologicznych do analizy w laboratoriach badawczych, świadczenie usług pobierania próbek analitycznych
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w celu sprawdzenia skażenia, przygotowywanie próbek biologicznych do testów i analiz w laboratoriach badawczych,
świadczenie usług pobierania próbek analitycznych w celu
oceny poziomów zanieczyszczenia, usługi badań i analiz
biologicznych, usługi w zakresie laboratoriów chemicznych
i/lub biologicznych, badania dotyczące ochrony środowiska,
badania w dziedzinie biologii i bakteriologii, badania i testy
biologiczne i bakteriologiczne.
499510
(220) 2019 05 08
ARANOWSKI ŁUKASZ, ĆWIERZYŃSKA ANNA,
ĆWIERZYŃSKI PAWEŁ, GAWIŃSKI ARTUR SNS
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH im. Włodzimierza Kołosa
(210)
(731)
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gospodarczej, badanie opinii publicznej, sprzedaż hurtowa
i detaliczna książek, podręczników, gazet i czasopism, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu książek, podręczników, gazet i czasopism, 41 usługi edukacyjne,
usługi kształcenia w ramach programów kierunkowych szkół
podstawowych, ponadpodstawowych i uczelni wyższych,
kształcenie praktyczne, informacja o edukacji, doskonalenie
zawodowe, doradztwo zawodowe, usługi kształcenia na odległość, nauczanie korespondencyjne, publikowanie tekstów
i książek naukowych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków o tematyce naukowej, obsługa oraz udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie
i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, organizowanie i obsługa imprez okolicznościowych
oraz konkursów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym,
informacja o imprezach naukowych, organizowanie obozów
naukowych, ustanawianie i wręczanie nagród za osiągnięcia
naukowe.
499521
(220) 2019 05 09
STYRMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GRAFIT-GOLD EPS S 031
(510), (511) 17 styropian i inne materiały termoizolacyjne,
wodoodporne płyty izolacyjne, izolacja akustyczna.
(210)
(731)

(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.11.02, 02.09.04
(510), (511) 16 książki, podręczniki, skrypty, gazety i czasopisma, informatory, adresatki, afisze, almanachy, plakaty,
albumy, artykuły biurowe za wyjątkiem mebli, przybory
do pisania, przyciski do papieru, bloczki do pisania, broszury
informacyjne, nalepki, notesy, notatniki, długopisy, ołówki,
podstawki do długopisów i ołówków, temperówki, wieczne
pióra, chorągiewki papierowe, obwoluty, okładki papierowe
na dokumenty, segregatory, fotografie, ramki na fotografie, kalendarze, karty pocztowe, zakładki od książek, papier
listowy, zszywki biurowe, 35 usługi doradztwa w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej naukowej, usługi
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą naukową, usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalności gospodarczej naukowej, usługi doradztwa
specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej
naukowej, pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej naukowej, usługi doradztwa w zakresie
zarządzania personalnego, doradztwo podatkowe, usługi
księgowości i rachunkowości, ekspertyzy w działalności gospodarczej, promocja sprzedaży, 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, 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, wycena działalności gospodarczej, audyt, pozyskiwania informacji o działalności gospodarczej, prognozy
ekonomiczne, weryfikacja rachunków, wycena działalności

499527
(220) 2019 05 09
VISTULA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Miechów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NUT LAND

(210)
(731)

(531) 03.05.03, 05.07.06, 29.01.13, 27.05.01, 26.01.04
(510), (511) 29 orzechy prażone, orzechy solone, orzechy łuskane, orzechy konserwowane, orzechy przetworzone, gotowane orzechy, suszone orzechy, orzechy suszone, mielone
orzechy, orzechy preparowane, orzechy jadalne, orzechy
przyprawione, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy blanszowane, polewy orzechowe, preparowane orzechy nerkowca, prażone orzechy ziemne, orzechy
z przyprawami, orzechy ziemne przetworzone, przetworzone orzechy arekowe, preparowane orzechy pistacjowe, preparowane orzechy włoskie, orzechy laskowe, przetworzone,
orzechy ziemne konserwowe, solone orzechy nerkowca, preparowane orzechy makadamia, suszone orzechy kokosowe,
orzechy pekan, przetworzone, preparowane orzechy torreja,
masło z orzechów, olej z orzechów, jądra orzechów włoskich,
pasta z orzechów laskowych, pasty przyrządzone z orzechów, olej z orzechów ziemnych, mieszanki owoców i orzechów, przekąski na bazie orzechów, masło z orzechów nerkowca, pasty na bazie orzechów, masła orzechowe
w proszku, batony spożywcze na bazie orzechów, napoje
na bazie mleka orzechowego, olej z orzecha palmowego
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do żywności, batony na bazie orzechów i nasion, batoniki
na bazie owoców i orzechów, batony organiczne na bazie
orzechów i ziaren, batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, pasty do smarowania składające się
z orzechów laskowych, mieszanki przekąsek składające się
z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, mieszanki
przekąsek składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, przetworzone owoce, warzywa
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych),
orzeszki arachidowe przetworzone, orzeszki arachidowe
preparowane, powlekane orzeszki ziemne, orzeszki piniowe,
przetworzone, preparowane orzeszki piniowe, mleko
z orzeszków ziemnych, orzeszki ziemne w polewie miodowej, mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych,
agar-agar do celów kulinarnych, ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], bakłażany przetworzone, batoniki na bazie
owoców będące zamiennikami posiłków, batony spożywcze
na bazie soi, białko do celów kulinarnych, bita śmietana, bita
śmietana do dekoracji na bazie produktów mlecznych, chipsy owocowe, chipsy na bazie warzyw, chipsy jabłkowe, chipsy bananowe, borówki, przetworzone, cytryny, przetworzone, czarne porzeczki, przetworzone, czereśnie, przetworzone,
daktyle, daktyle, przetworzone, dal (indyjskie danie z roślin
strąkowych), dżem z rabarbaru, dżem śliwkowy, dżem jeżynowy, dżem imbirowy, dyniowate [rośliny, konserwowane],
dorady [czerwone lucjany, nieżywe], dolma [faszerowane
warzywa], dipy serowe, dipy na bazie produktów mlecznych,
dipy, dip fasolowy, desery wykonane z produktów mlecznych, desery owocowe, desery na bazie sztucznego mleka,
desery jogurtowe, koncentrat masła, masła solone, masło
do użytku w gotowaniu, masło kakaowe, masło klarowane,
masło kokosowe [olej kokosowy], masło miodowe, masło
z nasion, mieszanka olejów [do celów spożywczych], olej arachidowy [do celów spożywczych], olej canola, olej chili, olej
i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], olej maślany,
olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej sojowy, olej sojowy do gotowania, olej sojowy spożywczy, olej z nasion chia do żywności, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwa z oliwek,
oleje zwierzęce do celów spożywczych, oleje z przyprawami, oleje utwardzone do celów spożywczych, oleje utwardzane [uwodorniony olej do celów spożywczych], oleje spożywcze, oleje smakowe, oleje roślinne do celów spożywczych,
oleje jadalne do użytku w gotowaniu artykułów spożywczych, oleje jadalne do polewania artykułów spożywczych,
oleje do gotowania, olej z siemienia lnianego [jadalny], olej
z siemienia lnianego do celów kulinarnych, olej z pestek winogron, olej z pestek kamelli do jedzenia, olej z pestek dyni
do celów spożywczych, olej z pachnotki do celów kulinarnych, olej z otrąb ryżowych do celów spożywczych, olej z oliwek jadalny, oliwy na bazie trufli, organiczny olej kokosowy
do celów kulinarnych, pasty do kromek zawierające tłuszcz,
smalec, spożywczy olej kokosowy, spożywczy olej kukurydziany, spożywczy olej sezamowy, surowce do produkcji
tłuszczy jadalnych, tłuszcze do gotowania, tłuszcze jadalne,
tłuszcze kukurydziane, tłuszcze roślinne do celów spożywczych, tłuszcze roślinne do gotowania, wyroby z masła, zmieszane oleje roślinne do celów kulinarnych, jadalne kwiaty,
przetworzone, jabłka duszone, imbir kandyzowany, grzyby
konserwowane, grzyby gotowe do spożycia, gotowane trufle, gotowane owoce, galaretki owocowe, galaretki, dżemy,
kompoty, pasty owocowe i warzywne, jadalne nasiona słonecznika, jadalne suszone kwiaty, jagody, konserwowane,
kandyzowane przekąski owocowe, mieszanka bombaj
(indyjska przekąska), miąższ owoców, mango, przetworzone,
mandarynki [konserwowe], kukurydza słodka [konserwowana], kukurydza cukrowa, przetworzona, krojone owoce, ko-
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rzenie przetworzone, krakersy głogowe, mieszanki owoców
suszonych, migdały mielone, migdały, przetworzone, nadzienia na bazie owoców do ciast typu cobbler, nadzienia
na bazie owoców do placków i ciast, nadzienie bakaliowe
[owoce konserwowane], nadziewane roladki z kapusty, nasączone rodzynki, nasiona jadalne, nasiona, przetworzone, nasiona roślin strączkowych w puszce, nasiona słonecznika
przetworzone, oliwki, suszone, oliwki [przetworzone], oliwki
nadziewane serem feta w oleju słonecznikowym, oliwki nadziewane pesto w oleju słonecznikowym, oliwki nadziewane
migdałami, oliwki nadziewane czerwoną papryką i migdałami, owoce aromatyzowane, owoce glazurowane, owoce lukrowane, owoce przetworzone, owoce w plasterkach, konserwowe, owoce w puszkach, owocowe nadzienia do ciast,
kokos przetworzony, paluszki z twarożku sojowego, płatki
z kiwi, płatki z brzoskwini, płatki kokosowe, mleko kokosowe,
wiórki kokosowe, przekąski na bazie kokosu, płatki jabłkowe,
pikle mieszane, pikle, pikantne pikle, pigwy, przetworzone,
pieczone kasztany, kasztany jadalne smażone z cukrem,
pestki plantanów, przetworzone, pektyna owocowa, pasta
z anchois, pasta arachidowa, pokrojone owoce, produkty
z suszonych owoców, przetworzone jabłka, przetworzone
brzoskwinie, przetworzone awokado, przetwory owocowe
[dżemy], przekąski na bazie warzyw strączkowych, przekąski
na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie
suszonych owoców, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie mleka, przetworzone morele,
przetworzone nasiona chia do jedzenia, przetworzone nasiona dyni, przetworzone oliwki konserwowe, przetworzone
owoce liczi, przetworzone purée z oliwek, purée z grzybów,
purée z oliwek, purée z warzyw, smażone plantany, słodkie
nadzienia z owoców, śliwki suszone, śliwki konserwowe, skórki owocowe [suszone purée owocowe], skórki owocowe, sałatki podawane na przystawkę, sałatki owocowe, sok z trufli,
soki owocowe do gotowania, suszona papaja, suszona rzepa,
suszona soja, suszona żurawina, suszone borówki, suszone
daktyle, suszone figi, suszone grzyby jadalne, suszony ananas, suszone truskawki, suszone sromotniki woalkowe (Phallus indusiatus), suszone persymony [got-gam], suszone pędy
bambusa, suszone owoce, suszone mango, suszone grzyby
shiitake, suszone grzyby Phallus indusiatus, tofu w postaci
niestężonej [tofu nao], trufle konserwowane, trufle suszone
[grzyby jadalne], herbata mleczna, z mlekiem będącym
głównym składnikiem, jogurt, jogurty o smaku owocowym,
jogurty pitne, jogurty smakowe, koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, mleko migdałowe, mleko, mleczne
produkty, masło, masło migdałowe, masło ghee, masło mieszane, krem na bazie masła, mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko o różnych smakach, mleko zagęszczone, napoje mleczne aromatyzowane, napoje mleczne o smaku
kakaowym, napoje mleczne z kakao, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje mleczne zawierające owoce, puddingi
na bazie mleka, napoje z produktów mlecznych, napoje z jogurtu, napoje przyrządzone z mleka lub zawierające mleko,
napoje na bazie mleka o smaku czekolady, napoje na bazie
mleka migdałowego, napoje na bazie mleka kokosowego,
napoje na bazie mleka, napoje na bazie jogurtu, schłodzone
desery mleczne, zabielacze mleczne do napojów, zabielacze
niezawierające produktów mlecznych, zabielacze do napojów, zabielacz do kawy, substytuty masła, śmietana w proszku [produkty mleczne], 30 mąka orzechowa, sosy zawierające orzechy, orzechy w czekoladzie, orzechowe wyroby
cukiernicze, orzechy w polewie czekoladowej, pałeczki
z orzechami pekan, sosy o smakach orzechowych, orzechy
macadamia w polewie czekoladowej, orzechy w polewie
[wyroby cukiernicze], batony z orzechów w karmelu, torty
Pawłowej z orzechami laskowymi, pasty czekoladowe
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do smarowania zawierające orzechy, torty Pawłowej o smaku
orzechów laskowych, wyroby cukiernicze na bazie orzechów
arachidowych, popcorn powlekany karmelem z karmelizowanymi orzechami, wiórki do wyrobów cukierniczych z masła orzechowego, pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, słodki ryż z orzechami i owocami głożyny
[yaksik], preparaty do sporządzania napojów czekoladowych
o smaku orzechowym, płatki owsiane z dodatkiem orzechów lub suszonych owoców (granola), batoniki zawierające
mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby
cukiernicze], chipsy kukurydziane o smaku warzyw, bułki nadziewane, czipsy wonton, czipsy na bazie zbóż, ciasto z przyprawionymi owocami, ciasto migdałowe, pasta migdałowa,
ciasto na bazie jaj, ciasto kruche z szynką, ciastka z prosa,
ciastka owsiane, ciastka migdałowe, ciasteczka ryżowe, ciasteczka migdałowe, ciasta [słodkie lub słone], krakersy o smaku warzyw, krakersy o smaku przypraw, krakersy o smaku
ziołowym, kukurydza palona, kukurydza prażona [popcorn],
precelki, przekąski z kukurydzy, przekąski wytwarzane z muesli, przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, przekąski wykonane z pszenicy, przekąski wykonane z mąki sojowej, przekąski wykonane z mąki zbożowej, przekąski wykonane z mąki
razowej, przekąski wykonane z mąki ryżowej, przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, przekąski wykonane z kukurydzy, przekąski wieloziarniste, przekąski słone na bazie kukurydzy, przekąski słone na bazie zbóż, przetworzona kukurydza
do prażenia, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia,
głównie składające się z makaronów, zbitki owsiane zawierające suszone owoce, skrobia z kasztanów wodnych do żywności, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie
z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, warzywa w cieście, wafle ryżowe, wafle ryżowe w polewie czekoladowej,
aromaty do ciast, aromaty do herbaty, aromaty do napojów,
aromaty do przekąsek [inne niż olejki eteryczne], aromaty
do żywności, aromaty kawowe, aromaty migdałowe, aromaty migdałowe do żywności lub napojów, aromaty migdałowe inne niż olejki eteryczne, aromaty naturalne do użytku
w lodach [inne niż esencje eteryczne lub olejki eteryczne],
aromaty do ciast inne niż olejki eteryczne, aromaty do serów,
aromaty owocowe inne niż olejki eteryczne, preparaty aromatyczne do żywności, aromaty produkowane z marynat,
dodatki smakowe do masła, aromaty z owoców [inne niż
olejki eteryczne], bazy do przyrządzania koktajli mlecznych
[aromaty], chemiczne przyprawy kuchenne, aromaty w formie sosów w proszku, aromaty spożywcze inne niż olejki
eteryczne, aromaty produkowane z owoców, dodatki smakowe do napojów inne niż olejki eteryczne, dodatki smakowe do zup, dodatki smakowe i przyprawy, dodatki smakowe
do zup [inne niż oleje eteryczne], dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, dodatki smakowe z warzyw [inne
niż olejki eteryczne], ekstrakty przypraw, ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe [inne niż olejki eteryczne], esencje
do artykułów żywnościowych inne niż esencje eteryczne
i olejki eteryczne, esencje do użytku w gotowaniu [inne niż
olejki eteryczne], esencje do użytku w przygotowaniu żywności [inne niż olejki eteryczne], esencje spożywcze [inne niż
olejki eteryczne], mieszanki przypraw, mieszanki do nadzienia [artykuły spożywcze], mrożone kremy budyniowe, ocet
owocowy, ocet aromatyzowany, ocet, preparaty aromatyczne do cukierków, preparaty aromatyczne do wypieków, preparaty aromatyczne do lodów, preparaty aromatyczne
do ciast, polewy do lodów, pasty czekoladowe do chleba,
owocowe aromaty inne niż esencje, produkty na bazie czekolady, słodziki składające się z koncentratów owocowych,
słone aromaty spożywcze do żywności [inne niż olejki eteryczne], przyprawy w proszku, sos [jadalny], sosy, sosy owocowe, sosy [przyprawy], substancje dające zapach jako doda-
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tek do jedzenia [inne niż oleje eteryczne], substancje
nadające smak jako dodatek do jedzenia [inne niż olejki eteryczne], substancje nadające smak jako dodatek do napojów
[inne niż olejki eteryczne], substancje nadające zapach jako
dodatek do napoi [inne niż oleje eteryczne], syrop czekoladowy, ciasta z bakaliami, wzmacniacze smaku do żywności
[inne niż olejki eteryczne], artykuły żywnościowe zawierające
czekoladą [jako podstawowy składnik], babki pandoro, babki
Panettone, batoniki nugatowe w polewie czekoladowej, batoniki ze słodkiej pasty z fasoli w postaci galaretki [yohkan],
batony zbożowe i energetyczne, bezy, budyń ryżowy, budynie deserowe w proszku, bułeczki z dżemem, bułeczki
z owocami, bułki z cynamonem, chałwa, chleb, ciastka serowe, ciastka z prosa wiązanego cukrem lub z ryżu prażonego
(okoshi), ciasto na biszkopty, cienkie kruche placki z przyprawami [poppadom], creme caramel [karmelowy deser], cukierki, batony i guma do żucia, croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], cienkie płaty czekoladowe zawierające mielone
ziarna kawy, czekolada, czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba, czekolada na polewy lub posypki, jabłka
w cieście, imitacje kremu budyniowego, gotowe do spożycia
puddingi, gotowe desery [wyroby cukiernicze), gotowe desery [na bazie czekolady), gofry z polewą czekoladową, gofry
czekoladowe, gofry, dżem ze słodkiej fasoli pokryty miękką
słodzoną skorupką na bazie fasoli [nerikiri], drobiny kajmakowe, desery z muesli, desery czekoladowe, deser puddingowy
na bazie ryżu, dekoracje z czekolady na choinki, dekoracje
z czekolady do wyrobów cukierniczych, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające praliny, czekoladowe fondue, czekoladowe
dodatki smakowe, czekoladki z likierem, czekoladki, czekolada z japońskim chrzanem, czekolada z bąbelkami, czekolada
z alkoholem, czekolada nielecznicza, jadalny papier ryżowy,
japońskie biszkopty (kasutera), koreańskie tradycyjne cukierki
i ciastka [hankwa], koreczki, kanapeczki, krakersy, krakersy
o smaku owocowym, krakersy solone, krakersy z mąki grahama, kremy budyniowe custard [pieczone desery], kremy czekoladowe, kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, marcepan,
marcepan w czekoladzie, króliczki z czekolady, miękkie zwijane ciastka z ubitego ryżu [gyuhi], mieszanki czekolady na gorąco, mieszanki kheer (pudding ryżowy), migdały w polewie
czekoladowej, migdały w cukrze, mleczne wyroby cukiernicze, mrożone mleczne wyroby cukiernicze, mrożone torty
jogurtowe, mrożone wyroby cukiernicze na patyku, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, nugat, nielecznicze
wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, nielecznicze wyroby cukiernicze w kształcie jajek, nielecznicze wyroby cukiernicze z mąki, nielecznicze wyroby cukiernicze z nadzieniem z toffi, nielecznicze wyroby cukiernicze, nielecznicze
wyroby cukiernicze o smaku mlecznym, nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające mleko, nielecznicze wyroby cukiernicze w formie galaretki, nielecznicze słodycze do zastosowania jako część diety polegającej na kontrolowaniu
kalorii, nielecznicze miętowe wyroby cukiernicze, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej,
nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze w polewie
z imitacji czekolady, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające imitację czekolady, nielecznicze draże, naleśniki, musy (wyroby cukiernicze), musy deserowe, musy czekoladowe, owoce pod kruszonką, owoce w polewie
czekoladowej, owocowe galaretki [słodycze], ozdoby choinkowe [jadalne], papier jadalny, pasty czekoladowe [do smarowania], pasty na bazie czekolady, pastylki cukiernicze
do pieczenia, patyczki z ciasta smażone w głębokim tłuszczu
[youtiao], pływające wyspy [deser], polewa lub posypka cze-
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koladowa, polewy piankowe, posypka czekoladowa, praliny
z waflem, preparaty do produkcji słodyczy, przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, przysmak turecki
(rachatłukum), pudding z chleba, pudding z kaszy manny,
puddingi, puddingi ryżowe zawierające rodzynki i gałkę
muszkatołową, trufle (rumowe) [wyroby cukiernicze], tiramisu, taiyaki (japońskie ciastka w kształcie ryby z różnymi nadzieniami), tabletki [wyroby cukiernicze], suszone, słodzone
ciastka z mąki ryżowe] (rakugan), suflety deserowe, substytuty czekolady, substytut marcepanu, sopapilla [smażony
chleb), sopaipillas [smażone ciastka), solone wafelki, smażone
ciasteczka plecione, smakowe wyroby cukiernicze na bazie
cukru, słone krakersy, słone herbatniki, słodycze o smaku lukrecji, słodycze gotowane, słodkie ciastka z prasowanego
ryżu (mochi-gashi), słodkie bułki, składniki na bazie kakao
do produktów cukierniczych, puddingi z ryżu i ośmiu rodzajów suszonych owoców, trufle [wyroby cukiernicze], turecki
przysmak w polewie czekoladowej, via (holenderski deser
mleczny], wata cukrowa, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty
i ciasteczka, wyroby cukiernicze czekoladowe o smaku praliny, wyroby cukiernicze mrożone, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze o niskiej zawartości węglowodanów, wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym,
wyroby cukiernicze płynne, wyroby cukiernicze w polewie
czekoladowej, wyroby cukiernicze z nadzieniem zawierającym wino, wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem owocowym, wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem alkoholowym, wyroby cukiernicze zawierające dżem, wyroby
cukiernicze zawierające galaretkę, wyroby czekoladowe
do dekoracji ciast, wyroby piekarnicze, yorkshire puddingi
(pieczone puddingi z ciasta naleśnikowego), ziarna kawy powlekane cukrem, ziołowo-miodowe pastylki do ssania [wyrób cukierniczy], żywność na bazie kakao, żywność zawierająca kakao [jako główny składnik], artykuły spożywcze
ze słodzika do słodzenia deserów, brązowy cukier, cukier, cukier owocowy, produkty spożywcze z cukru do przyrządzania deserów, produkty spożywcze z cukru do słodzenia deserów, fruktoza do celów spożywczych, słodkie pasty
do smarowania [miód], słodkie polewy i nadzienia, słodziki
naturalne, słodziki naturalne w postaci granulowanej, słodziki naturalne w postaci koncentratów owocowych, substytuty cukru, substytuty miodu, syropy i melasa, błyskawiczne
mieszanki do lodów, ciasta lodowe, desery lodowe, desery
z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], jadalne
lody owocowe, jadalne rzeźby lodowe, jadalny cukier
w proszku do użytku w maszynach do produkcji lukru, jogurt
mrożony [lody spożywcze], kostki lodu, lizaki lodowe, lizaki
lodowe o smaku mlecznym, lizaki lodowe zawierające mleko, lizaki mrożone, lód do chłodzenia, lód naturalny lub
sztuczny, lód pokruszony ze słodzoną czerwoną fasolą, lód
[zamarznięta woda], lody, lody bez mleka, lody mleczne, lody
mleczne [lody], lody na bazie jogurtu [lody jako główny
składnik], mrożone mleczne desery w formie batonów, mrożone ciasta jogurtowe, mieszanki na sorbety [lody], mieszanki do sporządzania lodów wodnych, mieszanki do przyrządzania produktów lodowych, mieszanki do przyrządzania
lodowych wyrobów cukierniczych, mieszanki do przyrządzania mrożonych wyrobów cukierniczych, mieszanki
do oranżady w proszku, mieszanki do lukrowania, mieszanki
do lodów, lody zawierające czekoladę, lody z owocami, lody
wodne (sorbety), lody wodne o smaku owocowym w postaci lizaków, lody włoskie, lody wielosmakowe, lody typu sandwich, lody truflowe, lody spożywcze i lód, lody owocowe
w postaci batonów, lody owocowe, lody o smaku czekoladowym, lody na patyku, napoje mrożone na bazie czekolady,
napoje mrożone na bazie kawy, napoje mrożone na bazie
kakao, napoje z lodów, naturalne środki wiążące do lodów,
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oranżada w proszku [wyroby cukiernicze], produkty lodowe
na bazie soi, proszki do sporządzania lodów, słodycze lodowe w postaci lizaków, sorbety [lody], sorbety [lody wodne],
środki wiążące do lodów spożywczych, substytuty lodów,
substytuty lodów na bazie soi, tort lodowy, wyroby cukiernicze lukrowane (nie dla celów medycznych), wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, wyroby lodowe, cappuccino, czekolada bezmleczna, czekolada mleczna, czekolada pitna,
czekolada w proszku, czekoladowa kawa, czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw, ekstrakty czekoladowe, ekstrakty kakaowe do spożycia
przez ludzi, ekstrakty czekoladowe do przygotowywania
napojów, ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty kawy,
ekstrakty kawy słodowej, gotowe napoje kawowe, gotowe
kakao i napoje na bazie kakao, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, gorąca czekolada, mieszanki kakaowe, mieszanki
kawowe, napoje w proszku zawierające kakao, napoje o smaku czekoladowym, napoje na bazie substytutów kawy, napoje na bazie kawy zawierające lody (affogato), napoje na bazie
kawy zawierające mleko, napoje na bazie kawy, napoje
na bazie kakao, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, napoje na bazie czekolady, z mlekiem,
napoje kawowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], napoje
czekoladowe z mlekiem, mrożona kawa, mrożone napoje
[frappe], nadzienia na bazie kawy, pasty do sporządzania napojów kakaowych, preparaty do sporządzania napojów czekoladowych o smaku toffi, preparaty do sporządzania napojów [na bazie czekolady], preparaty do sporządzania napojów
o smaku czekoladowym, preparaty do sporządzania napojów czekoladowych, preparaty roślinne zastępujące kawę, pi
preparaty w proszku zawierające kakao do sporządzania napojów, syropy czekoladowe do przygotowywania napojów
na bazie czekolady, substytuty herbaty, substytuty kawy
na bazie warzyw, substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], preparaty usztywniające
do bitej śmietany, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia
oraz mieszanki do jego przygotowywania, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, enzymy do ciast, przetworzone
nasiona używane jako dodatki smakowe do żywności i napojów, przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spożywanych przez ludzi, przetwory spożywcze na bazie ziaren,
31 orzechy, nieprzetworzone orzechy, surowe orzechy, orzechy świeże, orzechy laskowe, orzechy kokosowe, orzechy koli,
orzechy jadalne [nieprzetworzone], świeże orzechy koli,
orzechy arekowe, świeże, orzechy gingo świeże, świeże orzechy włoskie, orzechy pistacjowe świeże, orzechy laskowe,
świeże, orzechy pekan świeże, orzechy brazylijskie świeże,
świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, orzeszki arachidowe
świeże, nieprzetworzone orzeszki ziemne, świeże orzeszki
nerkowca, świeże orzeszki piniowe, makuchy z orzeszków
arachidowych dla zwierząt, mączka z orzeszków arachidowych dla zwierząt, łupiny orzechów kokosowych, surowe jądra orzechów, ziarno surowych orzechów, pasze zwierzęce
w formie orzechów, mączka z orzechów arachidowych dla
zwierząt, kasztany jadalne świeże, świeże kokosy, nieprzetworzone kokosy, jagody goji świeże, grzyby, świeże, do spożycia, grzyby, grzyby świeże, artykuły spożywcze dla zwierząt gospodarskich, fasola, świeża, jagody jałowca, jagody,
świeże owoce, kompozycje świeżych owoców, krzewy, krzewy owocowe, kukurydza, mieszanki owocowe [świeże], migdały [owoce], nasiona, nasiona owoców, nasiona nieprzetworzone, nasiona lnu [siemię lniane], nasiona kwiatów,
nasiona jadalne [nieprzetworzone], nasiona surowe, nasiona
słonecznika, nasiona warzyw, nasiona w postaci granulek,
naturalne jadalne rośliny [nieprzetworzone], naturalne rośliny i kwiaty, nerkowce zachodnie świeże, nieprzetworzona
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gryka, nieprzetworzona komosa ryżowa, nieprzetworzona
kukurydza, nieprzetworzona pigwa, nieprzetworzona pszenica, nieprzetworzone brzoskwinie, nieprzetworzone awokado, nieprzetworzone cytryny, nieprzetworzone czarne
borówki, nieprzetworzone daktyle, nieprzetworzone grzyby,
nieprzetworzone jagody, nieprzetworzone nasiona do użytku rolniczego, nieprzetworzone nasiona oleiste, nieprzetworzone owoce, odpadki roślinne jako surowiec, nieprzetworzone
ziarna do jedzenia, nieprzetworzone zboża, nieprzetworzone
warzywa, produkty rolne (nieprzetworzone), produkty
uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, rośliny świeże, rośliny suszone, śliwki, świeże, surowe
i nieprzetworzone ziarna, surowe i nieprzetworzone produkty ogrodnicze, surowe i nieprzetworzone produkty akwakultury, surowe i nieprzetworzone produkty rolne, surowe i nieprzetworzone produkty leśne, surowe produkty akwakultury,
surowe produkty leśne, surowe produkty ogrodnicze, surowe produkty rolne, surowe zboża [nieprzetworzone], świeże
brzoskwinie, świeże banany zwyczajne, świeże banany, świeże azjatyckie warzywa liściaste, świeże awokado, świeża żurawina, świeża rukola, świeża pszenica khorasan, świeża pszenica, świeża czerwona cykoria, świeża ciecierzyca, świeża
bylica pospolita (yakssuk) jako żywe kwiaty, świeże daktyle,
świeże dynie, świeże dżakfruty, świeże figi, świeże graviole,
świeże grzyby Phallus indusiatus, świeże grzyby shiitake,
świeże jadalne kłącza, świeże kiełki fasoli, świeże owoce tropikalne, świeże owoce organiczne, świeże owoce męczennicy, świeże owoce karamboli, świeże owoce i warzywa, świeże owoce głogu, świeże owoce cytrusowe, świeże nasiona
roślin strączkowych, świeże morele, świeże warzywa na sałatki, świeże ziarna soi, świeże warzywa organiczne, trufle
świeże, warzywa korzeniowe [świeże].
499528
(220) 2019 05 09
INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA
MORATEX, Łódź
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 26.01.14, 02.01.16
(510), (511) 9 ubrania, buty i elementy ubioru o charakterze ochronnym dla osób pracujących w środowisku o wysokim stopniu zagrożenia zdrowia i życia, 42 projektowanie zindywidualizowanych konstrukcji odzieży ochronnej
dla osób pracujących w środowisku o wysokim stopniu
zagrożenia zdrowia i życia w oparciu o skanowanie sylwetki w formule 3D.
499531
(220) 2019 05 09
MAJEWSKI SŁAWOMIR PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE OLMAJ,
Parzniew
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT26/2019

