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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.
462596
(220) 2016 10 12
COATRENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COATRENO
(210)
(731)

usługi sanatoriów, medyczna opieka pielęgniarska, usługi
opieki medycznej, hospicja, aromaterapia, rehabilitacja osób
po maltretowaniu, usługi saun, usługi solariów, usługi kuracji
uzdrowiskowych, usługi wizażystów.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 26.01.04, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii, jak również rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, 6 budowlane materiały metalowe,
przenośne metalowe konstrukcje budowlane, 11 urządzenia
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, chłodzenia,
suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, 37 usługi budowlane.
486288
(220) 2018 05 24
DŁUSKA ZYTA, DŁUSKI MACIEJ ART CENTRUM
NATURALNYCH TERAPII SPÓŁKA CYWILNA, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) YUMEIHO SEITAI
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, wyższe uczelnie [edukacja], kultura fizyczna, publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], edukacja [nauczanie], instruktaże, nauczanie,
produkcja filmów, gimnastyka [instruktaż], publikowanie
książek, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i obsługa zjazdów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, informacja
o edukacji, sprawdziany edukacyjne, organizowanie wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, usługi poprawiania kondycji w klubach zdrowia, przedszkola, przedszkola [nauczanie],
kształcenie praktyczne [pokazy], informacja o rekreacji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, produkcja filmów na taśmach wideo,
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych,
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych
[szkolenia], publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, fotoreportaże, fotografie, doradztwo zawodowe
[porady w zakresie edukacji lub kształcenia], nagrywanie
filmów na taśmach wideo [filmowanie], pisanie tekstów, innych niż reklamowych, 44 usługi medyczne, salony piękności, kliniki medyczne, chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa],
salony fryzjerskie, placówki rekonwalescencji [w warunkach
domowych lub sanatoryjnych], placówki rekonwalescencji
[z opieką medyczną w warunkach domowych lub sanatoryjnych], placówki rekonwalescencji, szpitale, opieka zdrowotna, masaż, pomoc medyczna, fizjoterapia, fizykoterapia,
(210)
(731)

486986
(220) 2018 06 11
DROBNY GRZEGORZ, Grzechynia
(znak słowno-graficzny)
KRÓWKA ZATORSKA

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 03.04.01,
03.04.02, 03.04.13, 03.04.24, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15,
26.01.18
(510), (511) 16 opakowania na żywność, opakowania na prezenty, szczelne opakowania z tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, nieprzepuszczające powietrza opakowania
z papieru, opakowania na prezenty z tworzyw sztucznych,
materiały amortyzujące lub wyściełające wykonane z papieru używane jako opakowania, 30 cukierki miętowe, karmelki [cukierki], pomadki [cukierki], 35 bezpośrednia reklama
pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam.
(210) 490058
(220) 2017 12 19
(731) Ferring B.V. , Hoofddorp, NL
(540) (znak słowny)
(540) CERVIDIL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne wyłącznie do użytku ginekologicznego.
492112
(220) 2018 10 27
HILLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HILLS
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 22 niemetalowe pasy transportowe, niemetalowe zawiesia transportowe, niemetalowe zawiesia rozporowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

493216
(220) 2018 11 28
SIKORSKI DAWID SMILE TRADING, Chojniczki
(znak słowno-graficzny)
ewood

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe, stoły, stoliki, ławy,
blaty stołów, krzesła, artykuły wyposażenia wnętrz i inne.
494330
(220) 2018 12 28
KRAJOWY REJESTR OPINII SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) TrustMate
(510), (511) 35 administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób
trzecich, administrowanie programami lojalności konsumenta, administrowanie w zakresie oceny przedsiębiorstw, agencie informacji handlowej [udostępnianie informacji dotyczących działalności gospodarczej, na przykład marketingu lub
danych demograficznych], aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, aktualizacja informacji dotyczących działalności gospodarczej w komputerowej bazie
danych, analiza danych biznesowych, analiza danych i statystyk dotyczących badań rynkowych, analiza danych statystycznych z badań rynku, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analiza ocen dotyczących zarządzania
działalnością gospodarczą, analiza pracy w celu określenia
umiejętności pracownika i innych wymagań względem tego
pracownika, analiza statystyk dotyczących działalności gospodarczej, analiza trendów biznesowych, analizowanie reakcji konsumentów, audyt działalności gospodarczej, badania dotyczące informacji na temat firm, badania dotyczące
informacji biznesowych, badania działalności gospodarczej
i badania rynkowe, badania opinii publicznej, badania statystyczne przedsiębiorstw, badania w zakresie działalności
gospodarczej i usługi doradcze, badania w zakresie wizerunku korporacyjnego, biznesowe oceny i wyceny w sprawach
handlowych, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie
działalności marketingowej, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, doradztwo w zakresie
promocji sprzedaży, dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, opracowywanie statystycznych danych gospodarczych i informacji handlowych, opracowywanie statystyk biznesowych,
organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów
handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie
konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie
nimi, organizowanie programów lojalnościowych do celów
handlowych, promocyjnych lub reklamowych, produkcją
materiałów reklamowych i reklam, projektowanie badań
opinii publicznej, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
promowanie [reklama] działalności gospodarczej, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, prowadzenie rejestru informacji, promowanie projektów innych osób
(210)
(731)

5

poprzez udostępnianie portfolio on-line za pośrednictwem
strony internetowej, promowanie sprzedaży dla osób trzecich za pośrednictwem programów znaczków handlowych,
przygotowywanie raportów z analiz rynkowych, reklama
biznesowych stron internetowych, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych on-line dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama typu „płać
za klikniecie”, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama
towarów i usług sprzedawców on-line za pośrednictwem
przewodnika on-line do przeszukiwania, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów
tych sprzedawców, reklamowanie usług innych dostawców,
umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie
usług tych dostawców, rozpowszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
w Internecie, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, skomputeryzowana weryfikacja danych,
skomputeryzowane przetwarzanie danych, sporządzanie
raportów do celów marketingowych, sporządzanie statystyk, statystyczne badania biznesowe, udostępnianie biznesowych informacji statystycznych, udostępnianie informacji
biznesowych w dziedzinie mediów społecznościowych,
udostępnianie informacji o produktach konsumenckich,
udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, udostępnianie on-line przewodników
reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich
prowadzących handel on-line w Internecie, udostępnianie
raportów marketingowych, udostępnianie skomputeryzowanych danych związanych z działalnością gospodarczą,
udzielanie informacji rynkowej w odniesieniu do produktów
konsumpcyjnych, udzielanie porad dla konsumentów o produktach, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów
w zakresie wyboru nabywanych towarów, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane
on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi
informacji biznesowej, usługi informacyjne w zakresie rynku
konsumentów, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, usługi
reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie
oceny marki, usługi w zakresie oceny podmiotów gospodarczych, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, 42 aktualizowanie
stron internetowych dla osób trzecich, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, ocena jakości, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], pisanie i aktualizacja
oprogramowania komputerowego, pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu
do tworzenia stron internetowych, pisanie programów
komputerowych do zastosowań medycznych, platforma
jako usługa [PaaS], prace badawczo-rozwojowe w zakresie
oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie nowych technologii na rzecz osób trzecich, projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania
danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
do importowania danych i zarządzania nimi, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania do pobierania danych,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania do przetwarzania danych, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich
[usługi informatyczne], tworzenie platform internetowych
do handlu elektronicznego, usługi doradztwa w zakresie
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oprogramowania jako usługi [SaaS], usługi elektronicznego
przechowywania danych w celu archiwizacji baz danych, obrazów i innych danych elektronicznych, usługi informacyjne
i doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego,
zapewnianie czasowego użytkowania oprogramowania
on-line, nie do pobrania, do celów edycji tekstu, zapewnianie
oprogramowania on-line, nie do pobrania, do użytku w komunikacji, zapewnianie oprogramowania on-line, nie do pobrania, do celów edycji tekstu, zapewnianie oprogramowania on-line, nie do pobrania, do zarządzania bazami danych.
(210)
(731)
(540)
(540)

494335
(220) 2018 12 28
STAŃCZUK SŁAWOMIR, Purzec
(znak słowno-graficzny)
CluB2B

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06, 29.01.15
(510), (511) 35 dystrybucja materiałów reklamowych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, badania i analizy rynkowe, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania
rynku i badania marketingowe, doradztwo w zakresie planowania działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania kadrami, doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia,
dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów,
broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, informacja
o działalności gospodarczej komputerowe zarządzanie plikami, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych
lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe],
pośrednictwo pracy (biura -), pośredniczenie w umowach
dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, pozyskiwanie
umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie
druków do celów reklamowych w postaci elektronicznej,
publikowanie tekstów reklamowych, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama na billboardach elektronicznych, reklama biznesowych stron internetowych, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
usługi agencji informacji handlowej, usługi agencji reklamowych, usługi biura pośrednictwa pracy, usługi handlowe
on-line, w ramach których sprzedający wystawiają produkty
na aukcję, a licytacja odbywa się za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, usługi w zakresie reklamy, usługi zarządzania bazami danych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajem billboardów, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, zarządzanie procesami
biznesowymi, zestawienia statystyczne, 38 dostęp do treści,
stron internetowych i portali, komunikacja za pośrednictwem blogów on-line, łączność poprzez terminale komputerowe, poczta elektroniczna, przekazywanie informacji
i danych za pośrednictwem usług on-line i Internetu, przesyłanie informacji cyfrowych, przydzielanie dostępu do baz
danych w Internecie, udostępnianie forów internetowych
on-line, udostępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line
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dla serwisów społecznościowych, udostępnianie pokojów
rozmów [chatroomów] i elektronicznych tablic ogłoszeń
on-line do przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, usługi przesyłania zdjęć, zapewnianie
dostępu do platform internetowych w celu wymiany zdjęć
cyfrowych, 41 informacja o imprezach rozrywkowych, doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie gier i konkursów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie loterii, organizowanie seminariów, publikowanie czasopism w postaci
elektronicznej w Internecie, publikowanie książek, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie
elektroniczne, tłumaczenia językowe, usługi agencji sprzedaży biletów on-line do celów rozrywkowych, 45 agencje
pośrednictwa w zawieraniu znajomości, internetowe usługi
zapoznawania osób, usługi internetowe w dziedzinie pośrednictwa partnerskiego, usługi serwisów społecznościowych on-line, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych
on-line za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania, usługi
w zakresie zapoznawania się za pośrednictwem komputera.
(210) 494348
(220) 2018 12 31
(731) MATEJA BARTOSZ DIRECT 4 YOU, Dębica
(540) (znak słowny)
(540) COVERLOVER
(510), (511) 16 torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych,
materiały i środki dla artystów i do dekoracji, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu
lub tworzyw sztucznych, artykuły do pisania i stemplowania,
artykuły do korektorowania i ścierania, maszyny biurowe,
materiały drukarskie i introligatorskie, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego,
materiały drukowane, papier i karton, spinacze do pieniędzy, jednorazowe produkty papierowe, 25 nakrycia głowy,
odzież, obuwie, 28 artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje
świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie placów zabaw
i wesołych miasteczek, gry, zabawki i akcesoria do zabawy,
30 dania gotowe i wytrawne przekąski, sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia,
produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty
i sorbety, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty
do pieczenia i drożdże, 35 usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej.
(210) 494373
(220) 2018 12 31
(731) ANTCZAK TOMASZ, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) Banned
(510), (511) 5 preparaty do ułatwiania stosunków seksualnych, kapsułki ziołowe poprawiające sprawność seksualną
u mężczyzn, żele do stymulacji seksualnej, środki ułatwiające zbliżenie seksualne, leki ziołowe, leki wzmacniające,
leki dla ludzi, suplementy diety, suplementy żywnościowe,
suplementy ziołowe, suplementy dietetyczne i odżywcze,
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suplementy diety do użytku medycznego, preparaty androgenowe, guma do żucia do celów medycznych, witaminy
i preparaty witaminowe, żelki witaminowe, dodatki witaminowe, tabletki witaminowe, napoje witaminizowane, lecznicze napoje mineralne, napoje stosowane w lecznictwie,
napoje elektrolityczne do celów medycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