(540) Olmaj Nasz OLEJ Rzepakowy

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.01, 11.03.18, 08.07.08, 02.01.11
(510), (511) 29 oleje jadalne.
499556
(220) 2019 05 09
ABRAMCZUK PIOTR EVENT EQUIPMENT SERVICE,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Event EQUIPMENT Service Wypożyczalnia
Gastronomiczna

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 11.01.04
(510), (511) 43 wypożyczanie naczyń stołowych, wypożyczanie
sztućców, wypożyczanie przyborów kuchennych, wypożyczanie
wyposażenia barowego, wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, wypożyczanie fontann czekoladowych, wypożyczanie
szklanych naczyń, wypożyczanie dystrybutorów wody, wypożyczanie automatów do napojów, wypożyczanie urządzeń do gotowania, wypożyczanie podgrzewaczy do potraw, wypożyczanie fontann z napojami, wypożyczanie dozowników wody pitnej,
wypożyczanie zastawy stołowej, wynajem serwisów stołowych,
wynajem sprzętu do podawania jedzenia i napojów, wynajem
sprzętu do gotowania do celów przemysłowych, wynajem zastaw stołowych, wynajem nieelektrycznych płytek grzewczych,
wypożyczanie mebli, wypożyczanie umeblowania, wynajem lad
kuchennych do przygotowywania posiłków do bezpośredniego
spożycia, wypożyczanie blatów kuchennych, wypożyczanie krzeseł i stołów, wypożyczanie stołów do wnętrz, wypożyczanie bielizny stołowej, wypożyczanie krzeseł do wnętrz, wypożyczanie namiotów, wypożyczanie dużych namiotów, wynajem konstrukcji
namiotowych, wypożyczanie konstrukcji przenośnych, wypożyczanie mebli na prezentacje, wypożyczanie mebli na konferencje,
wypożyczanie mat do wnętrz, wypożyczanie dywanów, wypożyczanie wykładzin podłogowych, wypożyczanie wyposażenia
wnętrz, wynajem chodników i dywaników, informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków.
(210)
(731)
(540)
(540)

499567
(220) 2019 05 09
PRUSZYŃSKI HENRYK HANBUD, Bielsk Podlaski
(znak słowno-graficzny)
HANBUD WWW.HANBUD-DACHY.PL

Nr ZT26/2019
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 6 blachy trapezowe, metalowe pokrycia dachowe, blachodachówki, blachodachówki modułowe, blacha
płaska, sztachety metalowe, ogrodzenia panelowe metalowe, metalowe grzbiety dachu, akcesoria dachowe metalowe, dachowe rynny metalowe, metalowe naroża dachu,
zaczepy do metalowych płytek dachowych, metalowe barierki ochronne, szalówka metalowa, bramy metalowe, metalowe płyty dla budownictwa, kątowniki stalowe, klamry,
konstrukcje metalowe, metalowe ogrodzenia, przenośne
metalowe ogrodzenia budowlane, ogrodzenia posesyjne
metalowe, ogrodzenia żaluzjowe, metalowe panele konstrukcyjne, metalowe płyty konstrukcyjne, metalowe profile konstrukcyjne, metalowe profile do suchej zabudowy,
okna dachowe metalowe, metalowe pręty ogrodzeniowe,
słupy metalowe jako elementy konstrukcyjne, metalowe
sztachety, metalowe ogrodzenia panelowe, akcesoria dekarskie, panele dachowe na rąbek, metalowe ogrodzenia
budowlane, wkręty dachowe, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej, internetowej,
wysyłkowej oraz bezpośredniej pokryć dachowych, akcesoriów do wykończenia i zabezpieczania dachów, billboardów reklamowych, konstrukcji metalowych i ich części,
ogrodzeń metalowych, paneli metalowych, ogrodzeń metalowych, paneli metalowych, plastikowych rynien dachowych, folii paroizolacyjnej, gąsiorów, membran dachowych,
warstwowych płyt ściennych, warstwowych płyt dachowych, usługi w zakresie organizacji pokazów handlowych,
wystaw handlowych i reklamowych oraz promocji sprzedaży pokryć dachowych, akcesoriów do wykończenia i zabezpieczania dachów, billboardów reklamowych, konstrukcji
metalowych i ich części, ogrodzeń metalowych, paneli żaluzjowych metalowych, ogrodzeń metalowych, paneli metalowych, plastikowych rynien dachowych, folii paroizolacyjnej, gąsiorów, membran dachowych, warstwowych płyt
ściennych, warstwowych płyt dachowych, organizowanie
sprzedaży pokryć dachowych, akcesoriów do wykończenia
i zabezpieczania dachów, billboardów reklamowych, konstrukcji metalowych i ich części, ogrodzeń metalowych, paneli metalowych, w trybie aukcji i przetargów publicznych,
ogrodzeń metalowych, paneli metalowych, plastikowych
rynien dachowych, folii paroizolacyjnej, gąsiorów, membran dachowych, warstwowych płyt ściennych, warstwowych płyt dachowych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej i Internetu pokryć dachowych, akcesoriów
do wykończenia i zabezpieczania dachów, billboardów reklamowych, konstrukcji metalowych i ich części, ogrodzeń
metalowych, paneli metalowych, ogrodzeń metalowych,
paneli metalowych, plastikowych rynien dachowych, folii paroizolacyjnej, gąsiorów, membran dachowych, warstwowych płyt ściennych, warstwowych płyt dachowych,
37 usługi dekarsko - blacharskie, wykonywanie pokryć
dachowych, wykonywanie ogrodzeń, obróbki blacharskie,
40 obróbka mechaniczna elementów metalowych, obróbka metali, obróbka blach: wykrawanie, wyginanie, cięcie,
gięcie, zaginanie, zgrzewanie, spawanie, lutowanie, trapezowanie, foliowanie blach, zabezpieczanie (olejenie) blach
ocynkowanych.
499602
(220) 2019 05 10
MOBICONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) CIEKAWA