494382
(220) 2018 12 31
SOBOŃ PAWEŁ BIURO RACHUNKOWE, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
Malina APARTMENTS

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, udostępnianie miejsc noclegowych
w hotelach, w pensjonatach, wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, usługi tymczasowego zakwaterowania, usługi noclegowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach,
rezerwacje miejsc w hotelach, wynajmowanie pomieszczeń
na pobyt czasowy, usługi restauracji hotelowych, kawiarnie.
494476
(220) 2019 01 04
WARYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA HOLDINGOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EQlibrium

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.19
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi w zakresie promocji, promocja sprzedaży, usługi marketingowe, zarządzanie
w działalności gospodarczej, administrowanie działalności
gospodarczej, prace biurowe, usługi menedżerskie, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi badania rynku,
w tym w celach handlowych, promocja inwestycji w zakresie nieruchomości, administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, zgromadzenie na rzecz osób
trzecich towarów z branży spożywczej, kosmetycznej,
RTV-AGD, dekoratorskiej, budowlanej, jubilerskiej, odzieżowej, medycznej, oświetleniowej, biurowej, gromadzenie
ofert dotyczących usług wynajmowania powierzchni biurowej, garaży oraz usług parkingowych, organizowanie aukcji,
wernisaży w celach komercyjnych, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów z branży spożywczej, kosmetycznej,
RTV-AGD, dekoratorskiej, budowlanej, jubilerskiej, odzieżowej, medycznej, oświetleniowej, biurowej, usług wynajmowania powierzchni biurowej, usługowej oraz parkingowej
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w dużym sklepie wielobranżowym, galerii handlowej i supermarkecie, wynajmowanie kopiarek, dobór personelu
za pomocą testów, przeprowadzanie testów psychometrycznych w celu doboru personelu, dobór personelu [dla
osób trzecich], 36 usługi ubezpieczeniowe, działalność
finansowa, usługi bankowe, usługi w zakresie majątku nieruchomego, ubezpieczenia, analizy finansowe, doradztwo
w sprawach finansowych, operacje i usługi finansowe, ad-
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ministrowanie i zarządzanie nieruchomościami, usługi finansowania kupna na raty, pośrednictwo w najmie i handlu
nieruchomościami, usługi wyceny finansowej, prowadzenie
rozliczeń finansowych transakcji w tym związanych z najmem, kupnem lub sprzedażą nieruchomości, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, badania rynku nieruchomości, usługi dotyczące windykacji, usługi w zakresie administrowania budynkami, usługi finansowe oraz pośrednictwa finansowego,
usługi finansowania nieruchomości, usługi w zakresie wynajmowania i dzierżawy nieruchomości, w tym powierzchni biurowej, magazynowej, usługi w zakresie pośrednictwa
kupna lub sprzedaży nieruchomości, usługi zarządzania
majątkiem ruchomym osób trzecich, usługi obrotu nieruchomościami, leasing, najem i dzierżawa składników majątkowych nieruchomości, usługi prowadzenia działalności
inwestycyjnej na rynku finansowym i kapitałowym, usługi
inwestycyjne, zarządzanie nieruchomościami, wynajem
nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, wynajem
powierzchni usługowej, 37 usługi budowlane, budowa nieruchomości [budownictwo], budowanie nieruchomości,
budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości komercyjnych, naprawy i remonty nieruchomości,
konserwacja nieruchomości, sprzątanie nieruchomości,
usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych,
platform roboczych i budowlanych, montaż i naprawy budynków i budowli, usługi nadzoru budowlanego, informacja
budowlana, sprzątanie budynków, usługi punktów pralniczych, instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów,
konstruowanie pawilonów handlowych i sklepów, budowa
i naprawy obiektów magazynowych, instalacja, konserwacja
i naprawy maszyn, montaż rusztowań, mycie okien, instalowanie i naprawy instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych
i chłodniczych, instalowanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych, instalowanie i naprawy urządzeń antywłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń łączności w tym
telefonów, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów
dotyczących nieruchomości.
(210)
(731)
(540)
(540)

494630
(220) 2019 01 10
BARTOSZEK JAKUB, Burzenin
(znak słowno-graficzny)
CBD CANNAHOUSE BISTRO & DELI

(531) 27.05.01, 26.03.23
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
495053
(220) 2019 02 25
ROOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROOF DACHY ŚWIATA

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 29.01.14
(510), (511) 6 dachowe rynny metalowe, dachówki esówki
metalowe, dachówki metalowe, dachy (pokrycia -) metalowe, drabiny metalowe, drabiny ze stopniami metalowymi,
drobne wyroby metalowe, dźwigary metalowe, gwoździe,
gwoździe z szeroką główką [ćwieki], gzymsy (formy, odlewy -) metalowe, gzymsy metalowe, kołnierze metalowe,
kominowe trzony metalowe, kominy metalowe, konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe (szkielety ramowe -)
[budownictwo], konstrukcje nośne szklarni, metalowe, konstrukcje stalowe [budownictwo], listwy metalowe, listwy
profilowane metalowe dla budownictwa, listwy profilowe
metalowe dla budownictwa, łupki, płytki dachowe (zaczepy do -) metalowe, maszty [słupy] metalowe, maszty ze stali,
materiały konstrukcyjne metalowe, materiały zbrojeniowe
dla budownictwa, metalowe, metalowe kosze dachowe
do użytku w budownictwie, metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, metalowe obudowy kominkowe, metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, metalowe rury odpływowe, miedź surowa
lub półprzetworzona, nity metalowe, okiennice metalowe,
okładziny metalowe [budowlane], okładziny metalowe [konstrukcyjne i budowlane], okna metalowe, okna skrzynkowe
metalowe, okna żaluzjowe metalowe, ołów surowy lub półprzetworzony, osłony do rur metalowe, palniki metalowe,
panele konstrukcyjne metalowe, pokrycia dachów, metalowe, pokrywy do włazów metalowe, przenośne struktury
metalowe, stal surowa lub półprzetworzona, szkieletowe
rusztowania metalowe, szkielety metalowe [budownictwo],
zbiorniki metalowe, złączki rur metalowe, 19 betonowe
elementy budowlane, bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, boazerie, budowlana
(tektura -) [asfaltowana], budowlane (konstrukcje -) niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, cegły, cement, deski
[drewno budowlane], deski podłogowe, deski podłogowe
[drewniane], domy z prefabrykatów [zestawy do montażu],
drewniane forniry, drewno budowlane, drewno częściowo
obrobione, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku
domowego, drewno na profile, drewno obrobione, elementy budowlane (niemetalowe -) w postaci płyt, elementy
krawędziowe do kształtowania terenu z tworzyw sztucznych, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe,
filc dla budownictwa, izolacyjne (szkło -) [budownictwo],
kamień, kamień budowlany, kamień żużlowy, kanały [dukty] niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, karton budowlany, karton z miazgi drzewnej
do użytku w budownictwie, kątowniki, niemetalowe, klinkier (kruszywo -), kominowe (deflektory -) niemetalowe,
kominowe (nasady -) niemetalowe, kominowe (przedłużacze -) niemetalowe, kominowe trzony niemetalowe, kominy niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla
budownictwa, kratownice niemetalowe, kreda [surowiec],
krokwie dachowe, kryształ górski, ksylolit, kształtki rurowe
rozgałęzieniowe niemetalowe, łupek, łupki dachowe, łupkowa (dachówka -), łupkowy (proszek -), materiały budowlane
niemetalowe, materiały do pokryć nawierzchni drogowych,
obudowy kominków, niemetalowe, ogniotrwałe materiały
budowlane, niemetalowe, ogniotrwałe powłoki cementowe, okienne szkło, z wyjątkiem stosowanego w pojazdach,
okiennice niemetalowe, okładziny drewniane, okna witrażowe, okna żaluzjowe niemetalowe, okrycia niemetalowe
dla budownictwa, profile niemetalowe dla budownictwa,
profile niemetalowe do gzymsów, pokrycia dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne, pokrycia dachowe
z gontów, pokrycia ścienne nie z metalu, rury (spustowe -)
niemetalowe, rury drenażowe niemetalowe, rury kamion-
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kowe, rury wodociągowe niemetalowe, rusztowania niemetalowe, rynny (dachowe -) niemetalowe, schody (stopnie -) niemetalowe, schody niemetalowe, siding winylowy
[materiały budowlane], smoła, smoła węglowa, smołowane
taśmy do użytku w budownictwie, szkło budowlane, szkło
okienne do użytku w budownictwie, szkło płaskie walcowane [okienne] do użytku w budownictwie, sztuczny kamień,
tłuczeń, włazy (pokrywy do -) niemetalowe, wsporniki niemetalowe do użytku w budownictwie, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, zaprawy budowlane, 37 usługi dekarskie, izolowanie budynków, budowa fabryk, budowa
falochronów, budowa i konserwacja rurociągów, budowa
i naprawa magazynów, budowa stoisk i sklepów targowych,
budownictwo, ciesielstwo, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie
i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, informacja o naprawach, izolowanie budynków, konsultacje budowlane,
montaż drzwi i okien, montaż rusztowań, murarstwo, mycie,
nadzór budowlany, odśnieżanie, rozbiórka budynków, tynkowanie, usługi dekarskie, uszczelnianie budynków.
(210) 495192
(220) 2019 01 24
(731) ZM HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA, Pszczyna
(540) (znak słowny)
(540) Go green grill
(510), (511) 29 kiełbasy, szynki, przekąski mięsne, mięso surowe, wieprzowina, wołowina, parówki, wędliny, wędzonki.
495531
(220) 2019 02 04
SZNYCEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOO THAI
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, katering, bary szybkiej obsługi [snack-bary], usługi barowe, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia
i napojów], informacja o usługach restauracyjnych, kafeterie
[bufety], lodziarnie, organizowanie posiłków w hotelach,
pizzerie, herbaciarnie, puby, przygotowywanie posiłków
i napojów, serwowanie jedzenia, restauracje, restauracje
samoobsługowe, usługi restauracyjne, restauracje z grillem,
rezerwacja stolików w restauracjach!, stołówki, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi degustacji
win (dostarczanie napojów), usługi koktajlbarów, usługi kateringowe w zakresie bufetów firmowych, usługi mobilnych
restauracji, usługi w zakresie bankietów.
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495532
(220) 2019 02 04
SZNYCEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) too thai
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, katering, bary szybkiej obsługi [snack-bary], usługi barowe, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia
i napojów], informacja o usługach restauracyjnych, kafeterie
[bufety], lodziarnie, organizowanie posiłków w hotelach,
pizzerie, herbaciarnie, puby, przygotowywanie posiłków
i napojów, serwowanie jedzenia, restauracje, restauracje
samoobsługowe, usługi restauracyjne, restauracje z grillem,
rezerwacja stolików w restauracjach, stołówki, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi degustacji
win (dostarczanie napojów), usługi koktajlbarów, usługi kateringowe w zakresie bufetów firmowych, usługi mobilnych
restauracji, usługi w zakresie bankietów.
(210)
(731)

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

495698
(220) 2019 02 07
BARTKOWSKA ANNA, Cieplewo
(znak słowno-graficzny)
SUPER mama

(531) 02.03.02, 02.03.16, 26.05.01, 26.05.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi doradztwa w dziedzinie rodzenia.
495799
(220) 2019 02 11
OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MULTI KLUCZ DO NIERUCHOMOŚCI

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
(210) 495888
(220) 2019 02 13
(731) REŚLIŃSKI BARTOSZ, Grodzisk Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) GYMWORLD
(510), (511) 41 kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie zawodów sportowych,
prowadzenie zajęć fitness, udostępnianie obiektów i sprzętu
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sportowego, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia
fizyczne], usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie.
495922
(220) 2019 02 14
HAWEŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 26.01.04, 26.01.22, 26.01.12, 29.01.15, 25.01.25
(510), (511) 32 napoje owocowe, napoje bezalkoholowe,
piwo, preparaty do przygotowywania napojów, preparaty
do sporządzania likierów, soki warzywne, soki owocowe, syropy do napojów, woda gazowana, woda i napoje mineralne, woda stołowa, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),
41 usługi w zakresie rozrywki i rekreacji, usługi salonów gier,
kasyn, organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych,
sportowych i rekreacyjnych, organizowanie konkursów, gier
losowych i loterii, organizowanie wystaw i targów z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie festynów, spotkań
towarzyskich i okolicznościowych, balów, dyskotek, kursów,
pokazów, szkoleń, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów, usługi w zakresie: edukacji, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, organizowanie wypoczynku, usługi salonów fitness i klubów zdrowia w zakresie
poprawy kondycji fizycznej, organizowanie i prowadzenie
szkoleń specjalistycznych w zakresie zarządzania restauracjami, kawiarniami, hotelami, sklepami oraz szkoleniem personelu obsługującego w/w obiekty, usługi galerii i salonów
wystawienniczych, wynajem sal wyposażonych w sprzęt
audiowizualny i telefoniczny, wynajem sal na imprezy rozrywkowe, publikacje elektroniczne on-line, usługi w zakresie
prowadzenia sal kinowych, usługi w zakresie administrowania, zarządzania i wynajmowania obiektów rozrywkowych
i rekreacyjnych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań:
video, dźwiękowych oraz ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne polegające na fotografowaniu osób, przedmiotów natury, montaż programów radiowych i telewizyjnych,
wydawanie książek i tekstów innych niż reklamowe, rezerwacja biletów do kin i teatrów, 43 hotele, motele, pensjonaty,
kawiarnie, restauracje, punkty gastronomiczne, rezerwacja
noclegów w hotelach, pensjonatach i innych podmiotach
zajmujących się czasowym zakwaterowaniem, usługi realizowane w gastronomii, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, domy opieki dla osób w podeszłym wieku, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na:
posiedzenia, mityngi, narady, szkolenia, wypożyczanie: krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, usługi cateringowe, opieka nad dziećmi, hotele, motele, pensjonaty,
kawiarnie, restauracje, punkty gastronomiczne, rezerwacja
noclegów w hotelach, pensjonatach i innych podmiotach
zajmujących się czasowym zakwaterowaniem, usługi realizowane w gastronomii, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, domy opieki dla osób w podeszłym wieku, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal
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na: posiedzenia, mityngi, narady, szkolenia: wypożyczanie,
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, usługi
cateringowe.
495923
(220) 2019 02 14
HAWEŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Skarbnica Smaku

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 35 sprzedaż artykułów spożywczych, tytoniowych, przemysłowych, leków, sprzedaż przez Internet artykułów spożywczych i przemysłowych, administrowanie
i zarządzanie centrami handlowo - rozrywkowymi, sklepami,
punktami usługowymi, gastronomiczno-hotelarskimi, hurtowniami, obiektami sportowymi, obiektami rozrywkowo rekreacyjnymi, usługi związane z organizowaniem ośrodków
ochrony zdrowia wszelkiego typu w tym szpitali oraz ich zarządzaniem i administrowaniem, zarządzanie działalnością
gospodarczą, prowadzenie marketingu, organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, usługi związane z organizacją
sieci handlowych, gastronomicznych i hotelowych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług
na rzecz osób trzecich, usługi reklamowe, usługi polegające
na promocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów, pokazy mody w celach handlowych i promocyjnych, usługi
w zakresie agencji importowych, publikowanie tekstów reklamowych, prowadzenie komputerowych baz danych, usługi związane z udostępnianiem baz danych, wynajmowanie
dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie informacji handlowej, usługi reklamy i promocji sprzedaży na rzecz osób
trzecich w sieciach komputerowych, prowadzenie reklamy
radiowej, telewizyjnej, prasowej oraz za pomocą środków
elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn
sklepowych, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych,
rozrywkowych w celach handlowych, wyceny dotyczące
przedsięwzięć handlowych, gastronomicznych i hotelowych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, organizacja konkursów w celach reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek,
prospektów, materiałów drukowanych, próbek], promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję
kart rabatowych, zarządzanie programami lojalnościowymi,
motywacyjnymi lub promocyjnymi, usługi w zakresie kart lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych dla celów
handlowych, promocyjnych, 43 hotele, motele, pensjonaty,
kawiarnie, restauracje, punkty gastronomiczne, rezerwacja
noclegów w hotelach, pensjonatach i innych podmiotach
zajmujących się czasowym zakwaterowaniem, usługi realizowane w gastronomii, usługi zaopatrzenia w żywność i na-

Nr ZT28/2019

poje, domy opieki dla osób w podeszłym wieku, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal
na: posiedzenia, mityngi, narady, szkolenia, wypożyczanie:
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, usługi
cateringowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

496035
(220) 2019 02 18
MAJCHRZAK KLAUDIA ANGELIKA, Zaragoza, ES
(znak słowno-graficzny)
Elvini

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 02.09.04, 09.07.19
(510), (511) 29 mięso i wędliny, chorizo [kiełbasa hiszpańska], kiełbaski do hot dogów, kiełbaski w cieście, przekąski
na bazie mięsa, przetworzone produkty mięsne, 30 dania
gotowe i wytrawne przekąski, ciasta [słodkie tub słone], ciasta zawierające mięso, mięso w cieście [gotowe], świeże parówki w cieście, kremy czekoladowe, kremy na bazie kakao
w postaci past do smarowania, musy czekoladowe, wyroby
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, churros [hiszpańskie
pączki], ciasta zawierające mięso, kruche ciasto, mięso w cieście [gotowe], kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, czekolada, czekolada pitna, 32 napoje bezalkoholowe,
43 bary, bary szybkiej obsługi [snack-bary],oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje oferujące dania na wynos, snack-bary, usługi barów i restauracji, usługi
mobilnych restauracji, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, przygotowanie dań
kuchni hiszpańskiej do bezpośredniego spożycia, usługi kateringowe, usługi kateringowe oferujące kuchnię hiszpańską.
(210)
(731)
(540)
(540)

496046
(220) 2019 02 18
PERNAK ŁUKASZ AERO AB, Toruń
(znak słowno-graficzny)
gilli