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 gotowa kawa i napoje na bazie kawy, kawa
w postaci całych ziaren, kawa mielona, kawa.
499606
(220) 2019 05 10
PARTY CAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GORZKO GORZKO
(210)
(731)

(531) 17.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi świadczone przez kluby rozrywkowe,
usługi klubowe w zakresie rozrywki, usługi klubów towarzyskich dla celów rozrywkowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

499609
(220) 2019 05 10
FRĄTCZAK KONRAD FILIP CASH, Łódź
(znak słowno-graficzny)
K & K złoto brylanty

(531) 17.02.01, 17.02.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie.
499618
(220) 2019 05 10
UTS-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) i INDIVITEM’S
(210)
(731)
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(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 walizki, aktówki, artykuły podróżne- walizki,
torby, bagaż, kufry i walizki, kosmetyczki, plecaki, torby, torebki, zestawy podróżne, walizy, walizki z kółkami, walizki
skórzane, walizki podróżne podręczne, walizki podróżne,
walizki na kółkach.
(210)
(731)
(540)
(540)

499623
(220) 2019 05 11
DŁUGOSZ ANDRZEJ P.P.H.U. PROELITE, Łask
(znak słowno-graficzny)
ELITE DETAILER

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia, nabłyszczania
i ochrony wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni samochodowych, środki do mycia i pielęgnacji pojazdów w tym
detergenty, woski samochodowe, szampony do samochodów, środki do mycia szyb z wyłączeniem płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, środki do czyszczenia do silników, środki do czyszczenia i pielęgnacji chromu, środki
czyszczące do felg, preparaty do czyszczenia, nabłyszczania
i odnawiania opon samochodowych, 35 usługi prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej z preparatami do czyszczenia, nabłyszczania i ochrony wewnętrznych
i zewnętrznych powierzchni samochodowych, środkami
do mycia i pielęgnacji pojazdów w tym detergentami, woskami samochodowymi, szamponami do samochodów,
środkami do czyszczenia silników, środkami do czyszczenia
i pielęgnacji chromu, środkami czyszczącymi do felg, preparatami do czyszczenia, nabłyszczania i odnawiania opon
samochodowych, prowadzenie sprzedaży wysyłkowej z preparatami do czyszczenia, nabłyszczania i ochrony wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni samochodowych, środkami do mycia i pielęgnacji pojazdów w tym detergentami,
woskami samochodowymi, szamponami do samochodów,
środkami do czyszczenia silników, środkami do czyszczenia
i pielęgnacji chromu, środkami czyszczącymi do felg, preparatami do czyszczenia, nabłyszczania i odnawiania opon
samochodowych.
499625
(220) 2019 05 11
RHS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieluń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Regionalne Hurtownie i Sklepy RHS
(210)
(731)

(531) 18.01.19, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, perfumeria, olejki eteryczne,
kosmetyki, środki do pielęgnacji włosów i czyszczenia zębów, 16 papier, karton, torebki oraz artykuły do pakowania
i przechowywania z papieru i kartonu, papier toaletowy
w rolkach, chusteczki papierowe i higieniczne, ręczniki
papierowe, obrusy papierowe, materiały filtracyjne z papieru, worki i torby papierowe, papier kserograficzny, pa-
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pier do wyświetlania, papier do pieczenia, jednorazowe
produkty papierowe, bielizna stołowa papierowa, papier
do przesyłania faksów, papier do maszyn rejestrujących,
artykuły papierowe na przyjęcia, opakowania kartonowe,
materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, 29 mięso, przetwory mięsne, ryby, drób, dziczyzna,
ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja,
oleje i tłuszcze jadalne, mleko i produkty mleczne, 30 kawa,
herbata, kakao, cukier, ryż, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody,
bakalie, miód, melasa- syropy, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy- przyprawy, przyprawy, lód,
31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte
w innych klasach, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, 32 piwo, wody
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe,
napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów, 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: środki piorące, towary spożywcze, piwo,
wyroby tytoniowe, papier, karton, torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru i kartonu, papier
toaletowy w rolkach, chusteczki papierowe i higieniczne,
ręczniki papierowe, obrusy papierowe, materiały filtracyjne
z papieru, worki i torby papierowe, papier kserograficzny,
papier do wyświetlania, papier do pieczenia, jednorazowe
produkty papierowe, bielizna stołowa papierowa, papier
do przesyłania faksów, papier do maszyn rejestrujących,
artykuły papierowe na przyjęcia, opakowania kartonowe,
alkohol.
(210)
(731)
(540)
(540)

499626
(220) 2019 05 11
MICHALSKI ALOJZY ALMET P.U.P.H., Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ALMET

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi,
bramy, okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, metalowe pojemniki
i artykuły do transportu i pakowania, statuetki i dzieła sztuki
z metali nieszlachetnych.
499633
(220) 2019 05 11
ZABORSKA-ZIELIŃSKA KATARZYNA NIE MA LIPY,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) NIE MA LIPY
(510), (511) 40 wynajem maszyn i urządzeń do wyrębu
drzew, frezowanie, obróbka drewna, ścinanie i obróbka
drewna, 44 sadzenie drzew ogrodowych, wynajem sprzętu
do przycinania drzew, udzielanie informacji związanych z sadzeniem drzew ogrodowych, usługi ogrodnicze, usługi pielęgnacji roślin- usługi ogrodnicze, usługi doradcze w zakresie
ogrodnictwa, usługi doradcze w zakresie upraw w związku
z ogrodnictwem, usługi doradcze i konsultacyjne związane
z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, sadzenie drzew,
sadzenie drzew w celach kompensacji emisji dwutlenku
węgla do atmosfery, sadzenie roślin, ogrodnictwo, doradz(210)
(731)
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two z zakresu ogrodnictwa, usługi rolnicze, ogrodnicze
i leśne, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi leśnictwa, chirurgia drzew, ogrodnictwo
krajobrazowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

499636
(220) 2019 05 12
SERGIEL KATARZYNA WITALNI, Strzegom
(znak słowno-graficzny)
W witalni

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 szkolenia biznesowe.
499637
(220) 2019 05 12
VANOOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vanooki
(210)
(731)

127

fir, napoje mleczne aromatyzowane, zabielacze mleczne
do napojów, napoje z produktów mlecznych, śmietana
w proszku, twaróg, przetwory twarożkowe, ser typu twarogowego, biały miękki ser twarogowy, śmietana, śmietana
tłusta, kwaśna śmietana, śmietana kremówka do ubijania,
śmietanka do kawy w proszku, maślanka, masło, koncentrat
masła, masło mieszane, masło czosnkowe, masło z ziołami,
wyroby z masła, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa produktów serowowarskich, serów żółtych, serów miękkich, serów
twarogowych, przetworzonych serów, serów pleśniowych,
serów śmietankowych, startych serów, serów cheddar, serów wędzonych, serów twardych, serów mieszanych, serów
owczych, białych serów, serów dojrzewających, serów topionych, serów mascarpone, fondue serowych, dipów serowych,
mieszanek serowych, paluszków serowych, serów z ziołami,
serów z przyprawami, serów z mleka koziego, serów o niskiej zawartości tłuszczu, mleka, mleka zsiadłego, kwaśnego
mleka, mleka zagęszczonego, mleka skondensowanego,
mleka odtłuszczonego, mleka krowiego, mleka organicznego, mleka owczego, mleka koziego, koktajli mlecznych, napojów mlecznych, produktów mlecznych, mleka w proszku,
kefirów, napojów mlecznych aromatyzowanych, zabielaczy
mlecznych do napojów, napojów z produktów mlecznych,
śmietany w proszku, twarogów, przetworów twarożkowych,
serów typu twarogowego, białych miękkich serów twarogowych, śmietany, śmietany tłustej, kwaśnej śmietany, śmietany
kremówki do ubijania, śmietanki do kawy w proszku, maślanek, masła, koncentratów masła, masła mieszanego, masła
czosnkowego, masła z ziołami, wyrobów z masła.
499640
(220) 2019 05 12
KOPACZ MARCIN KANCELARIA DORADCY
RESTRUKTURYZACYJNEGO I SYNDYKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BW 1860 BROWAR WYSZKOW
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, piżamy, rękawiczki, szaliki, skarpetki.
499638
(220) 2019 05 12
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W KOSOWIE LACKIM, Kosów Lacki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSM KOSÓW od 1926
(210)
(731)

(531)

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 produkty serowarskie, ser żółty, ser miękki, ser
twarogowy, przetworzony ser, ser pleśniowy, ser śmietankowy, starty ser, ser cheddar, ser wędzony, ser twardy, ser mieszany, ser owczy, biały ser, sery dojrzewające, sery topione,
serek mascarpone, fondue serowe, dipy serowe, mieszanki
serowe, paluszki serowe, ser z ziołami, ser z przyprawami,
ser z mleka koziego, ser o niskiej zawartości tłuszczu, mleko, mleko zsiadłe, kwaśne mleko, mleko zagęszczone, mleko
skondensowane, mleko odtłuszczone, mleko krowie, mleko
organiczne, mleko owcze, mleko kozie, koktajle mleczne,
napoje mleczne, produkty mleczne, mleko w proszku, ke-

05.07.01, 05.03.11, 24.09.05, 26.11.03, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo rzemieślnicze, piwo pszeniczne, piwo słodowe, piwo bezalkoholowe,
piwo pełne jasne, piwo typu saison, piwo typu koźlak, czarne piwo, piwo o smaku kawy, piwo jasne typu ale, korzenne
piwa, piwa smakowe, napoje na bazie piwa, piwa o małej
zawartości alkoholu, porter, stout, indyjskie piwa jasne ale,
napoje bezalkoholowe o smaku piwa, shandy jako napój
składający się z piwa i lemoniady, mineralizowane piwa, drinki na bazie piwa, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa piw
i produktów piwowarskich, piw rzemieślniczych, piw pszenicznych, piw słodowych, piw bezalkoholowych, piw pełnych jasnych, piw typu saison, piw typu koźlak, czarnych piw,
piw o smaku kawy, piw jasnych typu ale, korzennych piw, piw
smakowych, napojów na bazie piwa, piw o małej zawartości
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alkoholu, porterów, stoutów, indyjskich piw jasnych ale, napojów bezalkoholowych o smaku piwa, shandy jako napoju
składającego się z piwa i lemoniady, mineralizowanych piw,
drinków na bazie piwa.
(210)
(731)
(540)
(540)

499642
(220) 2019 05 12
JANASZEK JANUSZ JERZY ALLADIN, Franciszkowo
(znak słowno-graficzny)
Alladin Janusz Janaszek www.alladin.net.pl

(531) 13.03.05, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 37 montaż urządzeń centralnego ogrzewania,
montaż instalacji centralnego ogrzewania, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, instalacja systemów wodociągowo - kanalizacyjnych, instalacja
urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, instalowanie,
konserwacja i naprawa sieci wodno - kanalizacyjnych,
konserwacja instalacji wodno - kanalizacyjnej, odnawianie instalacji wodno - kanalizacyjnych, podziemne prace
konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnych, porady dotyczące zapobiegania blokowaniu się rur
wodno-kanalizacyjnych, naprawa systemów kanalizacji,
serwisowanie rur kanalizacyjnych, renowacja rur kanalizacyjnych, konserwacja rur kanalizacyjnych, czyszczenie
rur kanalizacyjnych, usługi czyszczenia kanalizacji, instalowanie systemów rurociągów do przesyłania pary wodnej,
podziemne prace konstrukcyjne w zakresie rur wodnych,
podziemne prace konstrukcyjne w zakresie rur gazowych,
naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych,
instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, naprawa instalacji
do zaopatrzenia w energię, konserwacja i naprawa instalacji
energii słonecznej, serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, konserwacja i naprawa instalacji grzewczych
zasilanych energią słoneczną, instalacja systemów paneli
słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach
niemieszkalnych, instalacja systemów paneli słonecznych
zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych,
instalacja urządzeń do oszczędzania energii, naprawa lub
konserwacja generatorów energii elektrycznej, naprawa
i konserwacja instalacji do wytwarzania energii, udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją generatorów energii, montaż instalacji przemysłowych, renowacja
instalacji przemysłowych, udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją przemysłowych instalacji i urządzeń chemicznych, instalacja przemysłowych urządzeń
ciśnieniowych, instalacja przemysłowych zbiorników ciśnieniowych, instalacja przemysłowych przewodów grzejnych, instalacja przemysłowej ochrony przeciwpożarowej,
instalacja rurociągów przemysłowych, instalacja pieców
przemysłowych, instalacja maszyn przemysłowych, konserwacja instalacji przemysłowych, instalacja systemów
odprowadzania ciepła, instalacja elektrycznego ogrzewania towarzyszącego, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC, naprawa urządzeń ogrzewczych,
regularne serwisowanie urządzeń do ogrzewania, mo-
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dernizacja instalacji do ogrzewania budynków, instalacja
urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, zakładanie instalacji geotermicznych, budowa instalacji wykorzystujących
energię geotermiczną, budowa instalacji do ogrzewania
geotermicznego, konserwacja i naprawa instalacji geotermicznych, budowa komunalnych instalacji do ogrzewania
geotermicznego, instalacja urządzeń sanitarnych, naprawa
instalacji sanitarnych, naprawa lub konserwacja urządzeń
do uzdatniania wody do celów przemysłowych, instalowanie kotłów, instalacja, naprawa i konserwacja rur kotłowych, konserwacja i naprawa kotłów na paliwa stałe, usługi naprawy kotłów, usługi czyszczenia kotłów, udzielanie
informacji dotyczących naprawy lub konserwacji kotłów,
montaż i naprawa instalacji grzewczych, usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczej, instalacja, naprawa
i konserwacja sprzętu grzewczego, naprawa i konserwacja urządzeń grzewczych konserwacja i naprawy instalacji
grzewczej, montaż urządzeń grzewczych, usługi doradcze
w zakresie instalacji systemów grzewczych na paliwa stałe,
usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych,
instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, usługi czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego, regularne serwisowanie
urządzeń do klimatyzacji, usługi uszczelniania otworów
wentylacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, modernizacja
instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, naprawa lub konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych
do celów przemysłowych, instalacja urządzeń do klimatyzacji do czystych pomieszczeń, udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, budowa systemów ścieków, podziemne prace
konstrukcyjne w zakresie ścieków, usługi w zakresie instalowania kanałów ściekowych, usługi doradztwa budowlanego, doradztwo inżynieryjne, usługi hydrauliczne, instalacja
sprzętu hydraulicznego, usługi w zakresie konstrukcji hydraulicznych, usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu
hydraulicznego, montaż drzwi, nadzór budowlany, nadzór
budowlany na miejscu, nadzór nad budowaniem konstrukcji, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, usługi
nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych,
zarządzanie projektem budowy, zarządzanie projektami
budowlanymi na terenie budowy, 42 usługi opracowywania projektów technicznych, projektowanie techniczne, inżynieria techniczna, badania techniczne, rysunek techniczny, przeglądy techniczne, doradztwo techniczne, usługi
pomiarów technicznych, opracowywanie projektów technicznych, sporządzanie raportów technicznych, przeprowadzanie technicznych studiów wykonalności, projektowanie i planowanie techniczne systemów kanalizacyjnych,
usługi projektowania technicznego związane z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi, projektowanie i planowanie
techniczne instalacji do ogrzewania, testowanie bezpieczeństwa urządzeń i instalacji ciśnieniowych, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, usługi projektowania technicznego związane z instalacjami do ogrzewania,
usługi projektowania technicznego związane z urządzeniami i instalacjami do chłodzenia, usługi projektowania technicznego związane z instalacjami do zaopatrzenia w wodę,
projektowanie ogrzewania, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do sterowania, regulacji i monitorowania systemów energii słonecznej.
499643
(220) 2019 05 12
KOŁĄTAJ PIOTR FIRMA HANDLOWA ALLEZOO,
Inowrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) AlleZoo Internetowy sklep zoologiczny

(531) 03.07.15, 03.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, domki do zabawy dla zwierząt domowych, klatki
i skrzynki dla zwierząt domowych, budki dla zwierząt domowych, budy dla zwierząt domowych, kosze do spania,
niemetalowe, dla zwierząt domowych, kosze, niemetalowe,
do przewożenia zwierząt domowych, nadmuchiwane posłania dla zwierząt domowych, niemetalowe skrzynie do transportu zwierząt, opaski niemetalowe do identyfikacji zwierząt
domowych, poduszki dla zwierząt domowych, posłania dla
zwierząt domowych, przenośne posłania dla zwierząt domowych, skrzynki lęgowe dla zwierząt domowych, tabliczki
identyfikacyjne z tworzyw sztucznych dla zwierząt, transportery dla zwierząt w formie pudeł, 21 miski dla zwierząt
domowych, miski do picia dla zwierząt domowych, miski
na karmę i wodę dla zwierząt domowych, niemechaniczne poidła dla zwierząt domowych w postaci przenośnych
dystrybutorów wody i płynów, pojemniki na nieczystości
dla zwierząt domowych, pojemniki na żywność dla zwierząt
domowych, plastikowe pojemniki do dozowania napojów
dla zwierząt domowych, pojemniki z tworzyw sztucznych
do dozowania żywności dla zwierząt domowych, pojemniki
stosowane w gospodarstwie domowym do przechowywania karmy dla zwierząt domowych, czerpaki do karmy dla
psów, elektroniczne dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, karmniki dla ptaków, karmniki dla ptaków w postaci
pojemników, karmniki dla ptaków w postaci pojemniczków,
karmniki do karmienia ptaków trzymanych w klatkach, klatki
dla ptaków domowych, klatki dla zwierząt domowych, klatki
druciane na zwierzęta domowe, kuwety dla kotów, kuwety
dla zwierząt domowych, naczynia na pokarm dla zwierząt
domowych, szczotki do zębów dla zwierząt, tace z tworzyw
sztucznych do użytku jako kuwety dla kotów, uruchamiane
przez zwierzęta dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, grzebienie przeznaczone dla zwierząt domowych,
słoiki na przekąski dla zwierząt domowych, szczoteczki
do zębów dla zwierząt domowych, szufelki do sprzątania
odchodów zwierząt domowych, terraria, terraria domowe
dla owadów, terraria domowe dla zwierząt, akwaria pokojowe, akwaria kulowe, akwaria i wiwaria, pokrywy na akwaria,
ozdoby do akwariów, 28 zabawki dla zwierząt, gry, zabawki
i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, zabawki
dla psów, sztuczne kości będące zabawkami dla psów, zabawki dla kotów, 31 karma dla zwierząt domowych, karma
dla ptaków domowych, karma dla królików, karma dla ptaków, karma dla psów, karma dla gryzoni, karma dla kotów,
karma dla ryb, karma dla złotych rybek, środki odżywcze dla
ryb, nasiona roślin strączkowych jako karma dla zwierząt,
karmy w puszce przeznaczone dla kotów, karmy w puszce
przeznaczone dla psów, mleko do stosowania jako karma
dla zwierząt, artykuły spożywcze zawierające wołowinę
do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające
wołowinę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, artykuły spożywcze
o smaku wątróbki do karmienia psów, artykuły spożywcze
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w postaci kółeczek do karmienia kotów, artykuły spożywcze
w postaci kółeczek do karmienia psów, artykuły spożywcze
zawierające fosforan służące do karmienia zwierząt, artykuły
spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, artykuły
spożywcze o smaku wątróbki do karmienia kotów, artykuły
spożywcze o smaku wołowiny do karmienia kotów, artykuły
spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów,
artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku mięsa
z kurczaka do karmienia psów, materiały na podściółkę dla
zwierząt, papier pokryty piaskiem do użytku w klatkach dla
ptaków, papier pokryty piaskiem do wyściełania dla zwierząt
domowych, piasek do kuwet dla kotów, piasek aromatyczny
jako ściółka dla zwierząt domowych, podściółka dla zwierząt
domowych, podściółka do kuwet dla kotów, ściółka dla małych zwierząt, ściółka dla psów, wióry z drewna do użytku
jako podściółka dla zwierząt, wyściółka ścierna do kuwety
dla kota, żwirek dla kota i dla małych zwierząt, żwirek dla
kotów, żywe rośliny do akwariów, żywność dla ryb akwariowych, żywe koralowce akwariowe, 35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie
produktów dla zwierząt domowych, sprzedaż detaliczna
lub hurtowa karmy dla zwierząt domowych, artykułów spożywczych dla zwierząt domowych, karmy dla ryb, ściółek dla
zwierząt domowych, żwirku dla kotów, obroży dla zwierząt
domowych, smyczy dla zwierząt domowych, zabawek dla
zwierząt, misek do karmy dla zwierząt domowych, poidełek dla zwierząt domowych, klatek dla zwierząt domowych,
transporterów dla zwierząt domowych, kojców dla zwierząt
domowych, legowisk dla zwierząt domowych, akwariów,
terrariów, żwirku dla kotów, zabawek dla zwierząt.
499646
(220) 2019 05 12
MICHAŁEK BARBARA MARIA FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA PRIMUS, Złotów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) „PRIMUS”
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.02
(510), (511) 16 rolki do kas sklepowych, rolki papieru do maszyn liczących, rolki papieru do ciągłego zapisu danych,
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa rolek do kas sklepowych,
rolek papieru do maszyn liczących, rolek papieru do ciągłego zapisu danych.
(210)
(731)
(540)
(540)

499647
(220) 2019 05 12
WĘGLACZYK TOMASZ ALARM SYSTEM, Nowy Targ
(znak słowno-graficzny)
ALARM SYSTEM
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(531) 01.15.03, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi wykonawców instalacji elektrycznych, instalowanie sieci łączności elektronicznej, usługi
w zakresie instalacji elektrycznych, instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, renowacja, udzielanie informacji związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, instalowanie połączeń elektronicznych i cyfrowych do centrów
obsługi telefonicznej, instalacja urządzeń elektrycznych, instalacja urządzeń wentylacyjnych, instalacja systemów wyciągowych dymu, instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu
telekomunikacyjnego, instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, instalowanie linii telefonicznych, usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu telefonicznego, naprawa
lub konserwacja aparatów telefonicznych, instalacja sprzętu komunikacyjnego, usługi doradcze dotyczące instalacji
sprzętu komunikacyjnego, instalowanie komórkowych systemów przywoławczych, instalowanie okablowania w biurach w celu umożliwienia przesyłania danych, instalowanie
urządzeń do sieci danych, instalowanie urządzeń sieci komunikacyjnych, układanie kabli w budynkach do przekazu
telekomunikacyjnego, instalacja systemów telewizji przemysłowej, instalowanie systemów kontroli dostępu, instalacja systemów fizycznej kontroli dostępu, instalacja sprzętu
do kontroli dostępu jako usługi, instalacja sprzętu komputerowego do sieci komputerowych i dostępu do Internetu,
instalacja kabli do dostępu do Internetu, instalacja sieci
komputerowych, Instalowanie bezprzewodowego sprzętu
telekomunikacyjnego i bezprzewodowych lokalnych sieci
komputerowych, budowa infrastruktury łącznościowej,
budowa infrastruktury elektroenergetycznej, budowa infrastruktury, instalacja sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, usługi doradcze związane z instalacją sprzętu
ochroniarskiego i bezpieczeństwa, instalowanie domowych urządzeń zabezpieczających, instalacja alarmów,
usługi w zakresie instalowania alarmów, instalacja alarmów
antywłamaniowych, instalacja, instalowanie alarmów przeciwpożarowych, instalacja systemów ewakuacji przeciwpożarowej, instalacja pasywnej ochrony przeciwpożarowej,
instalacja przemysłowej ochrony przeciwpożarowej, instalacja aktywnej ochrony przeciwpożarowej, instalacja systemów ewakuacji przeciwpożarowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

499648
(220) 2019 05 12
KRZEMIŃSKI PIOTR PIKAMADO.PL, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
SZPRYCHY.COM

(540) Gdański Spichlerz
(510), (511) 29 mięsa, wędliny, sery, produkty mleczne, przetwory owocowe i warzywne, miody i inne produkty spożywcze, deski serów i wędlin.
(210) 499655
(220) 2019 05 13
(731) FIG MARCIN SOFTWARE, Kicin
(540) (znak słowny)
(540) Labmaster.pl
(510), (511) 9 oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie
związane ze sztuczną inteligencją i nauczaniem maszynowym,
oprogramowanie komputerowe do monitorowania, kontrolowania i przeprowadzania operacji w świecie rzeczywistym,
oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz
oprogramowanie sprzętowe, komputerowe programy sterujące, komputerowe bazy danych, urządzenia technologii
informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne,
urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia
dydaktyczne i symulatory, programy komputerowe do pobrania, aparatura i przyrządy dla chemii, sprzęt komputerowy,
42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi naukowe i technologiczne, testowanie, stwierdzanie autentyczności
i kontrola jakości, instalacja oprogramowania komputerowego,
konserwacja oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, projektowanie
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

(210) 499650
(220) 2019 05 12
(731) PRZERWA JOANNA GDAŃSKI SPICHLERZ, Gdańsk
(540) (znak słowny)

499657
(220) 2019 05 13
ZWOLIŃSKI TADEUSZ, Jasień
(znak słowno-graficzny)
ORO DECOR SZTUKATERIA

(531)

24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.09, 26.13.25, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż sztukaterii (styropianowej - fasadowej i wewnętrznej) powlekanej masą sztukatorską oraz materiałów montażowych za pomocą sklepu internetowego.
499676
(220) 2019 05 13
PAŃCZYK MARCIN, PAŃCZYK KATARZYNA SALMAX
SPÓŁKA CYWILNA, Wyry
(540) (znak słowny)
(540) Calvani
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, kosmetyki
do zagęszczania włosów, preparaty do włosów, szampony,
balsamy do włosów, odżywki do włosów, olejki do włosów,
płyny do pielęgnacji włosów, tonik do włosów, kosmetyczne
środki stymulujące porost włosów, farby do włosów, lakiery
do włosów, żele do włosów, pianka do włosów, preparaty
do modelowania włosów, preparaty do kręcenia włosów,
kleje do przymocowywania sztucznych włosów, środki perfumeryjne i zapachowe, perfumy, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji ciała, kosmetyki do ciała.
(210)
(731)

(531) 15.07.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa rowerów,
rowerów górskich, rowerów miejskich, rowerów szosowych,
rowerów elektrycznych, rowerów turystycznych, odzieży
sportowej, odzieży dla rowerzystów, butów dla rowerzystów,
kasków rowerowych, akcesoriów do kasków rowerowych,
okularów dla rowerzystów, plecaków, akcesoriów do rowerów, środków do czyszczenia części rowerowych, narzędzi
ręcznych.

Nr ZT26/2019

Nr ZT26/2019
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)
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499678
(220) 2019 05 13
SZCZUTKOWSKI JAKUB KAROL, Kieźliny
(znak słowno-graficzny)
FOTOAUTOMOTO FAM STANDARD

16.03.01, 16.03.19, 18.01.05, 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23,
26.04.01, 26.04.08, 26.04.09, 26.04.16, 26.04.18,
26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności
konsumenta, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja
i utrzymywanie informacji w rejestrach, bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), komputerowe
zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing
w ramach wydawania oprogramowania, optymalizacja
stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, pisanie scenariuszy do celów
reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania
wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamowych,
rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji
do celów handlowych lub reklamowych, statystyczne zestawienia, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla
sportowców, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi
finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public
relations, usługi relacji z mediami, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrze-
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ni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 41 fotografia,
fotoreportaże, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych,
organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie
widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, przekazywanie know-how
[szkolenia], publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

499681
(220) 2019 05 13
KAPTUR TOMASZ MAREK, Poznań
(znak słowno-graficzny)
Ministerstwo Druku

(531) 24.01.05, 24.01.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, reklama banerowa, reklama zewnętrzna, reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama
i marketing, promocja [reklama] podróży, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama w czasopismach, reklama za pośrednictwem telefonu, reklama na bilbordach elektronicznych, promowanie [reklama] działalności gospodarczej,
reklama i usługi reklamowe, reklama biznesowych stron
internetowych, udzielanie informacji związanych z reklamą,
usługi badawcze związane z reklamą, kompilacja statystyk
związanych z reklamą, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama
za pomocą marketingu bezpośredniego, gromadzenie informacji związanych z reklamą, reklama za pośrednictwem sieci
telefonii komórkowej, reklama poprzez wszystkie publiczne
środki komunikacji reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama związana z transportem i dostawą, reklama w zakresie
szkoleń filozoficznych, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama on-line za pośrednictwem komputerowej sieci
komunikacyjnej, usługi agencji modelek i modeli związane
z reklamą, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, promocja, reklama i marketing
stron internetowych on-line, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, reklama towarów i usług
sprzedawców on-line za pośrednictwem przewodnika
on-line do przeszukiwania, reklama w tym promowanie pro-
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duktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów
ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, publikowanie druków
do celów reklamowych dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, materiałów
drukowanych, próbek), 40 drukowanie, druk wywabowy,
druk typograficzny, druk sitowy, usługi drukowania, drukowanie książek, drukowanie reklam, drukowanie portretów,
drukowanie cyfrowe, drukowanie wklęsłe, drukowanie litograficzne, drukowanie fotograficzne, drukowanie zdjęć,
drukowanie szablonów, drukowanie wzorów, usługi druku
offsetowego, wytrawianie fotograficzne druków, usługi wykańczania druków, usługi wykańczania druków [cięcie], usługi wykańczania druków [składanie], drukowanie wzorów dla
osób trzecich, drukowanie i wywoływanie zdjęć i filmów,
drukowanie dokumentów z nośników cyfrowych, drukowanie fotografii z nośników cyfrowych, wynajem maszyn i urządzeń drukarskich, kolacjonowanie materiałów drukowanych
[oprawy introligatorskie], udzielanie informacji dotyczących
usług drukarskich, usługi w zakresie drukowania materiałów
papierniczych, drukowanie ozdobnych wzorów na opakowania prezentów, drukowanie cyfrowo przechowywanych
obrazów i zdjęć, wynajem maszyn i urządzeń do drukowania
zdjęć, udzielanie informacji związanych z usługami drukowania fotograficznego, usługi cyfrowego drukowania książek
i innych dokumentów na zamówienie, drukowanie na zamówienie nazw firm oraz logo na towarach osób trzecich
w celach promocyjnych i reklamowych, 41 publikowanie
materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie materiałów drukowanych, komputerowy skład drukarski DTP, usługi edukacyjne dotyczące drukowania zdjęć,
publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych,
usługi wydawnicze z wyjątkiem prac drukarskich, publikowanie materiałów drukowanych innych niż teksty reklamowe,
elektroniczna publikacja tekstów i druków innych niż reklamowe w Internecie, publikowanie materiałów drukowanych
innych niż teksty reklamowe w formie elektronicznej, publikowanie druków również w formie elektronicznej innych niż
do celów reklamowych, fotografia, fotoreportaże, fotografia
portretowa, wydawanie biuletynów, wydawanie czasopism,
wydawanie katalogów, wydawanie prospektów, wydawanie
gazet.
499697
(220) 2019 05 13
UNIPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ESSE-HEPAR
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety.
(210)
(731)

499705
(220) 2019 05 14
TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) DEKTAC
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, leki dla ludzi, leki do użytku medycznego, odżywcze
suplementy diety, płyny farmaceutyczne, syropy do użytku
farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych,
środki odkażające, preparaty farmaceutyczne, leki do celów stomatologicznych, antyseptyki, niesteroidowe leki
(210)
(731)

Nr ZT26/2019

przeciwzapalne, 10 buteleczki z kroplomierzem do celów
leczniczych, inhalatory, urządzenia rozpylające do aerozoli do celów medycznych, aparaty i instrumenty medyczne,
rozpylacze do celów leczniczych.
(210)
(731)
(540)
(540)

499709
(220) 2019 05 14
SADOWSKI BOGDAN, Suwałki
(znak słowno-graficzny)
SABO

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż i usługi w zakresie sprzedaży hurtowej,
detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu (sklepy internetowe
on-line) oraz sprzedaż wysyłkowa i katalogowa następujących
towarów: materiały budowlane, urządzenia i sprzęt budowlany,
chemia budowlana, sucha zabudowa, ceramika budowlana,
farby i akcesoria malarskie, pokosty, lakiery, środki zapobiegające
korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie,
żywice naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy,
dekoratorów, drukarzy i artystów, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały metalowe, przenośne metalowe konstrukcje
budowlane, przewody nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki
metalowe, tworzywa sztuczne, materiały wypełniające, uszczelniające, materiały izolacyjne, rury elastyczne niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, urządzenia do oświetlania, ogrzewania,
wydarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę, instalacje sanitarne, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, urządzenia kuchenne, wyroby szklane,
porcelanowe i ceramiczne, wyposażenie łazienek, meble, artykuły wyposażenia wnętrz, artykuły dekoracyjne, sprzęt i urządzenia
audio-wizualne, kosmetyki, artykuły spożywcze, napoje, artykuły
ogrodnicze, narzędzia ogrodnicze, donice, elektronarzędzia, narzędzia ręczne, artykuły metalowe, akcesoria meblowe, artykuły
motoryzacyjne, drewno budowlane, płyty, stolarka, instalacje
wodne i gazowe, instalacje elektryczne, pokrycia dachowe, elementy kanalizacji, tapety, oświecenie, poszukiwanie partnerów
handlowych, konsulting i doradztwo handlowe, prowadzenie
obsługi handlowej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności handlowej i gospodarczej, organizowanie
sieci sprzedaży, zarządzanie i administrowanie działalnością handlową, promocja sprzedaży, pokazy towarów, organizowanie targów,
organizowanie wystaw i ekspozycji w celach handlowych i/lub
reklamowych, organizacja stanowisk na targach handlowych,
prezentacja oferty handlowej w Internecie, informacja handlowa,
usługi reklamowe i marketingowe, usługi dekoracji wystaw .
(210)
(731)
(540)
(540)

499710
(220) 2019 05 14
BABAEV RIZA, Wólka Kosowska
(znak słowno-graficzny)
BRIZZ

Nr ZT26/2019
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(531) 27.05.01, 26.04.03, 29.01.12
(510), (511) 3 środki stosowane do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła inne niż do mycia ciała, detergenty inne niż do mycia ciała, olejki aromatyczne
i esencjonalne do stosowania w pomieszczeniach, środki
do perfumowania powietrza, mieszaniny zapachowe potpourri, kadzidełka, chusteczki jednorazowe nasączone
substancjami lub związkami chemicznymi do stosowania
w gospodarstwie domowym, 5 odświeżacze powietrza,
środki do oczyszczania i dezynfekcji powietrza, dezodoranty
do tkanin, dywanów i pomieszczeń, środki usuwające nieprzyjemny zapach tkanin i dywanów, preparaty neutralizujące zapachy, środki antymolowe, ziołowe preparaty do odświeżania powietrza, wkłady i zapasy do wszystkich wyżej
wymienionych towarów, 11 elektryczne urządzenia do emitowania środków odświeżających powietrze, elektryczne
i nieelektryczne urządzenia do oczyszczania powietrza, filtry
wentylatorowe, urządzenia i przyrządy do nasycania zapachem, perfumowania i odświeżania powietrza, oraz usuwania przykrych zapachów z powietrza, rozpylacze do nasycania zapachem, perfumowania i odświeżania powietrza
oraz usuwania przykrych zapachów z powietrza, urządzenia
i przyrządy do uwalniania do atmosfery i rozpraszania w powietrzu preparatów do odświeżania powietrza, zapachów,
perfum i dezodorantów, części i akcesoria do wyżej wymienionych towarów.

wodnych, urządzenia regulacyjne stanowiące części rur
wodnych, urządzenia regulacyjne stanowiące część urządzeń wodnych, zawory [akcesoria hydrauliczne], zawory
bezpieczeństwa do wodociągów, wyposażenie regulacyjne do wodociągów, zawory bezpieczeństwa do urządzeń
wodnych, zawory do kontroli temperatury [części instalacji
wodociągowych], zawory do kontroli wody, zawory do kontroli wody do kranów, zawory kontroli poziomu, zawory
kontrolne do pryszniców [akcesoria hydrauliczne], zawory
kontrolne do wanien [akcesoria hydrauliczne], zawory kontrolujące wodę do zbiorników z wodą, zawory kontrolujące
wodę [kontrola poziomu] w zbiornikach, zawory [krany] jako
części instalacji sanitarnych, zawory kulowe, zawory [kurki]
jako części instalacji sanitarnych, zawory mieszające [kurki],
zawory mieszające [kurki] do zlewów, zawory mieszające
[kurki] do umywalek, zawory mieszające prysznicowe, zawory nadmiarowe [przyrządy bezpieczeństwa] do urządzeń
wodnych, zawory nadmiarowe [przyrządy bezpieczeństwa]
do rur wodnych, zawory odcinające do regulacji przepływu
wody, zawory odcinające jako przyrządy bezpieczeństwa
do urządzeń wodnych, zawory pływakowe [zawory kulowe],
zawory prysznicowe, zawory regulacyjne do wody [akcesoria bezpieczeństwa], zawory regulacyjne do wody [akcesoria
regulacyjne], zawory regulacyjne [kontrola poziomu w zbiornikach], zawory regulujące poziom w zbiornikach, zawory
stanowiące części systemów zraszaczy.