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 20 meble, meble biurowe, meble hotelowe, zestawy meblowe, wyroby stolarstwa meblowego, drzwi meblowe, kartoteki, komody, kanapy, podnóżki, krzesła, fotele,
fotele gabinetowe, łóżka, materace, szafy, półki meblowe,
gabloty, lustra pokojowe i biurowe, toaletki, wieszaki, pojemniki niemetalowe, biurka, stoły, stoły pod sprzęt RTV, stoły
konferencyjne, blaty, ławy, siedzenia (meble), szezlongi, stopnie schodów niemetalowe, szuflady, 35 usługi doradztwa
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej handlowej, usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządza-
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nia działalnością gospodarczą handlową, sprzedaż hurtowa
i detaliczna mebli i przedmiotów wystroju wnętrz, sprzedaż
hurtowa i detaliczna za pośrednictwem internetu mebli
i przedmiotów wystroju wnętrz, usługi informacji handlowej
dotyczącej mebli i przedmiotów wystroju wnętrz, promocja
sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw celach handlowych
i reklamowych, badania rynku, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług
w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży,
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz
danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe
zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, wycena działalności gospodarczej, audyt, pozyskiwania informacji o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, weryfikacja
rachunków, wycena działalności gospodarczej, 42 usługi
w zakresie projektowania wystroju wnętrz, usługi w zakresie
projektowania wzornictwa, w szczególności mebli i przedmiotów wystroju wnętrz.
(210) 496127
(220) 2019 02 19
(731) KyungDong Navien Co.,Ltd., Pyeongtaek-si, KR
(540) (znak słowny)
(540) Navien Smart plus
(510), (511) 9 przyrządy do pomiaru temperatury i wilgotności w gazach i ciałach stałych, urządzenia wykrywające ulatnianie się gazu, urządzenia pomiarowe i kontrolne
w zakresie klimatyzacji, elektryczne urządzenia kontrolne
do zarządzania ogrzewaniem i energią, oprogramowanie
do kontroli urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, inteligentne piloty zdalnego sterowania, aplikacje dla smartfonów, urządzenia do automatycznej kontroli wilgotności,
czujniki do pomiaru wilgotności, termostaty do użytku
w pomieszczeniach, przełączniki elektryczne do czujników
temperatury, urządzenia do regulacji ciepła, zdalne przełączniki wielofunkcyjne, zdalnie sterowane urządzenia kontrolne,
urządzenia do automatycznej kontroli spalania, urządzenia
i przybory telekomunikacyjne, urządzenia sieciowe do użytku domowego, urządzenia kontrolne do kotłów i bojlerów,
serwery do domowych systemów sieciowych, urządzenia
i narzędzia do automatycznej kontroli temperatury, urządzenia do automatycznej kontroli płynów do użytku w sprzęcie
do dostarczania wody, urządzenia do automatycznej kontroli przepływu płynów, termostatyczne zawory kontrolne
do grzejników do systemów wykorzystujących parę lub gorącą wodę, w postaci korpusów zaworów i jednostek kontrolnych, automatyczne zawory strefowe do ogrzewania lub
celów hydraulicznych, urządzenia do regulacji gorącej wody,
termostaty.
496136
(220) 2019 02 19
FOOD & FRIENDS MSHG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowny)
(540) HAPPY TO SEE YOU
(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
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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, usługi
związane z portalami internetowymi, usługi poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości
tekstowych, przekazywanie danych przy pomocy terminali
komputerowych, usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej 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.
(210)
(731)
(540)
(540)

496157
(220) 2019 02 20
KOŁODZIEJCZYK ROBERT OASI FPU, Świdnik
(znak słowno-graficzny)
OasiQUE

(531) 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, wyroby zegarmistrzowskie
i chronometryczne, paski skórzane do zegarków, paski skórzane do bagażu, 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, a mianowicie: aktówki, walizki i torby, oznaczenia
bagażowe, artykuły szkolne - plecaki, teczki, tornistry, etui
na wizytówki i portfele, pudła i pudełka ze skóry, paski skórzane inne niż odzież, nosidełka dla niemowląt, 20 wyroby
meblowe i wyposażenie mebli dziecięcych, przewijaki i poduszki dla niemowlaków, leżaki, kołyski, materace, 25 odzież,
bielizna, obuwie i nakrycia głowy: męska, damska i dziecięca,
odzież , bielizna, obuwie i nakrycia głowy: sportowa, do celów gimnastycznych i plażowych, skarpety, pończochy, rajstopy, paski skórzane do odzieży.
(210)
(731)
(540)
(540)

496196
(220) 2019 02 21
SMOLEŃSKA GRAŻYNA, Toruń
(znak słowno-graficzny)
AGROKASA

(210)
(731)

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), polepszacze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory
wzrostu [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], bakterie [inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], biostymulatory (środki oddziałujące na procesy życiowe roślin w inny sposób niż składnik pokarmowy),
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środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy,
herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki do ochrony nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory
[środki chemiczne], naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające wzrost roślin, chemiczne środki wspomagające
do użytku w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające
do użytku w ogrodnictwie, płyny wspomagające do użytku wraz z dodatkami do fungicydów, środki nawilżające
do użytku jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin, środki
do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki
nawilżające do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi,
środki nawilżające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, środki ochrony roślin przeciw patogenom, produkty
chemiczne do hamowania rozwoju chwastów, 5 pestycydy, preparaty chemiczne do zwalczania szkodników, środki
grzybobójcze, środki chwastobójcze, preparaty do niszczenia robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy, 31 nasiona,
sadzonki, cebulki i rozsady do hodowli roślin, pasze, 35 usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami
do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z ze sprzętem rolniczym, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, organizowanie
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych,
promocyjnych i reklamowych, udostępnianie powierzchni reklamowej, usługi marketingowe za pośrednictwem
wyszukiwarek internetowych, doradztwo marketingowe
w zakresie mediów społecznościowych, usługi konsultacji
biznesowych w branży rolniczej, udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej w zakresie przemysłu
rolniczego, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi
w zakresie rachunków bankowych, kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, usługi banków oszczędnościowych, administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi kredytowe, konsultacje kredytowe, doradztwo kredytowe, pożyczki,
pożyczki ratalne, pożyczki hipoteczne, pożyczka pod zastaw
hipoteczny, pożyczki pod zastaw nieruchomości, udzielanie
kredytów pod zastaw hipoteczny i pożyczek, handel walutami i wymiana walut, gwarancje i poręczenia finansowe,
udzielanie gwarancji finansowych i poręczeń (bankowość
inwestycyjna), obrót papierami wartościowymi, zarządzanie
papierami wartościowymi, gwarantowanie emisji papierów
wartościowych, usługi depozytowe, obsługa kont depozytowych, usługi w zakresie przechowywania depozytów,
usługi w zakresie przyjmowania depozytów, pośrednictwo
giełdowe [akcje i obligacje], inwestycje kapitałowe, usługi
doradztwa powierniczego, usługi instytucji powierniczych,
usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart
debetowych i elektronicznych kart płatniczych, emisja kart
kredytowych i debetowych, obsługa kart kredytowych i debetowych, usługi finansowe świadczone przez kasy oszczędnościowo-mieszkaniowe, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo w zakresie inwestycji finansowych,
doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi,
świadczenie finansowych usług leasingowych, ubezpieczanie ryzyka kredytowego [factoring], wyceny i analizy finansowe, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, informacja o ubezpieczeniach, badania w zakresie
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ubezpieczeń, organizowanie sprzedaży ratalnej towarów,
finansowanie sprzedaży na kredyt, organizowanie wynajmu
nieruchomości, dzierżawa gruntu, dzierżawa ziemi, dzierżawa gospodarstw rolnych, dzierżawa nieruchomości [tylko
nieruchomości], informacje finansowe, oszacowania majątku
nieruchomego (nieruchomości), ekspertyzy dla celów fiskalnych, gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, ściąganie należności i faktoring, doradztwo finansowe, doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, doradztwo finansowe
związane z inwestowaniem w infrastrukturę, doradztwo
finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, doradztwo finansowe związane z pożyczkami, wycena nieruchomości, wycena majątku rolnego, pozyskiwanie funduszy
dla rozwoju nowych technologii, 42 hosting portali internetowych, programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych,
projektowanie portali sieciowych, projektowanie, tworzenie,
hosting i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie, projektowanie, opracowywanie i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie, zarządzanie i nadzór forum dyskusyjnych on-line,
usługi badawcze w zakresie rolnictwa, usługi informacyjne
dotyczące bezpieczeństwa nawozów stosowanych w rolnictwie, usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa
substancji chemicznych stosowanych w rolnictwie, specjalistyczne usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie chemii
rolniczej, usługi w zakresie oceniania skuteczności rolniczych środków chemicznych, 44 usługi rolnicze, doradztwo
rolnicze, wypożyczanie maszyn rolniczych, wypożyczanie
urządzeń rolniczych, usługi rolnicze w zakresie ochrony środowiska naturalnego, usługi doradcze w zakresie upraw rolniczych, udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem
sprzętu rolniczego, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów rolniczych i ogrodniczych, udzielanie informacji na temat usług rolniczych, ogrodniczych
i leśniczych, usługi niszczenia chwastów, chirurgia drzew,
hodowla zwierząt, doradztwo związane z hodowlą zwierząt,
wypożyczanie hodowlanych zwierząt gospodarskich, projektowanie ogrodów i krajobrazów, doradztwo w zakresie
projektowania krajobrazu, rozpylanie środków ochrony roślin
do celów rolniczych, rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych stosowanych w rolnictwie, usługi ogrodnicze, usługi weterynaryjne, weterynaryjne usługi doradcze, tępienie szkodników
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, doradztwo specjalistyczne w zakresie rolnictwa,
usługi informacyjne dotyczące rolnictwa, usługi informacyjne dotyczące używania nawozów w rolnictwie, wysiew nasion, usługi doradcze w zakresie rolnictwa, usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie wykorzystywania nie chemicznych środków do zrównoważonego rolnictwa i ogrodnictwa, udzielanie informacji związanych ze stosowaniem nawozów, doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, doradztwo
z zakresu ogrodnictwa, 45 usługi serwisów społecznościowych on-line, doradztwo prawne, badania prawne.
496197
(220) 2019 02 21
DIVERSA JERZY I JAKUB SOSNOWSCY
SPÓŁKA JAWNA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MRFiX9H
(210)
(731)

Nr ZT28/2019
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(531) 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki czystości, środki chemiczne do mycia
i pielęgnacji pojazdów, preparaty do mycia i pielęgnacji pojazdów, samochodowe powłoki ceramiczne, kosmetyki samochodowe, środki do mycia i pielęgnacji pojazdów w tym
środki do mycia karoserii, szyb, silników i hamulców, szampony samochodowe, preparaty do pielęgnacji, zabezpieczania
i renowacji lakieru, woski, mleczka, pasty ścierne do usuwania rys i zadrapań z karoserii i lakieru, preparaty do mycia,
konserwacji i nabłyszczania felg i opon pojazdów, preparaty
do mycia, konserwacji, czyszczenia i nabłyszczania wnętrz
pojazdów, pasty do nabłyszczania karoserii, środki zapachowe do pojazdów, preparaty pielęgnacyjne do samochodów,
kosmetyki, środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu.
(210)
(731)
(540)
(540)

496212
(220) 2019 02 21
COMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
7 STARS

(531)

29.01.11, 27.05.05, 27.05.17, 27.07.17, 27.07.21, 01.01.02,
01.01.10, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 9 akumulatory elektryczne.
496215
(220) 2019 02 21
GALICJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALSEA AKCESORIA ŁAZIENKOWE

(210)
(731)