(210)
(731)

499712
(220) 2019 05 14
INFOMIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Motycz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) raf POLSKA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 aparatura regulacyjna do sprzętu dostarczającego wodę, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz
rur wodnych i gazowych, armatura do regulacji urządzeń
wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub
gazowych, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, elementy zabezpieczające do rur wodnych,
instalacje regulacyjne do rur wodnych, kontrolery ciśnienia
[regulatory] do rur wodnych, kurki odcinające będące urządzeniami zabezpieczającymi do urządzeń wodnych, kurki
odcinające do regulowania wody, mechanizmy do kontroli
poziomu cieczy w zbiorniku [zawory], mieszacze prysznicowe, ręczne zawory hydrauliczne, urządzenia do kontroli zaopatrzenia w wodę, urządzenia do nadzoru ciśnienia
[urządzenia zabezpieczające do urządzeń wodnych], urządzenia do nadzoru ciśnienia [urządzenia zabezpieczające
do rur wodnych], urządzenia do redukcji ciśnienia wody
[akcesoria bezpieczeństwa], urządzenia do redukcji ciśnienia
wody [akcesoria regulujące], urządzenia do regulacji wody,
urządzenia do zmniejszania ciśnienia stanowiące część
systemu zaopatrywania w wodę, urządzenia regulacyjne
do instalacji wodnych, urządzenia regulacyjne do urządzeń

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, analizy finansowe,
doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów,
faktoring, informacje finansowe, inwestycje kapitałowe, maklerstwo, organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pożyczki
finansowe, pożyczki ratalne, sponsorowanie finansowe,
szacowanie kosztów naprawy wycena finansowa, usługi finansowania, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe,
usługi ubezpieczeniowe, wycena finansowa, wycena nieruchomości, zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomością, 37 budowa i konserwacja rurociągów, budownictwo,
czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie budynków
od wewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa
wind, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, instalowanie konserwacja oraz naprawa maszyn
i urządzeń biurowych, izolowanie budynków, konsultacje
budowlane, malowanie, montaż drzwi i okien, montaż i na-

499718
(220) 2019 05 14
BUDOSERWIS Z.U.H. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BS
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prawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż
i naprawa instalacji grzewczych, murarstwo, mycie, nadzór
budowlany, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo
zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub częściowo
zniszczonych, rozbiórka budynków, tynkowanie, usługi doradztwa budowlanego, usługi hydrauliczne, usługi szczelinowania hydraulicznego, uszczelnianie budynków, wynajem
buldożerów, wynajem koparek, wynajem sprzętu budowlanego, regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, 41 doradztwo zawodowe, organizowanie i prowadzenie warsztatów, 42 audyt energetyczny, badania techniczne,
badania w dziedzinie mechaniki, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, kontrola jakości, miernictwo
pomiary, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie budowlane, projektowanie opakowań, projektowanie
urbanistyczne, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi architektoniczne, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej.
(210) 499719
(220) 2019 05 14
(731) Unilever N.V., Rotterdam, NL
(540) (znak słowny)
(540) POGROMCY CUKRÓW
(510), (511) 29 produkty mleczarskie i substytuty mleka,
jogurty i inne produkty mleczne, desery jogurtowe, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa,
30 muesli, desery z muesli, słodycze w postaci musów deserowych, musy, płatki śniadaniowe, płatki śniadaniowe zawierające mieszankę owoców i błonnika.
(210)
(731)
(540)
(540)

499727
(220) 2019 05 14
BARAŁKIEWICZ TOMASZ R CONSULTING, Poznań
(znak słowno-graficzny)
ARGENTUM

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne
artykuły służące do przenoszenia, torby lniane, bawełniane,
nylonowe, poliestrowe, polimerowe, portmonetki, walizeczki, torebki, parasole i parasolki, wyroby ze skóry i jej imitacji:
kapelusze, etui na klucze, komplety podróżne, okładziny
i wykończenia do mebli, paski, pasy, rzemyki, smycze, nici,
kosmetyczki podróżne, pudełka, pudła na kapelusze, sakwy,
sakiewki, teczki, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej,
internetowej, katalogowej, wysyłkowej, oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów: torby, torby podróżne, torebki,
portfele, portmonetki, walizy, walizeczki, parasole i parasolki,
kapelusze, etui na klucze, okładziny i wykończenia do mebli,
paski, pasy, rzemyki, smycze, nici, kosmetyczki podróżne,
pudełka, pudła na kapelusze, sakwy, sakiewki, teczki, torby
antystatyczne, torby przystosowane do noszenia sprzętu
fotograficznego oraz sprzętu wideo i sprzętu komputerowego, torby na bagażniki rowerowe i motocyklowe, torby
przystosowane do spacerówek, torby specjalnie przystosowane do przechowywania broni, torby na amunicję, zwijane
torby podróżne na biżuterię, torby specjalnie przystosowane do przechowywania instrumentów muzycznych, torby
do pakowania wykonane z biodegradowalnego papieru,
torby do pakowania wykonane z biodegradowalnych tworzyw sztucznych, torby papierowe, torby na prezenty, torby

Nr ZT26/2019

na zakupy, torby izotermiczne, torby i worki do pakowania
oraz przechowywania i transportu, torby na żagle, torby
specjalnie przystosowane do sprzętu sportowego, torby
wędkarskie, torby lniane, bawełniane, nylonowe, poliestrowe, polimerowe, 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 produktów, doradztwo gospodarcze
związane z franchisingiem, zarządzanie przedsiębiorstwami
franczyzowymi, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, organizowanie targów,
wystaw i kongresów w celach handlowych oraz reklamowych, pokazy towarów, dekoracja wystaw i witryn sklepowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie
programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, usługi badania rynku i opinii publicznej, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, badania rynku i badania marketingowe, analiza i raporty statystyczne, pozyskiwanie i systematyzacja
danych związanych z działalnością gospodarczą, zbieranie
i przetwarzanie danych do celów administracyjnych, pozyskiwanie informacji do komputerowych baz danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach,
usługi konsultingowe w zakresie reklamy, marketingu, księgowości, usługi konsultingowe związane z personelem,
zarządzaniem.
499732
(220) 2019 05 14
MATERNE-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łopatki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Confiture Bonne Maman

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 dżemy, galaretki, przetwory owocowe.
(210) 499746
(220) 2019 05 15
(731) WITKOWSKI ADAM, Szczecin
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.05.02, 04.05.03, 04.05.13, 03.01.08
(510), (511) 16 obrazy, długopisy kolorowe, ekierki, kreda,
linijki, ołówki, papier rysunkowy, pędzle, pisaki kolorowe,
wyposażenie dla artystów, rzemieślników i modelarzy, kar-
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tony na prezenty, opakowania kartonowe, torby na prezenty, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, artykuły biurowe, artykuły do korektorowania i ścierania, bloki do pisania,
flamastry, kalendarze drukowane, kalendarze kieszonkowe,
kalendarze ścienne, kalendarze na biurko, kartki okolicznościowe, koperty, markery, pisaki, nalepki, naklejki, piórniki,
notesy kieszonkowe, kredki świecowe, pamiętniki, dzienniki,
skoroszyty, szkolne zeszyty, temperówki, terminarze, zakładki
do książek, zakreślacze, zeszyty, broszury, czasopisma, dzienniki, fotografie, gazety, komiksy, książki, podręczniki edukacyjne, ulotki, album na autografy, mapy, zeszyty ćwiczeń,
artykuły piśmiennicze, ołówki do rysowania, pióra kulkowe,
kredki ołówkowe, 18 parasole dla dzieci, bagaż, chlebaki, kosmetyczki, kufry i walizki, plecaki, plecaki uczniowskie, torby
plażowe, torby na ramię, walizki, sakwy, torby, tornistry szkolne, torby sportowe, 24 chorągiewki tekstylne, pościel, ręczniki, kapy na łóżka, koce bawełniane, kołdry, narzuty, poszwy
na kołdry, śpiwory, prześcieradła, poszewki na poduszki, koce
wełniane, bielizna pościelowa, 25 bandany, berety, daszki,
czapki baseballowe, chustki na głowę, czapki wełniane, kaptury, kaszkiety, nakrycia głowy dla dzieci, apaszki, bermudy,
bielizna, bluzki, bluzy z kapturem, bluzy dresowe, bokserki,
chinosy, chusty plażowe, dżinsy, golfy, kamizelki, koszule, koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki polo, koszulki
z nadrukami, kurtki, majtki, odzież codzienna, odzież damska,
odzież dla chłopców, odzież dziecięca, odzież dziewczęca,
odzież męska, piżamy, płaszcze, podkolanówki, podkoszulki, polary, rajstopy, rękawiczki, skarpetki, śpioszki, pajacyki,
spodenki, spódnice, spodnie, stroje plażowe, swetry, szaliki, szlafroki, t-shirty z krótkim rękawem, trencze, wiatrówki,
obuwie.
499748
(220) 2019 05 15
NOWE MIASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałbrzych
(540) (znak słowny)
(540) CM NOWE MIASTO
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi,
usługi medyczne.
(210)
(731)

499796
(220) 2019 05 15
NOWE MIASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałbrzych
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWE MIASTO centrum medyczne

(210)
(731)

(531) 26.04.06, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi,
usługi medyczne.
(210) 499797
(220) 2019 05 15
(731) ANTCZAK TOMASZ, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) Kamagra
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne zawierające kofeinę, preparaty kofeinowe do stymulacji, suplementy diety
poprawiające kondycję i wytrzymałość, preparaty kofeinowe
do celów medycznych, 35 reklama i marketing.

(210)
(731)
(540)
(540)
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499798
(220) 2019 05 15
WITKOWSKI ADAM, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
BELLA

(531)

02.05.03, 02.05.21, 03.01.06, 03.01.24, 26.04.05,
26.04.06, 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 16 obrazy, długopisy kolorowe, ekierki, kreda, linijki, ołówki, papier rysunkowy, pędzle, pisaki kolorowe, wyposażenie dla artystów, rzemieślników i modelarzy, kartony
na prezenty, opakowania kartonowe, torby na prezenty, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, artykuły biurowe, artykuły do korektowania i ścierania, bloki do pisania, flamastry,
kalendarze drukowane, kalendarze kieszonkowe, kalendarze
ścienne, kalendarze na biurko, kartki okolicznościowe, koperty, markery, pisaki, nalepki, naklejki, piórniki, notesy kieszonkowe, kredki świecowe, pamiętniki, dzienniki, skoroszyty,
szkolne zeszyty, temperówki, terminarze, zakładki do książek,
zakreślacze, zeszyty, broszury, czasopisma, dzienniki, fotografie, gazety, komiksy, książki, podręczniki edukacyjne, ulotki, album na autografy, mapy, zeszyty ćwiczeń, artykuły piśmiennicze, ołówki do rysowania, pióra kulkowe, kredki ołówkowe,
18 parasole dla dzieci, bagaż, chlebaki, kosmetyczki, kufry
i walizki, plecaki, plecaki uczniowskie, torby plażowe, torby
na ramię, walizki, sakwy, torby, tornistry szkolne, torby sportowe, 24 chorągiewki tekstylne, pościel, ręczniki, kapy na łóżka,
koce bawełniane, kołdry, narzuty, poszwy na kołdry, śpiwory,
prześcieradła, poszewki na poduszki, koce wełniane, bielizna
pościelowa, 25 bandany, berety, daszki, czapki baseballowe,
chustki na głowę, czapki wełniane, kaptury, kaszkiety, nakrycia głowy dla dzieci, apaszki, bermudy, bielizna, bluzki, bluzy
z kapturem, bluzy dresowe, bokserki, chinosy, chusty plażowe, dżinsy, golfy, kamizelki, koszule, koszulki bez rękawów,
koszulki dla dzieci, koszulki polo, koszulki z nadrukami, kurtki,
majtki, odzież codzienna, odzież damska, odzież dla chłopców, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, odzież męska, piżamy, płaszcze, podkolanówki, podkoszulki, polary, rajstopy,
rękawiczki, skarpetki, śpioszki, pajacyki, spodenki, spódnice, spodnie, stroje plażowe, swetry, szaliki, szlafroki, T-shirty
z krótkim rękawem, trencze, wiatrówki, obuwie.
(210)
(731)
(540)
(540)

499800
(220) 2019 05 15
WITKOWSKI ADAM, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
Vito i Bella
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(531)

02.05.02, 02.05.23, 02.05.03, 02.05.23, 10.01.20, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 16 obrazy, długopisy kolorowe, ekierki, kreda,
linijki, ołówki, papier rysunkowy, pędzle, pisaki kolorowe,
wyposażenie dla artystów, rzemieślników i modelarzy, kartony na prezenty, opakowania kartonowe, torby na prezenty, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, artykuły biurowe, artykuły do korektowania i ścierania, bloki do pisania,
flamastry, kalendarze drukowane, kalendarze kieszonkowe,
kalendarze ścienne, kalendarze na biurko, kartki okolicznościowe, koperty, markery, pisaki, nalepki, naklejki, piórniki,
notesy kieszonkowe, kredki świecowe, pamiętniki, dzienniki,
skoroszyty, szkolne zeszyty, temperówki, terminarze, zakładki
do książek, zakreślacze, zeszyty, broszury, czasopisma, dzienniki, fotografie, gazety, komiksy, książki, podręczniki edukacyjne, ulotki, album na autografy, mapy, zeszyty ćwiczeń,
artykuły piśmiennicze, ołówki do rysowania, pióra kulkowe,
kredki ołówkowe, 18 parasole dla dzieci, bagaż, chlebaki, kosmetyczki, kufry i walizki, plecaki, plecaki uczniowskie, torby
plażowe, torby na ramię, walizki, sakwy, torby, tornistry szkolne, torby sportowe, 24 chorągiewki tekstylne, pościel, ręczniki, kapy na łóżka, koce bawełniane, kołdry, narzuty, poszwy
na kołdry, śpiwory, prześcieradła, poszewki na poduszki, koce
wełniane, bielizna pościelowa, 25 bandany, berety, daszki,
czapki baseballowe, chustki na głowę, czapki wełniane, kaptury, kaszkiety, nakrycia głowy dla dzieci, apaszki, bermudy,
bielizna, bluzki, bluzy z kapturem, bluzy dresowe, bokserki,
chinosy, chusty plażowe, dżinsy, golfy, kamizelki, koszule, koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki polo, koszulki
z nadrukami, kurtki, majtki, odzież codzienna, odzież damska,
odzież dla chłopców, odzież dziecięca, odzież dziewczęca,
odzież męska, piżamy, płaszcze, podkolanówki, podkoszulki, polary, rajstopy, rękawiczki, skarpetki, śpioszki, pajacyki,
spodenki, spódnice, spodnie, stroje plażowe, swetry, szaliki, szlafroki, T-shirty z krótkim rękawem, trencze, wiatrówki,
obuwie.
(210) 499801
(220) 2019 05 15
(731) WITKOWSKI ADAM, Szczecin
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 02.05.02, 02.05.23, 26.01.03, 26.01.14, 29.01.15
(510), (511) 16 obrazy, długopisy kolorowe, ekierki, kreda,
linijki, ołówki, papier rysunkowy, pędzle, pisaki kolorowe,
wyposażenie dla artystów, rzemieślników i modelarzy, kartony na prezenty, opakowania kartonowe, torby na prezenty, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, artykuły biurowe, artykuły do korektowania i ścierania, bloki do pisania,
flamastry, kalendarze drukowane, kalendarze kieszonkowe,
kalendarze ścienne, kalendarze na biurko, kartki okolicznościowe, koperty, markery, pisaki, nalepki, naklejki, piórniki,
notesy kieszonkowe, kredki świecowe, pamiętniki, dzienniki,
skoroszyty, szkolne zeszyty, temperówki, terminarze, zakładki
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do książek, zakreślacze, zeszyty, broszury, czasopisma, dzienniki, fotografie, gazety, komiksy, książki, podręczniki edukacyjne, ulotki, album na autografy, mapy, zeszyty ćwiczeń,
artykuły piśmiennicze, ołówki do rysowania, pióra kulkowe,
kredki ołówkowe, 18 parasole dla dzieci, bagaż, chlebaki, kosmetyczki, kufry i walizki, plecaki, plecaki uczniowskie, torby
plażowe, torby na ramię, walizki, sakwy, torby, tornistry szkolne, torby sportowe, 24 chorągiewki tekstylne, pościel, ręczniki, kapy na łóżka, koce bawełniane, kołdry, narzuty, poszwy
na kołdry, śpiwory, prześcieradła, poszewki na poduszki, koce
wełniane, bielizna pościelowa, 25 bandany, berety, daszki,
czapki baseballowe, chustki na głowę, czapki wełniane, kaptury, kaszkiety, nakrycia głowy dla dzieci, apaszki, bermudy,
bielizna, bluzki, bluzy z kapturem, bluzy dresowe, bokserki,
chinosy, chusty plażowe, dżinsy, golfy, kamizelki, koszule, koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki polo, koszulki
z nadrukami, kurtki, majtki, odzież codzienna, odzież damska,
odzież dla chłopców, odzież dziecięca, odzież dziewczęca,
odzież męska, piżamy, płaszcze, podkolanówki, podkoszulki, polary, rajstopy, rękawiczki, skarpetki, śpioszki, pajacyki,
spodenki, spódnice, spodnie, stroje plażowe, swetry, szaliki, szlafroki, T-shirty z krótkim rękawem, trencze, wiatrówki,
obuwie.
(210)
(731)
(540)
(540)