(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.07, 27.05.17
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, metalowe wieszaki
na ubrania, metalowe wieszaki na ręczniki, kosze metalowe,
kosze drewniane, kosze z metali nieszlachetnych, kosze i koszyki łazienkowe metalowe, dozowniki ręczników z metalu,
uchwyty na ręczniki metalowe, uchwyty z metalu, metalowe uchwyty prysznicowe, statuetki i dzieła sztuki z metali
nieszlachetnych, pojemniki metalowe, metalowe pudełka
ozdobne, kosze metalowe, haczyki metalowe do wieszaków
na ubrania, metalowe haczyki na odzież, dozowniki papieru toaletowego, mocowane na stałe, metalowe, dozowniki
ręczników papierowych, montowane na stałe, metalowe,
dozowniki ręczników z metalu, haki do wieszania ubrań,
metalowe, 9 wagi, wagi kuchenne, wagi łazienkowe, wagi
łazienkowe elektroniczne, termometry, termometry zaokienne, alarmy, urządzenia elektroniczne do pomiaru temperatury, wilgotności i ciśnienia, alkoholomierze, narzędzia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, optyczne, wagowe,
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, transformacji, aku-
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mulacji, kontroli i sterowania energii elektrycznej, ładowarki,
etui i futerały na: telefony, smartfony, tablety, płyty DVD, etui,
futerały, torby: na komputery, laptopy, notebooki, sprzęt fotograficzny, kamery, obudowy do sprzętu i akcesoriów komputerowych, obudowy do: telefonów, smartfonów, tabletów,
sprzętu telekomunikacyjnego i audio-wizualnego, kable,
płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki danych, generatory daty i czasu, artykuły optyczne, publikacje elektroniczne, 11 instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji,
klimatyzacji i oczyszczania powietrza, urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę, prysznice,
kabiny prysznicowe, wanny, wanny i kabiny spa do celów
kosmetycznych i odnowy biologicznej, sauny, urządzenia
do oświetlania, sprzęt elektryczny stosowany w gospodarstwie domowym przeznaczony do gotowania, suszenia, wytwarzania pary, chłodzenia, ogrzewania, wentylacji, wieszaki
na ręczniki podgrzewane elektrycznie, dozowniki środków
dezynfekujących do łazienek, dozowniki środków odkażających w toaletach, dozowniki środków odkażających w toaletach, deski sedesowe, grzejniki, wentylatory, wyciągi wentylacyjne, termowentylatory, podgrzewacze powietrza, suszarki
powietrza, suszarki łazienkowe do rąk, urządzenia do filtrowania wody, 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, lustra, ramki obrazów, statuetki, figurki, pudełka, pojemniki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu,
muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych
surowców lub z tworzyw sztucznych, koszyki wiklinowe, stojaki i uchwyty (meble), wkłady do szuflad z tworzyw sztucznych, dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, dozowniki
na chusteczki higieniczne, nie z metalu [mocowane na stałe], pościel, materace, poduszki, materace, statuetki, figurki,
dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych,
zawarte w tej klasie, akcesoria do przechowywania ubrań,
wieszaki i haczyki na ubrania, niemetalowe haczyki i wieszaki łazienkowe samoprzylepne, na wiercenie, na przyssawkę,
wieszaki na ubrania, niemetalowe wieszaki do półek, półki
łazienkowe z przyssawkami, na wiercenie, zakładane, narożne, prostokątne, wieszaki niemetalowe, wieszaki na ubrania,
wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, kosze niemetalowe, kosze do przechowywania [meble], kosze
z tworzyw sztucznych [inne niż kosze na śmieci], kosze i koszyki z wikliny, kosze i koszyki łazienkowe rattanowe, plastikowe, plecione, dozowniki stałe do ręczników niemetalowe,
dozowniki papieru toaletowego, mocowane na stałe, niemetalowe, dozowniki na chusteczki higieniczne, nie z metalu
[mocowane na stałe], regały łazienkowe plastikowe, metalowe, niemetalowe pojemniki do przechowywania (inne niż
do użytku kuchennego), pokrowce na ubrania, 21 wieszaki
na ręczniki, wieszaki do suszenia odzieży, wieszaki obręcze
na ręczniki [wyposażenie łazienek], wieszaki - kółka na ręczniki [wyposażenie łazienek], kosze na rośliny, kosze na kwiaty,
kosze na pranie, kosze na śmieci, kosze do użytku domowego, kosze na bieliznę plastikowe, plecione, materiałowe,
koszyki na klamerki, kosze na bieliznę na magiel i/lub na pranie plastikowe, materiałowe, uchwyty na papier toaletowy,
stojaki na papier toaletowy, stojaki na szczotki klozetowe,
szczotki, szczotki kąpielowe, szczotki wc, szczotki do misek
klozetowych, zestawy do wc, mydelniczki, kubki łazienkowe, dozowniki łazienkowe, etui na szczoteczki i szczotki, etui
na grzebienie, uchwyty na ręczniki niemetalowe, miski plastikowe, wiadra plastikowe, suszarki balkonowe na pranie,
klamerki do bielizny, klamerki do wieszania ubrań na sznurze, końcówki do mopów, wkłady wymienne do mopów,
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myjki do mycia szyb, szczotki do szorowania, kije do mopa,
kije do miotły, pojemniki do łazienek, pojemniki do przechowywania żywności, pojemniki do przechowywania przyborów łazienkowych, deski do prasowania, pokrowce na deski
do prasowania, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, wyroby szklane, porcelanowe I ceramiczne nie ujęte w innych klasach, dozowniki:
serwetek, słomek, mydła, szamponu, papieru toaletowego,
do kosmetyków, przybory kuchenne i pojemniki, statuetki,
figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów,
jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, sprzęt
i artykuły do sprzątania i czyszczenia, przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, 24 zasłonki prysznicowe, koce, prześcieradła, pościel (bielizna pościelowa),
ściereczki do kuchni, bielizna stołowa i pościelowa, bielizna
frotowa, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, tkaniny, artykuły tekstylne do użytku w gospodarstwie
domowym, tkaniny do wyposażenia wnętrz, ściereczki toaletowe [do mycia się], ceraty, podkładki na stół z materiałów
tekstylnych, rękawice do mycia, ręczniki do rąk z materiałów
tekstylnych, ręczniki, ręczniki frotte, ręczniki plażowe, duże
ręczniki, ręczniki kąpielowe, ręczniki łazienkowe, prześcieradła kąpielowe (ręczniki), 27 materiały do pokrywania podłóg,
dywaniki łazienkowe, maty prysznicowe, dywany, chodniki
(kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, wykładziny, maty z trzciny, maty z kauczuku,
wycieraczki, antypoślizgowe maty do wanien, antypoślizgowe maty prysznicowe, maty do zabawy, maty gimnastyczne,
maty plażowe, linoleum, ochronne pokrycia podłogowe, pokrycia podłogowe, płytki korkowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

496278
(220) 2019 02 22
LECHOWSKA-LISIK ELŻBIETA ELL COMMERCE, Jeżów
(znak słowno-graficzny)
SO STRONG COFFEE S

Nr ZT28/2019

496302
(220) 2019 02 22
SETKOWICZ KRZYSZTOF, SETKOWICZ KATARZYNA
RESTAURACJE KRAKOWSKIE SPÓŁKA CYWILNA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) la stazione ristorante & pizza
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 26.04.02,
26.04.18
(510), (511) 29 żywność przygotowana z ryb, mięs, zupy,
30 pizza, makarony, 41 organizowanie przyjęć, rozrywka, kateringi, 43 restauracje, zaopatrzenie w żywność i napoje.
(210) 496305
(220) 2019 02 22
(731) KOTOWSKA ANNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NOKTO
(510), (511) 37 montaż folii okiennych i samochodowych,
40 laminowanie.
496363
(220) 2019 02 25
PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFi Ogórkowa z ziemniakami smak domowej
zupy 100 % najlepszych składników Podgrzej i jedz
Bez konserwantów Bez barwników

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17, 26.11.02, 26.01.18
(510), (511) 30 kawa.
496299
(220) 2019 02 22
SETKOWICZ KRZYSZTOF, SETKOWICZ KATARZYNA
RESTAURACJE KRAKOWSKIE SPÓŁKA CYWILNA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIYAKO SUSHI EXPRESS

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.05
(510), (511) 29 żywność przygotowana z ryb, 30 sushi, 41 organizowanie przyjęć, rozrywka, 43 restauracje, zaopatrzenie
w żywność i napoje, kateringi.

(531)

29.01.15, 08.07.01, 05.09.01, 05.09.03, 05.09.15, 05.09.22,
09.01.10, 27.05.09, 27.05.10, 03.07.03, 03.07.19, 26.01.05,
26.01.15, 26.01.17, 26.01.18, 26.15.09, 26.11.01, 26.11.05,
26.11.12
(510), (511) 29 zupy, zupy warzywne, zupa ogórkowa
z ziemniakami.
496398
(220) 2019 02 25
PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

Nr ZT28/2019
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(540) PROFi Pomidorowa ze świeżych pomidorów
z lubczykiem smak domowej zupy 100% najlepszych
składników Podgrzej i jedz Bez konserwantów Bez
barwników

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FREEYU

(531)

(531)

03.07.03, 03.07.19, 05.09.17, 05.09.22, 08.07.01, 08.07.03,
09.01.10, 26.01.05, 26.01.15, 26.01.17, 26.01.18, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.12, 26.15.09, 27.05.09, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy, zupy warzywne, zupa pomidorowa.
496403
(220) 2019 02 25
PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFi Kurczak w sosie słodko-kwaśnym z ryżem
smak domowego obiadu 100% najlepszych
składników Podgrzej i jedz Bez konserwantów Bez
barwników
(210)
(731)

(531)

03.07.03, 03.07.19, 05.09.01, 05.09.15, 05.09.22, 05.07.17,
05.07.22, 08.07.25, 11.03.09, 09.01.10, 26.01.05, 26.01.15,
26.01.17, 26.01.18, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.12, 26.15.09,
27.05.09, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby kulinarne na bazie ryżu z mięsem
i owocami potrawa z ryżu z mięsem, owocami i z przyprawami, ryż z kurczakiem w sosie słodko-kwaśnym.
(210)
(731)

496441
(220) 2019 02 26
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów
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29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.19, 27.05.24, 26.04.04,
26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety
zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy
diety ze sproszkowanymi jagodami acai, żywność dla niemowląt, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana
do celów medycznych, 29 chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, galaretki, galaretki
owocowe, liofilizowane warzywa, warzywa suszone, przekąski na bazie owoców, płatki ziemniaczane, batony, desery,
dipy, 30 batony zbożowe, batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, wyroby cukiernicze, czekolada, desery, lody,
ciasta lodowe, chipsy [produkty zbożowe], muesli, orzechy
w czekoladzie, galaretki owocowe [słodycze], płatki kukurydziane, pasta migdałowa, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki
[wyroby cukiernicze], pralinki, wyroby cukiernicze na bazie
migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, przekąski na bazie zbóż, przekąski
na bazie ryżu, kawa, herbata, 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje owocowe,
woda mineralna, preparaty do produkcji napojów, 35 usługi
sprzedaży detalicznej, hurtowej, on-line towarami takimi jak:
białkowe suplementy diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, odżywcze suplementy diety,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające olej
lniany, suplementy diety zawierające propolis, suplementy
diety zawierające siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, żywność dla niemowląt, żywność
homogenizowana przystosowana do celów medycznych,
żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej
zawartości tłuszczu, galaretki, galaretki owocowe, liofilizowane warzywa, warzywa suszone, przekąski na bazie owoców,
płatki ziemniaczane, batony, desery, dipy, batony zbożowe,
batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, wyroby
cukiernicze, czekolada, desery, lody, ciasta lodowe, chipsy
[produkty zbożowe], muesli, orzechy w czekoladzie, galaretki
owocowe [słodycze], płatki kukurydziane, pasta migdałowa,
pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pralinki,
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe
do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe,
przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu, kawa, herbata, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje
izotoniczne, napoje owocowe, woda mineralna, preparaty
do produkcji napojów.
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496554
(220) 2019 02 28
HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hortex
(210)
(731)