499803
(220) 2019 05 15
MARSZAŁEK STANISŁAW STAMADREW, Pisarzowice
(znak słowno-graficzny)
DREWNOPARTNER

(531) 26.04.02, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 19 materiały budowlane z drewna, drewniane ramy okien, drewniane pokrycia podłogowe, drewno,
dłużyce [materiał budowlany], krokwie drewniane, płyty wykonane z wiórów drewnianych, drewniane forniry,
drewniane poręcze, profile drewniane, panele drewniane,
drzwi drewniane, drewniana oblicówka, drewniane podłogi parkietowe, drewniane ościeżnice drzwiowe, drewno
rąbane, ukształtowane drewno, drewno budowlane, drewno ogniotrwałe, drewno laminowane, drewno zakonserwowane [drewno niebutwiejące], drewno konstrukcyjne,
sztuczne drewno, drewno obrobione, drewno wielowarstwowe, częściowo obrobione drewno, drewno na profile,
drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, boazerie z drewna, podłogi z drewna, płyty z drewna, płyty dachowe [z drewna], deski dachowe [z drewna],
podłogi z twardego drewna, elementy konstrukcji z drewna, warstwy okładzinowe z drewna, kloce drewna do obróbki, podłogi z imitacji drewna, deski z drewna twardego, deski z drewna miękkiego, drogowe bariery ochronne
z drewna, obramowanie z drewna do kominków, elementy budowlane z imitacji drewna, ekrany przeciwhałasowe
wykonane z drewna, deski tarasowe z drewna twardego,
deski tarasowe z drewna miękkiego, domy z prefabrykatów
z drewna [zestawy do montażu], deski budowlane wykonane z drewna i żywic wodoodpornych, wyroby stolarskie
z drewna do wykorzystania w budynkach, 35 usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, konsultacje
w zakresie promocji działalności gospodarczej, reklama,
rozpowszechnianie reklam, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: lakiery do drewna,
bejce do drewna, barwniki do drewna, pokost do zabezpieczania drewna, kreozot do ochrony drewna, powłoki
do drewna [farby], ochronne oleje do drewna, substancje
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konserwujące do drewna, preparaty do obróbki końcowej
drewna, kleje do obróbki drewna do użytku przemysłowego, środki chemiczne do utwardzania drewna, preparaty
do drewna na bazie żywicy epoksydowej, drewno barwiące, preparaty do obróbki drewna i jego konserwacji,
drewno opałowe, podpałki [drewno na rozpałkę], materiały
budowlane z drewna, drewniane ramy okien, drewniane
pokrycia podłogowe, drewno, krokwie drewniane, płyty wykonane z wiórów drewnianych, drewniane forniry,
drewniane poręcze, profile drewniane, drzwi drewniane,
drewniana oblicówka, ukształtowane drewno, drewno
ogniotrwałe, drewno laminowane, drewno konstrukcyjne, sztuczne drewno, drewno wielowarstwowe, boazerie
z drewna, płyty z drewna, deski dachowe [z drewna], kloce
drewna do obróbki, domy z prefabrykatów z drewna [zestawy do montażu], wyroby stolarskie z drewna do wykorzystania w budynkach, drewno niesezonowane, drewno
nieobrobione, usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: kleje do obróbki drewna do użytku
przemysłowego, środki chemiczne do utwardzania drewna, preparaty do drewna na bazie żywicy epoksydowej,
drewno barwiące, oleje do drewna, lakiery do drewna,
bejce do drewna, barwniki do drewna, pokost do zabezpieczania drewna, kreozot do ochrony drewna, powłoki
do drewna [farby], substancje konserwujące do drewna,
preparaty do obróbki końcowej drewna, ochronne powłoki powierzchniowe do drewna, drewno opałowe, podpałki [drewno na rozpałkę], materiały budowlane z drewna,
drewniane ramy okien, drewniane pokrycia podłogowe,
drewno, dłużyce [materiał budowlany], krokwie drewniane,
płyty wykonane z wiórów drewnianych, drewniane forniry,
drewniane poręcze, profile drewniane, panele drewniane,
drzwi drewniane, drewniana oblicówka, ukształtowane
drewno, drewno budowlane, drewno ogniotrwałe, drewno laminowane, drewno konstrukcyjne, sztuczne drewno,
drewno wielowarstwowe, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, boazerie z drewna, podłogi
z drewna, płyty z drewna, płyty dachowe [z drewna], deski dachowe [z drewna], kloce drewna do obróbki, podłogi
z imitacji drewna, domy z prefabrykatów z drewna [zestawy
do montażu], drewno niesezonowane, usługi sprzedaży
detalicznej on-line związane z następującymi produktami:
kleje do obróbki drewna do użytku przemysłowego, środki
chemiczne do utwardzania drewna, preparaty do drewna na bazie żywicy epoksydowej, drewno barwiące, oleje
do drewna, lakiery do drewna, bejce do drewna, barwniki do drewna, pokost do zabezpieczania drewna, kreozot
do ochrony drewna, powłoki do drewna [farby], farby podkładowe do drewna, substancje konserwujące do drewna,
preparaty do obróbki końcowej drewna, drewno opałowe, podpałki [drewno na rozpałkę], materiały budowlane
z drewna, drewniane ramy okien, drewniane pokrycia podłogowe, drewno, dłużyce [materiał budowlany], krokwie
drewniane, płyty z wykonane z wiórów drewnianych, drewniane forniry, drewniane poręcze, profile drewniane, panele
drewniane, drzwi drewniane, drewniana oblicówka, drewniane podłogi parkietowe, drewniane ościeżnice drzwiowe, ukształtowane drewno, drewno budowlane, drewno
i sztuczne drewno, drewno ogniotrwałe, drewno laminowane, drewno wielowarstwowe, drewno do wytwarzania
przedmiotów użytku domowego, boazerie z drewna, podłogi z drewna, płyty z drewna, deski dachowe [z drewna],
kloce drewna do obróbki, podłogi z imitacji drewna, domy
z prefabrykatów z drewna [zestawy do montażu], wyroby
stolarskie z drewna do wykorzystania w budynkach, drewno niesezonowane.

(210)
(731)
(540)
(540)
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499813
(220) 2019 05 15
DŁUGOŃSKI PAWEŁ JAKUB, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
erliberdi

(531) 03.07.24, 09.01.10, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież dziecięca, odzież niemowlęca, odzież
ciążowa, odzież skórzana, odzież damska, obuwie.
499818
(220) 2019 05 15
AKTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A aktin

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów, mebli i sprzętu stanowiących wyposażenie szkół,
przedszkoli, placówek dydaktycznych i oświatowych, sal lekcyjnych i pracowni językowych, w szczególności: mebli, krzeseł, ławek szkolnych, pomocy i materiałów dydaktycznych,
edukacyjnych, naukowych, zabawek edukacyjnych, drukarek
i skanerów, ekranów projekcyjnych, sprzętu i oprogramowania komputerowego, sprzętu nagłaśniającego, wizualizerów,
rzutników, sprzętu multimedialnego, projektorów multimedialnych, tablic interaktywnych, 37 montaż i instalacja mebli,
instalacja mebli na wymiar, montaż i instalacja mebli oraz
wyposażenia sal lekcyjnych i pracowni dydaktycznych, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, sympozjów,
warsztatów, seminariów oraz konferencji, w szczególności
z zakresu edukacji oraz dla nauczycieli i pracowników oświaty, 42 usługi projektowe, projektowanie wnętrz, w szczególności sal lekcyjnych, przedszkolnych, pracowni językowych.
499820
(220) 2019 05 15
GROCHOWSKA KAROLINA STUDIO FRYZJERSKIE
KARLLA ROCKA, Cieszyn
(540) (znak słowny)
(540) KARLLA ROCKA
(510), (511) 44 usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne.
(210)
(731)

499836
(220) 2019 05 16
WIŚLAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wisła
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wiślańska Cafe
(210)
(731)
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(531) 02.09.01, 11.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi związane z prowadzeniem kawiarni,
barów, barów szybkiej obsługi, kafeterii, pubów, ruchomych
placówek gastronomicznych, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem.
499838
(220) 2019 05 16
BOGDAŃSKI DARIUSZ MEDIEN PARTNER RECYKLING,
Łazy
(540) (znak słowny)
(540) MEDIEN PARTNER RECYKLING
(510), (511) 35 usługi związane z obrotem złomem żeliwnym, stalowym, metali nieżelaznych i wyrobami hutniczymi, 39 zbiórka i składowanie wszelkich odpadów, w tym
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wywóz
śmieci i odpadów, usługi w zakresie przewożenia ładunków,
transport drogowy pojazdami specjalistycznymi i uniwersalnymi, transport i wyładunek odpadów, składowanie, spedycja, usługi magazynowe, 40 recykling, odzysk i recykling
wszelkich odpadów, przetwarzanie, niszczenie, odkażanie,
unieszkodliwianie, niszczenie, zagospodarowanie i spalanie
wszelkich odpadów, w tym złomu, odpadów metalowych
i niemetalowych, przetwarzanie, unieszkodliwianie, odzysk,
w tym recykling, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, segregowanie odpadów, w tym zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, odkażanie materiałów
niebezpiecznych, unieszkodliwianie substancji chemicznych
i innych odpadów niebezpiecznych, niszczenie dokumentów, usuwanie skażeń i zanieczyszczeń wywołanych substancjami chemicznymi, utylizacja odpadów zwierzęcych,
organicznych i komunalnych, doradztwo w zakresie odzysku
i recyklingu odpadów, doradztwo w zakresie zagospodarowania i utylizacji odpadów, doradztwo w dziedzinie pozyskiwania i zagospodarowywania surowców wtórnych, utylizacja rozpuszczalników organicznych, recykling, odzyskiwanie,
przetwarzanie produktów ropopochodnych, usługi w zakresie przetwarzania złomu metali i innych odpadów, usługi
w zakresie unieszkodliwiania odpadów, 42 doradztwo i projektowanie w zakresie ochrony środowiska w tym: oczyszczania powietrza, wody, gruntów oraz utylizacji odpadów,
w tym niebezpiecznych, opracowywanie analiz i projektów
technicznych.
(210)
(731)

499843
(220) 2019 05 16
BOGDAŃSKI DARIUSZ MEDIEN PARTNER RECYKLING,
Łazy
(540) (znak słowny)
(540) MEDIEN PARTNER
(510), (511) 35 usługi związane z obrotem złomem żeliwnym,
stalowym, metali nieżelaznych i wyrobami hutniczymi, 39 zbiórka i składowanie wszelkich odpadów, w tym zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, wywóz śmieci i odpadów,
usługi w zakresie przewożenia ładunków, transport drogowy
pojazdami specjalistycznymi i uniwersalnymi, transport i wyładunek odpadów, składowanie, spedycja, usługi magazynowe,
40 recykling, odzysk i recykling wszelkich odpadów, przetwarzanie, niszczenie, odkażanie, unieszkodliwianie, niszczenie,
zagospodarowanie i spalanie wszelkich odpadów, w tym złomu, odpadów metalowych i niemetalowych, przetwarzanie,
unieszkodliwianie, odzysk, w tym recykling, zużytego sprzętu
elektronicznego i elektrycznego, segregowanie odpadów,
w tym zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego,
odkażanie materiałów niebezpiecznych, unieszkodliwianie
substancji chemicznych i innych odpadów niebezpiecznych,
niszczenie dokumentów, usuwanie skażeń i zanieczyszczeń

(210)
(731)
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wywołanych substancjami chemicznymi, utylizacja odpadów
zwierzęcych, organicznych i komunalnych, doradztwo w zakresie odzysku i recyklingu odpadów, doradztwo w zakresie zagospodarowania i utylizacji odpadów, doradztwo w dziedzinie
pozyskiwania i zagospodarowywania surowców wtórnych, utylizacja rozpuszczalników organicznych, recykling, odzyskiwanie,
przetwarzanie produktów ropopochodnych, usługi w zakresie
przetwarzania złomu metali i innych odpadów, usługi w zakresie unieszkodliwiania odpadów, 42 doradztwo i projektowanie
w zakresie ochrony środowiska w tym: oczyszczania powietrza,
wody, gruntów oraz utylizacji odpadów, w tym niebezpiecznych, opracowywanie analiz i projektów technicznych.
499866
(220) 2019 05 16
NIESTOJEK MICHAŁ DOBROSŁAW INSTALATORSTWO
ELEKTRYCZNE-ELEKTROMECHANIKA DŹWIGOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NB

(210)
(731)

(531) 27.05.17, 26.01.03, 26.01.10, 26.01.18, 26.03.05
(510), (511) 7 windy i podnośniki, windy do użytku w klatkach
schodowych, windy pasażerskie do budynków, windy dla obsługi, windy schodowe, windy budowlane, drzwi wind, mechanizmy
wind, sterowniki do wind, przenośne przenośniki wind, napędy
elektryczne do wind, urządzenia napędowe do wind, przekładnie
zębate do wind osobowych, napędy do drzwi kabin windowych,
ruchome schody, łańcuchy do ruchomych schodów, platformy
podnośnikowe, platformy podnoszące, podnośniki platformowe,
ruchome platformy elektryczne, podnoszone platformy robocze,
ruchome podnoszone platformy robocze, platformy podnośnikowe do doczepiania do pojazdów, platformy do podnoszenia
do użytku z półkami do przechowywania, platformy obsługiwane maszynowo, podnoszące się ponad powierzchnię ziemi
i stosowane do celów magazynowych, 37 usługi montażu wind,
instalowanie wind, podnośników, ruchomych, platform podnośnikowych, platform podnoszących, urządzeń do podnoszenia,
serwis, konserwacja i naprawa wind, podnośników, ruchomych,
platform podnośnikowych, platform podnoszących, urządzeń
do podnoszenia, usługi doradcze dotyczące instalacji wind, podnośników, ruchomych, platform podnośnikowych, platform podnoszących, urządzeń do podnoszenia.
499870
(220) 2019 05 16
KRZYŻAK ELEONORA OLGA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO USŁUGOWE, Chodorowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINNICA CHODOROWA
(210)
(731)
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(531) 27.05.05, 11.03.01
(510), (511) 33 wina, wino winogronowe, winogronowe wino
musujące, wina wzmacniane, czerwone wino, białe wino, wina
grzane, wino musujące, wino kuchenne, wino truskawkowe,
wina stołowe, słodkie wina, wino owocowe, wina różowe, wino
amontillado, wina deserowe, wina alkoholowe, wino jeżynowe, piquette jako wino z wytłoczyn winogronowych, poncz
z wina, żółte wino ryżowe, musujące wina czerwone, musujące
białe wina, wina naturalnie musujące, owocowe wino musujące, napoje zawierające wino, napoje na bazie wina, aperitify
na bazie wina, wina o obniżonej zawartości alkoholu, gotowe
koktajle na bazie wina, wina o chronionej nazwie pochodzenia,
napoje alkoholowe z wina i soku owocowego, napoje alkoholowe z owoców, napoje alkoholowe zawierające owoce, cydr,
35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi, sprzedaż detaliczna lub hurtowa win, win winogronowych, winogronowych win musujących, win wzmacnianych,
czerwonych win, białych win, win grzanych, win musujących,
win kuchennych, win truskawkowych, win stołowych, słodkich
win, win owocowych, win różowych, win amontillado, win deserowych, win alkoholowych, win jeżynowych, piquette jako
wina z wytłoczyn winogronowych, ponczu z wina, żółtych
win ryżowych, musujących win czerwonych, musujących białych win, win naturalnie musujących, owocowych win musujących, napojów zawierających wino, napojów na bazie wina,
aperitifów na bazie wina, win o obniżonej zawartości alkoholu,
gotowych koktajli na bazie wina, win o chronionej nazwie pochodzenia, napojów alkoholowych z wina i soku owocowego,
napojów alkoholowych z owoców, napojów alkoholowych zawierających owoce, cydru.
499872
(220) 2019 05 16
STANULEWICZ ALEKSANDRA KREM I DOTYK,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KREM I DOTYK
(210)
(731)
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radztwa w zakresie makijażu, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi
lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, usługi zabiegów na cellulit,
usługi mikrodermabrazji, usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji paznokci rąk, usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji urody,
usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, usługi
w zakresie kolczykowania ciała (piercing), usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi w zakresie makijażu, usługi zabiegów kosmetycznych
na twarz i ciało, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, usuwanie
laserowe pajączków naczyniowych, usługi w zakresie zabiegów
upiększających, usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji
owłosienia, usługi w zakresie usuwania włosów, usługi wizażystów,
usługi woskowania ciała ludzkiego, zabiegi depilacyjne, depilacja
woskiem, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz
i włosy.
499922
(220) 2019 05 17
OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HT houseboats

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 26.03.04
(510), (511) 12 barki, łodzie, jachty, 37 budownictwo, 43 hotele, pensjonaty, usługi recepcyjne, zapewnianie obiektów
i wyposażenia kempingowego, usługi rezerwacji pokojów,
restauracje.
(210) 499940
(220) 2019 05 17
(731) PORĘBSKI BARTOSZ, Lębork
(540) (znak słowny)
(540) EAGLE OF TWILIGHT
(510), (511) 38 elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć,
obrazów graficznych i ilustracji przez światową sieć
komputerową.
499956
(220) 2019 05 17
KRC MED FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOPF
(210)
(731)

(531)

29.01.11, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.17, 05.05.20, 05.05.21,
01.15.15, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.12
(510), (511) 44 analiza kolorów jako usługi kosmetyczne, analiza
kosmetyczna, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
doradztwo w zakresie urody, elektroliza do celów kosmetycznych,
elektroliza kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania
owłosienia, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody,
informacje dotyczące masażu, kosmetyczne usuwanie laserem
zbędnych włosów, usługi laserowego usuwania owłosienia, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, laserowe usuwanie tatuaży,
masaż, masaż tkanek głębokich, masaż tajski, usługi manicure i pedicure, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, nakładanie
produktów kosmetycznych na ciało, opieka zdrowotna w zakresie
masaży terapeutycznych, pielęgnacja urody, świadczenie usług
przez salony piękności, tradycyjny masaż japoński, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradztwa dotyczącego
makijażu i nakładania makijażu, usługi farbowania rzęs, usługi farbowania brwi, usługi koloryzacji brwi, usługi koloryzacji rzęs, usługi
kształtowania brwi, usługi przedłużania rzęs, usługi podkręcania
rzęs, usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi do-

(531) 26.04.01, 26.04.04, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi finansowe związane z zakupem urządzeń medycznych, usługi finansowe związane z zakupem
urządzeń, stanowiących wyposażenie gabinetów lekarskich,
centrów medycznych oraz prywatnych szpitali, usługi w zakresie kredytów i pożyczek dla firm medycznych i lekarzy,
usługi w zakresie finansowania prywatnych praktyk lekarskich oraz firm medycznych, usługi w zakresie organizowania finansowania wydatków medycznych, usługi w zakresie
leasingu finansowego urządzeń medycznych, usługi w zakresie ubezpieczeń medycznych, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie
finansów, usługi w zakresie finansów handlowych, usługi
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pośrednictwa finansowego, usługi ubezpieczeniowe, usługi
pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi doradcze w zakresie ubezpieczeń, ubezpieczenia dla przedsiębiorstw,
doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], usługi
zapewniania finansów dla przedsiębiorstw, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, usługi organizowania finansów dla
firm, planowanie i zarządzanie finansowe, usługi finansowe
dotyczące nabywania mienia, usługi finansowania wyposażenia, usługi finansowe związane z działalnością gospodarczą, usługi udzielania pożyczek i kredytów, pośrednictwo
w umowach kredytowych, doradztwo finansowe związane
z usługami kredytowymi, doradztwo finansowe związane
z pożyczkami, usługi leasingowe, finansowanie zakupów
w formie leasingu, przygotowywanie analiz finansowych,
pozyskiwanie kapitału finansowego.
499962
(220) 2019 05 17
KRC MED FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRC MED FINANCE

(210)
(731)

Nr ZT26/2019

(531) 26.04.01, 26.04.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi finansowe związane z zakupem
urządzeń medycznych, usługi finansowe związane z zakupem urządzeń, stanowiących wyposażenie gabinetów
lekarskich, centrów medycznych oraz prywatnych szpitali,
usługi w zakresie kredytów i pożyczek dla firm medycznych i lekarzy, usługi w zakresie finansowania prywatnych
praktyk lekarskich oraz firm medycznych, usługi w zakresie organizowania finansowania wydatków medycznych,
usługi w zakresie leasingu finansowego urządzeń medycznych, usługi w zakresie ubezpieczeń medycznych, usługi
finansowe, pieniężne i bankowe, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, usługi w zakresie finansów
handlowych, usługi pośrednictwa finansowego, usługi
ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi doradcze w zakresie ubezpieczeń, ubezpieczenia
dla przedsiębiorstw, doradztwo podatkowe [nie dotyczy
księgowości], usługi zapewniania finansów dla przedsiębiorstw, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, usługi organizowania finansów dla firm, planowanie i zarządzanie
finansowe, usługi finansowe dotyczące nabywania mienia,
usługi finansowania wyposażenia, usługi finansowe związane z działalnością gospodarczą, usługi udzielania pożyczek i kredytów, pośrednictwo w umowach kredytowych,
doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi,
doradztwo finansowe związane z pożyczkami, usługi leasingowe, finansowanie zakupów w formie leasingu, przygotowywanie analiz finansowych, pozyskiwanie kapitału
finansowego.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

489663, 492420, 494317, 496323, 496325, 496327, 496332, 496646, 496674, 496690, 496845, 496853, 496857,
497250, 497382, 498689, 498690, 498903, 499108, 499385

2

489663, 496857, 497247, 497250, 497382, 498535, 498689, 498690, 498903

3

493108, 493610, 493751, 493790, 494507, 495960, 496339, 496365, 496719, 496764, 496771, 496775, 497070,
497157, 497293, 497303, 497382, 498396, 498399, 498479, 498481, 498482, 498484, 498486, 498690, 498731,
498819, 498933, 498959, 498962, 498969, 499088, 499093, 499110, 499341, 499347, 499500, 499623, 499625,
499676, 499710

4

496775, 497382, 499105

5

489143, 493610, 493638, 493742, 493751, 494507, 496432, 496719, 497005, 497070, 497157, 497293, 497303,
497319, 497382, 498721, 498732, 498771, 498887, 498923, 498959, 499088, 499093, 499110, 499320, 499321,
499341, 499346, 499347, 499697, 499705, 499710, 499797

6

493790, 494444, 496779, 497168, 497222, 497248, 498657, 498697, 498700, 499471, 499567, 499626

7

493987, 497055, 497113, 497252, 497382, 498543, 499481, 499507, 499866

8

496687, 498543

9

481106, 490691, 490693, 492420, 493703, 493790, 495393, 495990, 496339, 496639, 496779, 496878, 496892,
496894, 497055, 497118, 497121, 497123, 497124, 497137, 497139, 497157, 497193, 497222, 497238, 497248,
497259, 497273, 497382, 498218, 498276, 498449, 498450, 498591, 498657, 498733, 498920, 498934, 499181,
499480, 499507, 499528, 499655

10

481106, 493108, 496687, 497264, 497382, 498543, 498887, 499093, 499705

11

493970, 494444, 496629, 496687, 497055, 497222, 497248, 497273, 497382, 498543, 498591, 499105, 499710,
499712

12

493987, 496632, 496633, 496634, 496635, 497222, 497382, 497538, 498951, 498975, 498994, 499020, 499134,
499383, 499922

14

493790, 494291, 496339, 496408, 499609

16

481106, 493638, 493725, 493790, 493893, 493985, 494272, 495393, 496339, 496639, 496711, 496870, 496878,
497157, 498218, 498471, 498525, 498741, 499166, 499168, 499364, 499510, 499625, 499646, 499746, 499798,
499800, 499801

17

496857, 497250, 497382, 498689, 498690, 498903, 499521

18

493725, 493790, 496408, 496687, 499404, 499618, 499727, 499746, 499798, 499800, 499801

19

489663, 494444, 496857, 497168, 497214, 497250, 497778, 498535, 498591, 498689, 498690, 498697, 498700,
498903, 499267, 499803

20

491486, 493725, 496886, 496890, 497222, 497538, 498543, 498967, 499643

21

493790, 495393, 498543, 498636, 498967, 499345, 499643

22

495393, 498543

24

496886, 498543, 498772, 498967, 499134, 499746, 499798, 499800, 499801

25

493718, 493790, 495393, 496171, 496226, 496339, 496408, 496618, 496687, 496711, 496789, 496791, 497046,
497157, 497199, 497241, 499049, 499178, 499404, 499494, 499637, 499746, 499798, 499800, 499801, 499813

26

493790, 497199, 499364

27

497222, 499269

28

491705, 496687, 496886, 497157, 497222, 497382, 497538, 498445, 498446, 499104, 499643

29

494010, 495586, 496650, 496663, 497157, 497409, 497511, 498624, 499076, 499148, 499321, 499331, 499348,
499527, 499531, 499625, 499638, 499650, 499719, 499732
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Nr ZT26/2019

1

2

30

473104, 493790, 495277, 495586, 496081, 496637, 496650, 496666, 496689, 497039, 497153, 497157, 497347,
498451, 498471, 498593, 498594, 498624, 498702, 498904, 498984, 499320, 499331, 499527, 499602, 499625,
499719

31

493790, 495586, 496650, 497214, 497409, 499149, 499150, 499331, 499527, 499625, 499643

32

493790, 495920, 496629, 496650, 497153, 497157, 498638, 498677, 499093, 499331, 499625, 499640

33

493562, 495975, 495979, 495982, 495987, 495991, 496642, 498607, 498638, 498784, 498793, 498796, 498798,
498800, 498905, 499870

35

480923, 489122, 489123, 489663, 490691, 490693, 491705, 493562, 493703, 493718, 493738, 493772, 493786,
493790, 493893, 493937, 493939, 493961, 493962, 493987, 494010, 494272, 494321, 495393, 495710, 496339,
496439, 496626, 496629, 496632, 496634, 496637, 496663, 496685, 496699, 496711, 496764, 496771, 496775,
496779, 496789, 496791, 496870, 497055, 497060, 497156, 497168, 497193, 497199, 497241, 497264, 497300,
497303, 497382, 497409, 497410, 497511, 497512, 497538, 497778, 498276, 498471, 498524, 498536, 498543,
498547, 498557, 498597, 498607, 498638, 498642, 498672, 498681, 498686, 498733, 498776, 498785, 498826,
498897, 498905, 498951, 498954, 498955, 498962, 498967, 498975, 498994, 498998, 499032, 499049, 499055,
499063, 499071, 499088, 499089, 499111, 499116, 499120, 499127, 499129, 499149, 499150, 499178, 499383,
499385, 499507, 499510, 499567, 499623, 499625, 499638, 499640, 499643, 499646, 499648, 499657, 499678,
499681, 499709, 499727, 499797, 499803, 499818, 499838, 499843, 499870

36

490691, 490693, 493772, 493786, 493961, 493962, 496339, 496637, 496720, 497044, 497118, 497121, 497123,
497124, 497137, 497139, 497382, 498176, 498493, 498751, 498785, 498909, 498911, 498954, 498955, 498976,
499089, 499383, 499718, 499956, 499962

37

492420, 493738, 493786, 493961, 493962, 496632, 496634, 496874, 497032, 497168, 497252, 497382, 498176,
498477, 498504, 498577, 498580, 498591, 498608, 498657, 498697, 498700, 498785, 498897, 498951, 498975,
499089, 499116, 499120, 499127, 499129, 499220, 499269, 499383, 499567, 499642, 499647, 499718, 499818,
499866, 499922

38

490691, 490693, 493703, 493893, 493937, 493939, 496339, 496626, 497055, 497118, 497121, 497123, 497124,
497137, 497139, 497410, 498276, 499940

39

480923, 493738, 493786, 493790, 495949, 496171, 496339, 497044, 497046, 497283, 497382, 497409, 498477,
498577, 498580, 498785, 498909, 499116, 499120, 499127, 499129, 499383, 499507, 499838, 499843

40

493738, 493985, 495710, 496663, 496890, 496892, 496894, 497060, 497199, 497382, 498577, 498580, 498657,
499105, 499116, 499120, 499127, 499129, 499371, 499383, 499567, 499633, 499681, 499838, 499843

41

481106, 490691, 490693, 493385, 493386, 493618, 493638, 493703, 493725, 493772, 493790, 493937, 493939,
495277, 495370, 495372, 495393, 495949, 495990, 496339, 496390, 496626, 496630, 496639, 496685, 496699,
496711, 496870, 496890, 496892, 496894, 497046, 497068, 497079, 497087, 497089, 497199, 497238, 497316,
497326, 497382, 497409, 497410, 498218, 498276, 498540, 498547, 498612, 498616, 498658, 498714, 498741,
498887, 498905, 498934, 498965, 498994, 499032, 499063, 499071, 499116, 499120, 499127, 499129, 499278,
499298, 499304, 499307, 499310, 499340, 499383, 499510, 499606, 499636, 499678, 499681, 499718, 499818

42

490691, 490693, 493638, 493703, 493725, 493786, 493790, 493961, 493962, 493985, 495710, 495990, 496339,
496626, 496630, 496699, 496890, 496892, 496894, 497032, 497044, 497060, 497113, 497135, 497252, 497259,
497382, 498504, 498524, 498543, 498557, 498597, 498657, 498733, 498785, 498887, 498934, 498965, 499383,
499471, 499507, 499528, 499642, 499655, 499718, 499818, 499838, 499843

43

493610, 493764, 493790, 493893, 495774, 496396, 496637, 496650, 496671, 496689, 497019, 497021, 497039,
497099, 497329, 497382, 498451, 498607, 498616, 498658, 498702, 498724, 498789, 498830, 498904, 498912,
498984, 498994, 499149, 499150, 499298, 499365, 499383, 499556, 499836, 499922

44

481106, 493108, 493610, 493738, 493790, 493810, 496339, 496630, 496699, 497068, 497263, 497382, 497512,
498577, 498580, 498629, 498681, 498826, 498887, 498962, 498965, 498969, 499093, 499225, 499278, 499385,
499633, 499748, 499796, 499820, 499872

45

493772, 493790, 496630, 497032, 498524, 498557, 498597, 498954, 498955, 499032

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

!CAN APPAREL
# MakeTransportGreatAgain
#ministerstwodresu
„PRIMUS”
+ Skanford
365 dni
40CAMP
41set
A aktin
ABACA
ACTIVA DEWELOPER
Adamaszek HOTEL-PRO
ADAMED odpowiadamy na kluczowe
wyzwania współczesnej medycyny
ADV ACADEMY
AG Avant-Gardiste COSMETICS
AG Avant-Gardiste HAMMAM & SPA
AG Avant-Gardiste HOME
AG Avant-Gardiste
AJ
ALARM SYSTEM
ALICRA
Alladin Janusz Janaszek www.alladin.net.pl
AlleZoo Internetowy sklep zoologiczny
ALMET
amaresti
AQUA ZDRÓJ NATURALNA WODA MINERALNA
Archipelag Roztocze
ARGENTUM
AROMONE
ASPROD ASPROD Piekarnia-Cukiernia
rok zał. 1991
AURUM LOGISTIC
AUTO SZKOŁA Expert
AVALON PESTKA
AVALON PESTKA
AVALON
AVALON
B BALTHAZAR DESIGN HOTEL
B BIAŁY GOŚCINIEC
B.E.L.T.S.
B4B BEST FOR BABIES
BABINSKI TRANSPORT & SPEDYCJA
BAGUMA
BAGUMA

493718
496171
497241
499646
497259
499304
498934
499471
499818
497382
499089
498772
493638
495949
498962
498969
498967
498959
496775
499647
493786
499642
499643
499626
498594
495920
498658
499727
499500
498451
497283
497316
496327
496332
496323
496325
493893
499298
498909
499134
499383
498951
498975

BALAN
baltica 1
baltica 2
baltica 3
BAuTec
BELENUS CALCIUM PLUS
BELLA
best eko
best terra
Bibenda
Bibenda
BIMBER GÓRALSKI POLOWACA
Bio OXY
BioCargo
Bisteran
biurokoncept
Bliżej tego, co ważne dla Ciebie orange
bMore
BONADEA
BOSQIE
BRAX
BreakFest
BRIZZ
BS
Budchem www.budchem.com.pl
BW 1860 BROWAR WYSZKOW
C Colozuz
Calvani
CARGOTOR
Castillo de Olaya
CATWALK MULTI CONCEPT
CC GARITECH
CF1 CF1 GORZÓW WLKP.
chemifarb
CHOLIMER
CIEKAWA
cinelight
cinelight
CLARIOS
CLEAR BASE DISTILLATION
ClickBrick
CLS Gezet CENTRUM LIKWIDACJI SZKÓD
CM NOWE MIASTO
collective 78 projekt + realizacja

497319
499129
499127
499120
489663
496690
499798
499105
499108
497019
497021
495975
497070
499507
496853
497060
490693
499049
496432
493610
498677
495774
499710
499718
498897
499640
497273
499676
498477
498798
498998
496890
498714
499269
497005
499602
498612
498616
499480
495710
491705
498785
499748
498504
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COLOR press
Comtex
Conde de Aliente
Confiture Bonne Maman
CRAZY NAUKA
CYTRYNÓWKA GÓRALSKA POLOWACA
DARGOM
DEKTAC
deo fresh
DICLANER
Dietesse-3
Diving H2O RYBNIK
Dojo Stara Wieś
Domowy obiadek
dr Adwent medycyna estetyczna
DREWNOPARTNER
DURABO AGE QUOD AGIS
EAGLE OF TWILIGHT
ECO baby
EKO-BYŚ
Eko-Byś
eLCaMPeRoS
ELECTRO 5
ELITE DETAILER
eLTY.PL elektronika i ty
EPI
erliberdi
EROMED
ESENSJA aesthetic clinic and spa
espiro
ESSE-HEPAR
EURO-TRANS
Event EQUIPMENT Service Wypożyczalnia
Gastronomiczna
expert ON THE ORAL CARE SPECIALIST
extra soft
FAJNA BABA nie rdzewieje
FINANSE CZASU
FINDOM
Fitfood
folkFit
FOOD SHOP better hurry!
Forest Jump
Forestfulness
FOTOAUTOMOTO FAM STANDARD
freedom zones
Fresh & Easy
FRIX
FRIXO
FUSION HAND & BODY HYDRATING CREAM
GabClinic.com zdrowie i zaufanie

493985
497055
498793
499732
498276
495982
497113
499705
498721
489143
499348
497087
498540
498830
498629
499803
496687
499940
499110
498577
498580
498994
497248
499623
499181
498911
499813
497300
498681
497538
499697
496390
499556
498819
498732
495393
498741
498751
498724
499340
498912
496685
499278
499678
498771
499331
499166
499168
498396
493810