(531)

29.01.15, 05.07.11, 05.07.22, 05.03.15, 01.15.15, 27.05.05,
27.05.11, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.05,
26.11.10, 26.11.12
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty
do wytwarzania wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie
miodu, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, soki,
napoje i nektary owocowe, zagęszczone soki owocowe, soki
przecierowe owocowe, soki i napoje o obniżonej wartości
energetycznej, owocowe soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi,
sorbety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje
serwatkowe, lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
496904
(220) 2019 03 08
FABRYKA FUTBOLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) piątek
(510), (511) 3 kosmetyki, środki toaletowe, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, woda kolońska, perfumy, woda
perfumowana, produkty i preparaty do pielęgnacji ciała, płyny po goleniu, płyny do golenia, płyny kosmetyczne przed
goleniem, 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, 16 papier i karton, druki,
fotografie, materiały piśmienne, materiały przeznaczone
dla artystów, materiały drukowane, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, książki, albumy, albumy kolekcjonerskie,
broszury, drukowane materiały ilustracyjne, 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 organiczne 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,
(210)
(731)

(531)

29.01.15, 05.07.13, 05.07.23, 05.03.15, 27.05.05, 27.05.17,
26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.11, 01.15.15, 26.11.03,
26.11.05, 26.11.10, 26.11.12
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty
do wytwarzania wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie
miodu, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, soki,
napoje i nektary owocowe, zagęszczone soki owocowe, soki
przecierowe owocowe, soki i napoje o obniżonej wartości
energetycznej, owocowe soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi,
sorbety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje
serwatkowe, lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
496563
(220) 2019 02 28
HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hortex

(210)
(731)

Nr ZT28/2019
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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, bezalkoholowe preparaty do produkcji
napojów, esencje do produkcji napojów, napoje owocowe
i soki owocowe, soki warzywne, syropy do napojów, owocowe nektary, bezalkoholowe, napoje dla sportowców, napoje
dla sportowców zawierające elektrolity.
497042
(220) 2019 03 12
JACYNO-ONUSZKIEWICZ MACIEJ MANUFAKTURA
CUKIERKÓW, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Manufaktura Cukierków
(210)
(731)

17

497167
(220) 2019 03 14
SPOŁECZNE TOWARZYSTWO HOSPICJUM CORDIS,
Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hospicjum Cordis

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.21, 26.01.01,
26.01.03, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.12, 26.05.01, 26.05.08,
02.09.01, 07.01.24, 07.01.25
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, broszury, czasopisma,
fotografie, kalendarze, kartki z życzeniami, książki, materiały
drukowane, publikacje, 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, organizacja zbiórek, 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, publikowanie książek, organizacja wystaw
związanych z kulturą lub edukacją, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 44 hospicja, opieka pielęgniarska,
medyczna, opieka zdrowotna, placówki opieki medycznej,
niehospitalizacyjne, placówki rekonwalescencji w warunkach domowych lub sanatoryjnych, fizykoterapia, porady
psychologiczne.
497384
(220) 2019 03 19
OE INDUSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) oe industry
(210)
(731)

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 cukierki, lizaki, guma do żucia, żelki, napoje na bazie herbaty i kawy, wyroby cukiernicze z karmelu,
35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich następujących
towarów: słodycze nie do celów medycznych, czekolada,
słodycze, cukierki, lizaki, guma do żucia, żelki, napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao i kawy, wyroby cukiernicze
pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie, usługi w zakresie organizowania wystaw i targów
w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży,
usługi marketingowe, doradztwo i zarządzanie w prowadzeniu działalności gospodarczej, sprzedaż w sklepach,
hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu, sprzedaż
wysyłkowa: słodyczy, cukierków, lizaków gum do żucia, żelków, wyrobów cukierniczych z karmelu, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez dla celów kulturalnych, edukacyjnych
i rozrywkowych oraz imprez sportowych i rekreacyjnych,
pozaszkolnych form edukacji, usługi w zakresie prowadzenia
szkoleń, usługi w zakresie organizacji i obsługi: konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie balów, zabaw, dyskotek, pikników, festynów, widowisk,
planowanie i organizowanie przyjęć okolicznościowych,
spotkań klubowych i towarzyskich, wynajem sal w celu organizowania przyjęć okolicznościowych, spotkań klubowych
i towarzyskich, 43 usługi w zakresie prowadzenia placówek
i punktów z wyrobami z karmelu, barów, herbaciarni, pubów, usługi cateringowe, wynajmowanie sal na posiedzenia,
przygotowanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz
ich dostawa, obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób trzecich polegające
na zaopatrzeniu w żywność i napoje.

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 26.01.03, 26.01.12
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane
materiały metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały metalowe do budowy dróg żelaznych,
przewody nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, rudy (kruszce), 11 urządzenia
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania,
chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz
instalacje sanitarne, 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie.
(210) 497556
(220) 2019 03 22
(731) Chervon (HK) Limited, Hong Kong, CN
(540) (znak słowny)
(540) FLEX
(510), (511) 7 obrabiarki ręczne, obrabiarki ręczne o napędzie elektrycznym, maszyny zasilane baterią lub akumulatorem, w szczególności do obróbki metalu, drewna, kamienia
i tworzyw sztucznych, obrabiarki zasilane baterią lub akumulatorem, ręczne obrabiarki zasilane baterią lub akumulatorem,
obrabiarki mobilne, mobilne obrabiarki z wałem giętkim,
narzędzia ręczne zawierające wbudowany silnik napędowy (narzędzia elektryczne), mobilne obrabiarki do obróbki
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metali, mobilne szlifierki kątowe, szlifierki kątowe dwuręczne, mobilne szlifierki proste, mobilne obrabiarki do obróbki
powierzchni metalowych, mobilne nagniatarki, mobilne pilarki, mobilne wyrzynarki, przenośne piły ręczne z napędem
elektrycznym, mobilne piły tarczowe, mobilne obrabiarki
przeznaczone do odnawiania, renowacji i modernizacji, mobilne szlifierki do ścian i sufitów, mobilne wkrętarki do płyt
gipsowo-kartonowych, mobilne pilarki do płyt gipsowo-kartonowych, mobilne maszyny przeznaczone do odnawiania,
mobilne szlifierki do odnawiania, mobilne wkrętarki, mobilne klucze udarowe, mobilne wiertarko-wkrętaki udarowe,
mobilne wiertarko-wkrętaki, mobilne wkrętaki do suchej zabudowy, mobilne wiertarki, mobilne obrabiarki do obróbki
powierzchniowej przez szlifowanie, mobilne szlifierki do rur,
mobilne szlifierki taśmowe, mobilne frezarki, mobilne frezarki
do obróbki kamienia, mobilne frezarki do frezowania na mokro, mobilne frezarki do obróbki kamienia na mokro, mobilne
bruzdownice do ścian, mobilne pilarki do betonu, mobilne
maszyny mieszające, mobilne betoniarki, mobilne maszyny wstrząsająco-mieszające, mobilne obrabiarki do obróbki
powierzchni malowanych, mobilne polerki, mobilne polerki
samochodowe zasilane elektrycznie, mobilne polerki do polerowania na mokro, mobilne polerki do obróbki kamienia
na mokro, mobilne polerki do obróbki betonu na mokro,
mobilne obrabiarki do obróbki kamienia: mobilne szlifierki
do szlifowania na mokro, mobilne szlifierki do obróbki kamienia na mokro, mobilne szlifierki do obróbki betonu na mokro,
mobilne wiertarki rdzeniowe i do otworów nieprzelotowych,
mobilne maszyny do kruszenia na sucho, mobilne maszyny
do cięcia kamienia, kontenery i skrzynie transportowe przystosowane do użytku z mobilnymi obrabiarkami i mobilnymi narzędziami elektrycznymi, mobilne zasilane elektrycznie,
szczególnie zasilane z sieci elektrycznej, baterii lub baterii
akumulatorowych, maszyny do frezowania, polerowania,
szlifowania, piłowania, cięcia, wkręcania, wiercenia i mieszania/wstrząsania, osprzęt do mobilnych elektrycznych obrabiarek, szczególnie stojaki i urządzenia trzymające, mobilne
urządzenia do usuwania zanieczyszczeń i pyłu, narzędzia
frezujące, polerujące, kruszące, piłujące, tnące, wkręcające,
wiercące i mieszająco-wstrząsające do mobilnych obrabiarek, odkurzacze, odkurzacze do zbierania pyłów niebezpiecznych (odkurzacze), maszyny do robót ziemnych, elektryczne maszyny do koszenia, maszyny i urządzenia rolnicze,
ogrodnicze i do robót leśnych, maszyny do koszenia [na benzynę]: skaryfikatory, nożyce do gałęzi [maszyny], maszyny
do cięcia gałęzi, nożyce do drzew [inne niż ręczne], nożyce
do drzew [maszyny], maszyny do robót ziemnych do stosowania na trawnikach i w ogrodach, kultywatory [maszyny],
elektrycznie napędzane nożyce do żywopłotów, elektryczne nożyce do gałęzi, elektryczne piły do przycinania drzew,
elektryczne maszyny ogrodnicze, elektryczne kosy ogrodnicze, elektryczne narzędzia ogrodnicze, elektryczne rozdrabniacze, elektryczne maszyny do usuwania mchu, elektryczne
aeratory do trawników, elektryczne przycinarki krawędziowe
do trawnika, elektryczne kosiarki do trawników, elektryczne
przycinarki do trawników, narzędzia ogrodnicze [maszyny],
rozdrabniacze, nożyce do żywopłotów [maszyny], maszyny
do przycinania krawędzi trawnika, kosiarki do trawy, kosiarki do trawy [maszyny], zamiatarki do trawników [maszyny]:
automatyczne kosiarki do trawy, maszyny do cięcia trawy,
maszyny do przycinania trawy, kosiarki samobieżne, narzędzia, części i osprzęt do wyżej wymienionych towarów,
8 narzędzia ręczne, narzędzia do obróbki metali, narzędzia
nagniatające, piły, narzędzia służące do odnawiania, renowacji i modernizacji, narzędzia do szlifowania ścian i sufitów,
narzędzia do przykręcania płyt kartonowo-gipsowych, narzędzia do piłowania płyt kartonowo-gipsowych, narzędzia
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do obróbki powierzchniowej przez szlifowanie, narzędzia
do szlifowania rur, narzędzia do szlifowania taśmowego, narzędzia frezujące, narzędzia frezujące do obróbki kamienia,
narzędzia do frezowania na mokro, narzędzia do frezowania
na mokro do obróbki kamienia, narzędzia do bruzdowania
ścian, narzędzia do piłowania betonu, narzędzia mieszające,
narzędzia do mieszania betonu, narzędzia wstrząsająco-mieszające, narzędzia do obróbki powierzchni malowanych, narzędzia polerujące, narzędzia do polerowania pojazdów, narzędzia do polerowania na mokro, narzędzia do polerowania
na mokro do obróbki kamienia, narzędzia do polerowania
na mokro do obróbki betonu, narzędzia do obróbki kamienia, narzędzia do szlifowania na mokro, narzędzia do szlifowania na mokro do obróbki kamienia, narzędzia do szlifowania na mokro do obróbki betonu, narzędzia do wiercenia
rdzeni i otworów nieprzelotowych, narzędzia do szlifowania
na sucho, narzędzia do cięcia kamienia, narzędzia do frezowania, polerowania, szlifowania, piłowania, cięcia, przykręcania, wiercenia i mieszania/wstrząsania, w szczególności
do obrabiarek, narzędzia ręczne, części i osprzęt do wyżej
wymienionych towarów, wszystkie wyżej wymienione towary w klasie 8 obsługiwane ręcznie, 9 laserowa aparatura
pomiarowa, odbiorniki laserowe, statywy do laserów, aparatura i przyrządy do magazynowania elektryczności, ładowarki do baterii, baterie, akumulatory elektryczne, baterie elektryczne, ładowarki bezprzewodowe, ładowarki do urządzeń
nadających się do ponownego ładowania, stacje dokujące,
ładowarki, ładowarki do akumulatorów, ładowarki do akumulatorów elektrycznych, baterie nadające się do ponownego naładowania, baterie elektryczne nadające się do ponownego naładowania.
(210)
(731)
(540)
(540)

497580
(220) 2019 03 22
Chervon (HK) Limited, Hong Kong, CN
(znak słowno-graficzny)
FLEX

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 7 obrabiarki ręczne, obrabiarki ręczne o napędzie elektrycznym, maszyny zasilane baterią lub akumulatorem, w szczególności do obróbki metalu, drewna, kamienia
i tworzyw sztucznych, obrabiarki zasilane baterią lub akumulatorem, ręczne obrabiarki zasilane baterią lub akumulatorem,
obrabiarki mobilne, mobilne obrabiarki z wałem giętkim,
narzędzia ręczne zawierające wbudowany silnik napędowy (narzędzia elektryczne), mobilne obrabiarki do obróbki
metali, mobilne szlifierki kątowe, szlifierki kątowe dwuręczne, mobilne szlifierki proste, mobilne obrabiarki do obróbki
powierzchni metalowych, mobilne nagniatarki, mobilne pilarki, mobilne wyrzynarki, przenośne piły ręczne z napędem
elektrycznym, mobilne piły tarczowe, mobilne obrabiarki
przeznaczone do odnawiania, renowacji i modernizacji, mobilne szlifierki do ścian i sufitów, mobilne wkrętarki do płyt
gipsowo-kartonowych, mobilne pilarki do płyt gipsowo-kartonowych, mobilne maszyny przeznaczone do odnawiania,
mobilne szlifierki do odnawiania, mobilne wkrętarki, mobilne klucze udarowe, mobilne wiertarko-wkrętaki udarowe,
mobilne wiertarko-wkrętaki, mobilne wkrętaki do suchej zabudowy, mobilne wiertarki, mobilne obrabiarki do obróbki
powierzchniowej przez szlifowanie, mobilne szlifierki do rur,
mobilne szlifierki taśmowe, mobilne frezarki, mobilne frezarki
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do obróbki kamienia, mobilne frezarki do frezowania na mokro, mobilne frezarki do obróbki kamienia na mokro, mobilne
bruzdownice do ścian, mobilne pilarki do betonu, mobilne
maszyny mieszające, mobilne betoniarki, mobilne maszyny wstrząsająco-mieszające, mobilne obrabiarki do obróbki
powierzchni malowanych, mobilne polerki, mobilne polerki
samochodowe zasilane elektrycznie, mobilne polerki do polerowania na mokro, mobilne polerki do obróbki kamienia
na mokro, mobilne polerki do obróbki betonu na mokro,
mobilne obrabiarki do obróbki kamienia, mobilne szlifierki
do szlifowania na mokro, mobilne szlifierki do obróbki kamienia na mokro, mobilne szlifierki do obróbki betonu na mokro,
mobilne wiertarki rdzeniowe i do otworów nieprzelotowych,
mobilne maszyny do kruszenia na sucho, mobilne maszyny
do cięcia kamienia, kontenery i skrzynie transportowe przystosowane do użytku z mobilnymi obrabiarkami i mobilnymi narzędziami elektrycznymi, mobilne zasilane elektrycznie,
szczególnie zasilane z sieci elektrycznej, baterii lub baterii
akumulatorowych, maszyny do frezowania, polerowania,
szlifowania, piłowania, cięcia, wkręcania, wiercenia i mieszania/wstrząsania, osprzęt do mobilnych elektrycznych obrabiarek, szczególnie stojaki i urządzenia trzymające, mobilne
urządzenia do usuwania zanieczyszczeń i pyłu, narzędzia
frezujące, polerujące, kruszące, piłujące, tnące, wkręcające,
wiercące i mieszająco-wstrząsające do mobilnych obrabiarek, odkurzacze, odkurzacze do zbierania pyłów niebezpiecznych (odkurzacze), maszyny do robót ziemnych, elektryczne maszyny do koszenia, maszyny i urządzenia rolnicze,
ogrodnicze i do robót leśnych, maszyny do koszenia [na benzynę], skaryfikatory, nożyce do gałęzi [maszyny], maszyny
do cięcia gałęzi, nożyce do drzew [inne niż ręczne], nożyce
do drzew [maszyny], maszyny do robót ziemnych do stosowania na trawnikach i w ogrodach, kultywatory [maszyny],
elektrycznie napędzane nożyce do żywopłotów, elektryczne nożyce do gałęzi, elektryczne piły do przycinania drzew,
elektryczne maszyny ogrodnicze, elektryczne kosy ogrodnicze, elektryczne narzędzia ogrodnicze, elektryczne rozdrabniacze, elektryczne maszyny do usuwania mchu, elektryczne
aeratory do trawników, elektryczne przycinarki krawędziowe
do trawnika, elektryczne kosiarki do trawników, elektryczne
przycinarki do trawników, narzędzia ogrodnicze [maszyny],
rozdrabniacze, nożyce do żywopłotów [maszyny], maszyny
do przycinania krawędzi trawnika, kosiarki do trawy, kosiarki do trawy [maszyny], zamiatarki do trawników [maszyny]:
automatyczne kosiarki do trawy, maszyny do cięcia trawy,
maszyny do przycinania trawy, kosiarki samobieżne, narzędzia, części i osprzęt do wyżej wymienionych towarów,
8 narzędzia ręczne, narzędzia do obróbki metali, narzędzia
nagniatające, piły, narzędzia służące do odnawiania, renowacji i modernizacji: narzędzia do szlifowania ścian i sufitów,
narzędzia do przykręcania płyt kartonowo-gipsowych, narzędzia do piłowania płyt kartonowo-gipsowych, narzędzia
do obróbki powierzchniowej przez szlifowanie, narzędzia
do szlifowania rur, narzędzia do szlifowania taśmowego, narzędzia frezujące, narzędzia frezujące do obróbki kamienia,
narzędzia do frezowania na mokro, narzędzia do frezowania
na mokro do obróbki kamienia, narzędzia do bruzdowania
ścian, narzędzia do piłowania betonu, narzędzia mieszające,
narzędzia do mieszania betonu, narzędzia wstrząsająco-mieszające, narzędzia do obróbki powierzchni malowanych, narzędzia polerujące, narzędzia do polerowania pojazdów, narzędzia do polerowania na mokro, narzędzia do polerowania
na mokro do obróbki kamienia, narzędzia do polerowania
na mokro do obróbki betonu, narzędzia do obróbki kamienia, narzędzia do szlifowania na mokro, narzędzia do szlifowania na mokro do obróbki kamienia, narzędzia do szlifowania na mokro do obróbki betonu, narzędzia do wiercenia
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rdzeni i otworów nieprzelotowych, narzędzia do szlifowania
na sucho, narzędzia do cięcia kamienia, narzędzia do frezowania, polerowania, szlifowania, piłowania, cięcia, przykręcania, wiercenia i mieszania/wstrząsania, w szczególności
do obrabiarek, narzędzia ręczne, części i osprzęt do wyżej
wymienionych towarów, wszystkie wyżej wymienione towary w klasie 8 obsługiwane ręcznie, 9 laserowa aparatura
pomiarowa, odbiorniki laserowe, statywy do laserów, aparatura i przyrządy do magazynowania elektryczności, ładowarki do baterii, baterie, akumulatory elektryczne, baterie elektryczne, ładowarki bezprzewodowe, ładowarki do urządzeń
nadających się do ponownego ładowania, stacje dokujące,
ładowarki, ładowarki do akumulatorów, ładowarki do akumulatorów elektrycznych, baterie nadające się do ponownego naładowania, baterie elektryczne nadające się do ponownego naładowania.
(210)
(310)
(330)
(731)
(540)
(540)

497695
(220) 2019 03 25
30 2018 031 140.3
(320)
2018 12 18
DE
Heinrich Bauer Verlag KG, Hamburg, DE
(znak słowno-graficzny)
GOURMET TRAVELLER