Nr ZT26/2019
1

Gailain Kluin
GAPILOT
Gdański Spichlerz
gigaboard
GLOKER
GOD IS LOVE
gokantor
Go-kantor
go-kantor.com.pl
gokantor.com.pl
gokantor.pl
go-kantor.pl
GOOD FOOD GOOD FRIENDS
GORZKO GORZKO
GRAFIT-GOLD EPS S 031
GRAFNOTKA
Granlan
Grünwelt
HANBUD WWW.HANBUD-DACHY.PL
Hanks KIDS
HAPPYMORE
Hatrans
Helvetica
HEMORELLA
hh HORNHILL
HIQUE
HISOL
HOTEL & RESTAURACJA Maria Helena
A. D. 2009
HOTELE NADMORSKIE
HT houseboats
HUNGRY BIRDS
i INDIVITEM’S
IB Biznes Inwestycje SA
igs Instytut Genetyki Sądowej
INSPORT NUTRITION
IODITECH
JABO
Jean Remi
JEDEN
JESIENNY FESTIWAL TEATRALNY
jm
Juvenki
JWW BIURO RACHUNKOWE
K & K złoto brylanty
Kamagra
KARLLA ROCKA
KAZAR STUDIO
KECZARDA
KH KNOTTING HILL
KLIMEK

2

499404
496878
499650
496779
497326
496408
497121
497139
497118
497137
497123
497124
496671
499606
499521
498450
497511
493987
499567
497222
496365
497044
496857
493751
496226
498690
498689
493764
497099
499922
496081
499618
496720
496630
493742
494317
499020
498800
499310
494272
495990
499347
496439
499609
499797
499820
493790
473104
499371
496663
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1

2

1

2

Klinika Witaminowa
Konkurs Muzyki Ludowej w Kopanicy
im. ks. Edmunda Majkowskiego
KONSMETAL CONCEPT
KOPF
korex
KRC MED FINANCE
KREM I DOTYK
Krówka ŻYWIECKA
Kuna System
L’amour
L’amour
Labmaster.pl
LADNEFELGI.PL FELGI I OPONY
ladnefelgi.pl FELGI I OPONY
LAJK
LEAN HOSPITALS
Leo profesjonalne kosmetyki do włosów
LIBREXA
LISSY
LM LESZEK MIKULSKI
Lodo Chatka
Lodo Chatka
Lodowa wyspa
Lolodzik
LOTOS Dynamic
Love & Desire
LUALA
LUMIFENS
LUXE COLLECTION HIGH QUANLITY SPORT
LYDIANA
Magicloop
MAGNUS EXTREME
MAGNUS POWER
MAJESTIK GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY
SZYBKOSCHNĄCY V16 KING QUALITY
MAJESTIK GRUNT SZYBKOSCHNĄCY
V12 KING QUALITY
MAŁKIEWICZ VAT TEAM
MAPONOTKA
MAR
marina CAFE
Marques de Fuertigo
Maxkino
MEDIEN PARTNER RECYKLING
MEDIEN PARTNER
Mega pack
megaWNETRZA.PL
METODA KOSZLI
Ministerstwo Druku
MIŚ PTYŚ
Mix Portal

497263

MOREVIEW
moto H2O RYBNIK
MP MAJSTERPOL
Mr. ZIGGI
MY LAZZZY FOX
należało się
NATALIS
NATURALNIE MANUFAKTURA MLEKA
Naturalny bez konserwantów Żurek babuni
NB
NICETOYS
NIE MA LIPY
NOWE MIASTO centrum medyczne
NUT LAND
O! karp
Olmaj Nasz OLEJ Rzepakowy
ONA i ON
Onaplus
orange Bliżej tego, co ważne dla Ciebie
ORO DECOR SZTUKATERIA
OSM KOSÓW od 1926
PAN PIKUŚ
Panakibiotic
PAPEDA
PC-Bonownik
Peipakoa
Perfecta ODNOWA KOMÓREK MŁODOŚCI
PESTO CAFE
PGE baltica
Piambo
PIEKARNIA - CUKIERNIA Jacek Różycki
BACZYNA
PIEPRZÓWKA GÓRALSKA POLOWACA
PIZZA BALON
PLANETA ZABAW
PŁYNIEMY POLSKO
POGROMCY CUKRÓW
POLOK
Polski Karp
POLSKO-AMERYKAŃSKIE KLINIKI SERCA
klinikiserca.pl
Pomegrigio
practical aroma
PRIMAVERA
PROBLIND
PRZEGLĄD WARSZAWSKI
PRZEPALANKA GÓRALSKA POLOWACA
PSIA KUCHNIA
PSIACHA
PSORBONA PSIA AKADEMIA
Psorbona

498697
497079
498903
495960
499364
498638
499093
498624
499076
499866
497264
499633
499796
499527
497410
499531
496618
499321
490691
499657
499638
498976
499346
498525
498733
499320
494507
499365
499116
499345

493618
498657
499956
497214
499962
499872
498471
496629
496764
496771
499655
496632
496634
496666
496699
498933
498923
496886
499063
498904
498984
498702
497039
497153
497293
499494
497168
499178
494291
497199
498445
498446
497250
497247
493772
498449
499148
497329
498796
493386
499838
499843
498731
494444
481106
499681
496639
498642

496637
495979
496689
493385
497089
499719
499220
497409
498887
498784
496719
498535
491486
498218
495987
499149
499150
495370
495372
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qs www.quattro-service.pl
raf POLSKA
Red Snake THE FUTURE IS INFRARED
REGATY REKLAMY
Regionalne Hurtownie i Sklepy RHS
RENOVIS
RENTMED
Rise
R-kom.pl
RM INTELLIGENT CR DRIVE
royal bristol
RUST STAIN
SABO
SANTO PORTO
SBU
SDT STAHLRÄDER
SDT Stahlrader
SEMICON
Sensit
SerCE SER CAŁKIEM EKOLOGICZNY
SERCE TATR RESIDENCE
sexual health series
SiRbud
Smart Bite
SOLIDEXPERT
SOLIDEXPERT
SPARTA GRODZISK MAZOWIECKI
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
SPIRYTUS REKTYFIKOWANY 95%
THE FINEST QUALITY ORIGINAL BRAND
STARPATKI
STOK
STOP DROP
Stylowe ZAKUPY! Twój STYL
SUPERBET
SZKOLENIA MAZUR
SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH
im. Włodzimierza Kołosa
SZPRYCHY.COM
ś
TADAR Codzienne sukcesy
TAMIpol ECO
Tapi Gotuje
TeamFer
TECH-WASH
Tesla
The bike
THE ONE WARSAW
THE ONE
tołpa. dermo body cellulite.
tołpa. dermo face lipidro.

Nr ZT26/2019

2

1

2

498608
499712
498591
498776
499625
493970
493738
497135
497156
499481
498607
497778
499709
496396
498176
496633
496635
492420
499341
494010
498789
497303
496874
498593
496892
496894

tołpa. dermo face physio.
tołpa. dermo face sebio.
tołpa. dermo face strefa t.
TOP EVENT
TRANSCARPATIA
TRENDY NAILS FASHION
TRMEW
TRUCK COMPONENTS
TS
TULODZ
TUŁÓDŹ.PL
Twój Weekend
TYLKO JEDEN
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
URUCHOMIENIA.EU FIRE CONTROL SECURITY
UX-PM Certification
Vanooki
Veiiron
VERTUMNUS MAGNESIUM PLUS
VERVACTOR POLYSULFAT
Vito i Bella
VV VICTORIA VYNN SALON GEL POLISH
TAPE BOND
W ŚREMSKI KLUB SPORTOWY WARTA 1921
W witalni
WE CAN DO HR
wfośigw wojewódzki fundusz ochrony
środowiska i gospodarki wodnej w krakowie
Wiesz Co Jesz
winespot
WINNICA CHODOROWA
WINO MAKŁOWICZ
Wiślańska Cafe
WIŚNIÓWKA GÓRALSKA POLOWACA
Wkladkidobutow.pl
WRD CREATIVE PARTNERS IN BRANDING
WRD DESIGN IS IN OUR DNA
WRD DESIGN JEST W NASZYM DNA
WSZYSTKO NA DACHY
xkaski
xkaski
YASUMI MEDESTETIC
YAWAL MOREVIEW
YES WE CAN
YONELLE INFUZYJNY SPILANTOL HX-8
ZAKŁAD MĄŻ FRYZJERKI
Zakochani po uszy
Zioła i Przyprawy Babci Halinki
ŻARCIOWOZY ZLOT FOODTRUCKÓW

498486
498482
498481
499071
497046
497512
497238
494321
499032
493939
493937
496870
499307
498965
497032
496626
499637
497193
496646
496674
499800

496711
496642
497347
480923
499385
496339
499267
497068
499510
499648
493725
498543
498636
495277
496845
497252
499104
499111
493962
493961
498479
498484

498399
498547
499636
489123
498493
498920
498905
499870
493562
499836
495991
498536
498597
498524
498557
499055
496789
496791
493108
498700
489122
499088
499225
493703
495586
496650

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.
634722
1177012
1195792
1262464
1326081
1401893
1466470
1469818
1469852
1469860
1469913
1469947
1469957
1469980
1470003
1470053
1470067
1470098
1470113
1470141
1470197
1470272
1470318
1470319
1470343

EXOSTRATE (2019 05 07)
3, 5
[yataş] (2019 05 13)
CFE: 24.17.25, 27.05.17, 29.01.04
20, 24, 35
CULT BEAUTY (2019 05 17)
3
NovuMedical (2019 04 11)
CFE: 05.05.20, 29.01.15
10, 35, 44
LCA PHARMA LABORATOIRE
DERMO - COSMTIQUE (2019 05 09)
CFE: 24.13.01, 27.05.10
3, 5
THANK GOD IT’S
36
MONDAY (2019 05 21)
Sendo (2019 05 09)
CFE: 27.05.01
3, 35
LUMITIN (2019 04 10)
CFE: 26.01.03, 26.11.12, 28.03.00
5
SUPRASTIDEN (2019 01 14, 2018 10 15)
5
CARISTA (2019 01 10, 2019 01 10)
5
Intellect cosmetic (2019 04 05)
CFE: 28.05.00
3
JIA FENG STONE (2019 01 21)
CFE: 26.13.25, 27.05.01, 28.03.00
19
Little People Society
25, 35
(2018 12 18)
NxtLac (2019 04 04, 2018 11 26)
5
Greenfield (2019 02 27)
3, 5
PASSION GIN (2019 03 13, 2018 10 04)
33
Marquis Carabas (2019 03 29)
CFE: 24.09.05, 27.05.07, 29.01.12
25
Pecasa (2018 12 04, 2018 06 05)
6, 16, 20
H (2019 03 21)
CFE: 27.01.01, 27.05.21
25
CASH Expert Online Cash Today
(2019 02 01, 2019 01 29)
CFE: 26.11.07, 27.05.19, 29.01.13
36
VAST POWER (2019 04 11, 2019 04 08)
CFE: 01.15.05, 03.01.04, 26.04.05,
32
27.05.01, 29.01.14
AO FAN (2018 12 10)
CFE: 26.04.04, 26.11.12, 27.05.01
20
Shaply (2018 12 10)
CFE: 27.05.01
25
GERMAN LIQUIDS (2019 01 10, 2018 11 07)
CFE: 01.15.14, 26.01.01, 27.05.24
5, 9, 34
kara coco water from of life
(2019 01 21, 2018 07 23)
CFE: 05.01.12, 26.04.05, 26.11.01,
29, 32
27.05.09, 29.01.12

1470367
1470374
1470447
1470462
1470472
1470524
1470528
1470549
1470595

1470597
1470602
1470674
1470682
1470688
1470706
1470794
1470849
1470854
1470868
1470907
1470926
1470943
1470960

1470990
1471050

BEN GANG (2019 03 27, 2018 11 05)
CFE: 14.01.18, 26.07.25, 26.13.25
6
TLR (2018 10 31)
CFE: 27.05.01
35, 36, 39
HJ (2019 04 09)
CFE: 26.01.03
7
MOBI GARDEN (2019 04 05)
CFE: 26.03.06
18, 20, 22, 25, 27
RUNEVER (2018 12 27)
25, 35
XPOVIE (2019 05 06, 2019 04 28)
5
GRAPE ANGEL (2019 04 24)
33
Lecoco (2018 09 13)
CFE: 27.05.01
12, 28
KLLA NOVA THE FRUIT COMPANY
(2019 03 29, 2018 10 04)
CFE: 26.04.04, 26.11.03, 27.05.10,
29, 31
29.01.13
2.55 (2019 04 02, 2018 10 30)
18
VARBAXAR (2019 03 20, 2019 03 20)
5
VZV.su (2019 03 12)
CFE: 26.04.07, 27.05.09, 28.05.00, 29.01.14
35
armora (2018 12 28, 2018 11 29)
CFE: 01.15.05, 24.01.07,
9, 22, 23, 24, 27
29.01.13
TERRAGENICS (2019 05 09, 2018 11 13)
5
THE WE COMPANY
35, 36,
41, 43
(2019 01 18, 2018 12 03)
FIRE&ICE (2018 12 20, 2018 12 05)
CFE: 01.15.05, 29.01.13
32
PCS (2019 03 15, 2018 12 18)
7
PLT (2019 03 15, 2018 12 18)
7
MiPay (2019 01 21)
9, 35, 36
Swiss Concept (2018 12 21)
8, 14, 18, 21,
25, 34
MIXD FLAVOURS (2019 01 10, 2018 11 07)
CFE: 26.04.02, 27.05.09
5, 9, 34, 35
(2018 12 12)
CFE: 03.04.07
6, 11, 14, 18, 20, 21,
24, 27
BILIY NALYV Dmytro Borysov’s gastrofamily
(2019 02 28, 2019 02 14)
CFE: 01.15.09, 03.06.06, 05.07.13,
33, 43
11.03.01, 25.01.15
baby Yoshioki panties diapers (2019 04 04)
CFE: 02.09.01, 03.13.18, 27.05.02,
5
28.03.00, 29.01.15
NewTone (2019 01 22)
35
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STIER (2019 02 04,
2018 11 07)

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
25, 27
Essentia (2019 01 25, 2019 01 04)
CFE: 27.05.01
31
STIER (2019 02 01, 2018 11 07)
CFE: 03.04.01, 26.04.04,
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11,
27.03.03, 29.01.12
12, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 25, 27

1471104
1471120

Nr ZT26/2019

VVO (2019 01 25, 2018 07 25)
CFE: 26.02.01, 26.04.06, 6, 9, 12, 16, 19, 20, 25,
27.05.01, 29.01.14
28, 35, 37, 39, 40, 42
Guzema (2019 01 09)
14, 35

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

2

1

1471070,

1471102

2

1471070,

1471102

3

634722,
1471102

1195792,

4

1471070,

1471102

5

634722,
1470319,

6

1326081,

1466470,

1469913,

1470003,

1471070,

1326081,
1470524,

1469818,
1470602,

1469852,
1470688,

1469860,
1470926,

1469980,
1470990

1470003,

1470098,

1470367,

1470943,

1471070,

1471102,

1471104

7

1470447,

1470849,

1470854,

1471070,

1471102

8

1470907,

1471070,

1471102

1470682,

1470868,

1470926,

1471070,

1471102,

1471070,

1471102

1470943,

1471070,

1471102,

1470472,

1470907,

1470472,
1471120

1470674,

9

1470319,

10

1262464

11

1470943,

1471070,

1471102

12

1470549,

1471070,

1471102,

14

1470907,

1470943,

1471120

16

1470098,

1471070,

1471102,

1471104

17

1471070,

1471102

18

1470462,

1470597,

1470907,

1470943,

19

1469947,

1471070,

1471102,

1471104

20

1177012,
1471104

1470098,

1470272,

1470462,

21

1470907,

1470943,

1471070,

1471102

22

1470462,

1470682,

1471070,

1471102

23

1470682

24

1177012,

1470682,

1470943

25

1469957,
1471070,

1470067,
1471102,

1470113,
1471104

1470318,

1470462,

27

1470462,

1470682,

1470943,

1471070,

1471102

28

1470549,

1471104

29

1470343,

1470595

31

1470595,

1471080

32

1470197,

1470343,

1470794

33

1470053,

1470528,

1470960

34

1470319,

1470907,

1470926

35

1177012,
1470706,

1262464,
1470868,

1466470,
1470926,

1469957,
1471050,

1470374,
1471104,

36

1401893,

1470141,

1470374,

1470706,

1470868

37

1471104

39

1470374,

40

1471104

1471104

1471104

1471104
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2

1

41

1470706

42

1471104

43

1470706,

44

1262464

1470960

Nr ZT26/2019

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.
491295
492619
490027

490883
493433
493370
492017
494705

TRIFERTO B.V.
2019 02 19
1, 35, 44
ROSE Bikes GmbH
2019 03 18
25, 35
LABORATORIUM KOSMETYCZNE
DR IRENA ERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 04 26
3, 5
Marriott International, Inc.
2019 05 06
3, 18, 25, 35
KRASUTSKI KONRAD
2019 05 10
25
KRASUTSKI KONRAD
2019 05 17
25
ENGIE Deutschland GmbH
2019 05 17
7, 9, 12, 35, 37
Anatolievna Pohodina Irina
2019 05 31
44

493922
493884
495063
494418
495107
493246

494104

MONSTER ENERGY COMPANY
2019 06 04
28, 35
UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 06 04
30
JAGUAR LAND ROVER LIMITED
2019 06 04
9
Kivanç Tekstil Konfeksiyon Sanayi Ve Dis
Ticaret Limited Sirketi
2019 05 31
25, 35
BIOFARMA
2019 06 04
5
ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI
LEKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 06 03
3, 5
Sanitär-Union GmbH & Co KG
2019 06 07
20

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.
1432422

AROS Electronics AB
2019 02 19

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 11, 12, 14, 16, 18,
20, 21, 24, 25, 28, 34,
37, 42

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

4

Wykaz klasowy znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r. ........................ 141
Wykaz alfabetyczny znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r. .............. 143

INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R. MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH ............................. 147
Wykaz klasowy wyznaczonych po dniu 14 kwietnia 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
międzynarodowych znaków towarowych ................................................................................................................................................. 149

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO
na podstawie art. 15217 ustawy – Prawo własności przemysłowej ................................................................................... 151
INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526a ustawy – Prawo własności przemysłowej ................................................................................... 152