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.12, 27.05.17, 27.05.19
(510), (511) 9 nagrane i nienagrane nośniki dźwięku, obrazu oraz danych wszelkiego rodzaju, ujęte w klasie w klasie
9, z wyjątkiem nienaświetlonych filmów, w tym w szczególności taśmy magnetofonowe, kasety, płyty CD, wideodyski,
płyty gramofonowe, taśmy DAT, audio i wideo dyski, audio
i wideo kasety, audio i video filmy, audio i wideo taśmy, dyskietki, CD-ROM- y, płyty DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, urządzenia do nagrywania, transmisji lub
odtwarzania dźwięku, obrazu lub danych, maszyny liczące,
sprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe (zapisane lub do pobrania), aplikacje (oprogramowanie), mianowicie aplikacje do smartfonów, tabletów,
czytników elektronicznych oraz pozostałych przenośnych
lub stacjonarnych urządzeń informatycznych (do pobrania),
publikacje elektroniczne (do pobrania), pliki audio, pliki muzyczne i pliki obrazowe do pobrania, okulary (optyka), etui
na okulary, 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów (ujęte w klasie 16), mianowicie serwetki papierowe, chusteczki
do nosa [papierowe], papier toaletowy, papier kuchenny
i ręczniki papierowe, druki, zwłaszcza czasopisma, gazety,
książki, katalogi i broszury, materiały introligatorskie, fotografie (wydrukowane), materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), materiały piśmienne, afisze, naklejki,
karty do kolekcjonowania (wyroby papiernicze), kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały
przeznaczone dla artystów, pędzle do malowania, maszyny
do pisania, sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), torby, woreczki i koperty do pakowania wykonane z papieru, kartonu lub z tworzyw sztucznych, czcionki drukarskie i matryce
do druku ręcznego, 35 badania w zakresie reklamy, mianowicie badania sprzedaży, rynku i opinii publicznej, dystrybucja
towarów, zwłaszcza ulotek, prospektów, materiałów drukowanych i próbek towarów w celach reklamowych, pośrednictwo w zawieraniu umów reklamowych na rzecz osób
trzecich, reklama, zwłaszcza reklama radiowa, telewizyjna,
kinowa, drukowana, wideotekstowa i reklama w telegazecie,
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usługi public relations, usługi marketingowe, opracowywanie konceptów marketingowych, wypożyczanie materiałów
reklamowych, wynajem filmów reklamowych, wynajem
przestrzeni reklamowej, także w formie elektronicznej w Internecie, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe, zbieranie i systematyzowanie danych w komputerowej bazie
danych, aktualizowanie danych w komputerowych bazach
danych, administracyjno-techniczne opracowanie zamówień towarów i usług (dla ofert telezakupów), zwłaszcza
przyjmowanie zamówień, przetwarzanie zamówień, przekazywanie zamówień, przetwarzanie reklamacji i zapytań
ofertowych i usługi pośrednictwa w dostawie zamówień,
dostarczanie informacji (informacja) i doradztwo dla konsumentów w zakresie handlu i spraw gospodarczych [doradztwo dla konsumentów], publikacja materiałów drukowanych
do celów reklamowych, 38 telekomunikacja, transmisja
elektroniczna i przekazywanie elektroniczne dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, usługi telefoniczne, również za pośrednictwem infolinii lub centrum obsługi
klientów, usługi komunikacji komórkowej, usługi poczty
elektronicznej, usługi agencji prasowych, zapewnianie dostępu do baz danych w sieciach komputerowych, emisja,
przesyłanie i transmisja programów lub audycji filmowych,
telewizyjnych, radiowych, wideotekstów, teletekstów, transmisja treści cyfrowych przez sieci danych, w tym emisja i wideo na życzenie, udostępnianie informacji i ofert informacyjnych do wyszukiwania w internecie i z innych sieci danych,
zapewnianie dostępu do informacji w Internecie o grach
komputerowych, grach wideo i do informacji dotyczących
produktów z nimi spokrewnionych, telekomunikacja za pośrednictwem platform i portali w internecie, w szczególności
za pośrednictwem centrum informacji on-line do obsługi
klienta w związku z produktami wydawnictw, zapewnianie
dostępu do globalnej sieci komputerowej, usługi telekonferencyjne, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, udostępnianie kanałów telekomunikacyjnych do usług telezakupów
i dla rynków elektronicznych, elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów rozmów
[chatroomów] oraz forów internetowych, przekazywanie informacji różnego rodzaju na adresy internetowe (Web-Messaging), zapewnianie dostępu do baz danych, dzierżawa
czasu dostępu do komputerowych baz danych, 41 rozrywka, zwłaszcza rozrywka radiowa i telewizyjna oraz rozrywka
przez Internet, rozrywka za pomocą danych cyfrowych udostępnionych poprzez sieci danych, w szczególności za pomocą cyfrowego pobierania, emisji i wideo na żądanie, gry
internetowe, doradztwo i informacje odnośnie rozrywki, także w Internecie, produkcja filmów inna niż produkcja filmów
reklamowych, produkcja filmów telewizyjnych, produkcja filmów wideo, produkcja i dystrybucja programów radiowych
i telewizyjnych do emisji, również za pośrednictwem Internetu i innych mediów, sporządzanie tekstów (z wyjątkiem
tekstów do celów reklamowych), zwłaszcza do programów
wideo i programów teletekstowych, wypożyczanie filmów
(dystrybucja filmów), publikowanie i wydawanie druków
(z wyjątkiem tych do celów reklamowych), w szczególności
czasopism, gazet, książek (także w formie elektronicznej),
nauczanie, kształcenie, działalność sportowa i kulturalna,
42 doradztwo techniczne, administrowanie serwerami,
elektroniczny zapis danych i elektroniczne tworzenie kopii
zapasowych także w komputerowych bazach danych, projektowanie i pisanie programów komputerowych do przetwarzania danych, techniczne rozwijanie elektronicznych
przewodników po programach, projektowanie i tworzenie
stron domowych i stron internetowych, hosting, badania
i wyszukiwanie w bazach danych i w Internecie do celów
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techniki komputerowej i badań naukowych, udzielanie
wskazówek i informacji w zakresie technologii komputerowych i badań naukowych z wykorzystaniem technologii
telekomunikacyjnych, udostępnianie lub wynajem elektronicznych miejsc pamięci w Internecie (przestrzeni sieciowych), wynajem oprogramowania komputerowego.
497719
(220) 2019 03 26
GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Niedźwiady
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRADYCJA I JAKOŚĆ ŻOŁĄDKÓWKA KLASYCZNA
Dobry Smak WYPRODUKOWANO ZE SPIRYTUSU
LUKSUSOWEGO PRODUCT OF POLAND

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.13, 25.01.15, 25.01.18, 25.01.25
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódka.
(210)
(731)
(540)
(540)

497720
(220) 2019 03 26
TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
abc ZDROWIA poradnik medyczny

(531) 16.03.15, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
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audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe,
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły
papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne,
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii,
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi,
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry
planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe,
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych
dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych,
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych
warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego,
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży,
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej,
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji
on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi

21

w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów,
seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci
internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
497735
(220) 2019 03 26
VMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZERO VR

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 montaż filmów, dystrybucja filmów, produkcja filmów, studia filmowe, produkcja filmów szkoleniowych,
usługi produkcji filmów, wynajem kamer filmowych, usługi studiów filmowych, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria
filmów reklamowych, produkcja graficznych fragmentów
filmowych, produkcja efektów specjalnych do filmów, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, 45 licencjonowanie praw
związanych z filmami [usługi prawne].
497877
(220) 2019 03 28
SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD.,
Singapur, SG
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T TORNEO
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.21, 27.05.24,
26.05.01, 26.05.18
(510), (511) 9 wagi do użytku osobistego, krokomierze, wagi
łazienkowe, urządzenia do pomiaru wydatku energetycznego podczas wysiłku fizycznego, urządzenia do pomiaru wydatku energetycznego podczas wysiłku fizycznego
z pulsomierzem, monitory pracy serca, to jest urządzenia
do pomiaru wydatku energetycznego podczas wysiłku fizycznego z pulsomierzem, zegarem i budzikiem, 10 urządzenia do masażu stóp, urządzenia do masażu ciała, piłki
do masażu, odzież do celów medycznych, to jest do redukcji
wagi, w tym pasy i kombinezony odchudzające, urządzenia
do mierzenia tętna, urządzenia do mierzenia tętna z funkcją
pomiaru wydatku energetycznego podczas wysiłku fizycznego, monitory pracy serca, to jest urządzenia do mierzenia
tętna z funkcją pomiaru wydatku energetycznego podczas
wysiłku fizycznego oraz zegarem i budzikiem, monitory pracy serca, 12 pojazdy, sanki do jazdy na stojąco, skutery śnieżne oraz sanki i hulajnogi śnieżne bez silnika, z możliwością
sterowania, urządzenia do poruszania się na lądzie, w powietrzu i w wodzie, 14 stopery, zegarki, budziki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy i akcesoria do nich zawarte w tej klasie,
odzież sportowa, obuwie sportowe, sportowe nakrycia głowy, odzież sportowa, w tym pasy i kombinezony wyszczu-
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plające, opaski przeciwpotne, opaski na uszy, opaski na głowę [odzież], kombinezony wspomagające redukcję masy
ciała podczas wysiłku fizycznego, 27 maty do ćwiczeń gimnastycznych, maty do jogi, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, maszyny
do ćwiczeń fizycznych, w tym bieżnie stacjonarne do użytku
w ćwiczeniach fizycznych, stacjonarne rowery treningowe,
ergometry wioślarskie, maszyny do ćwiczeń z wbudowanymi ciężarkami, maszyny eliptyczne, trenażery dłoni, steppery
do ćwiczeń, steppery do ćwiczeń aerobowych, dyski do ćwiczeń, pręty sprężynowe [ekspandery] do ćwiczeń, obciążenia do ćwiczeń, ławki do ćwiczeń, klatki i stojaki do ćwiczeń, wałki do ćwiczeń gimnastycznych, sztangi, w tym
sztangi do podnoszenia ciężarów, stojaki na sztangi, talerze
do sztangi, hantle do ćwiczeń gimnastycznych, obciążniki
do ćwiczeń, pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], pasy treningowe, pasy kulturystyczne, pasy sportowe,
owijki dłoni do podnoszenia ciężarów, pasy do owijania dłoni
do użytku sportowego, dyski sportowe, drążki do podciągania, akcesoria do treningu siłowego ujęte w tej klasie, w tym
taśmy oporowe i podpory do robienia pompek, trampoliny,
skakanki, obręcze gimnastyczne, obręcze dla dzieci, obręcze
sportowe, piłki do ćwiczeń, obciążenia do ćwiczeń, w tym
kamizelki obciążeniowe, rękawice do treningu siłowego,
w tym rękawice do podnoszenia ciężarów, rękawice sportowe, rękawice do fitnessu, bloczki do jogi, paski do jogi,
pasy wspomagające redukcję masy ciała podczas wysiłku
fizycznego, rakiety, w tym rakietki do tenisa stołowego, stoły
do tenisa stołowego, zestawy do badmintona, piłki do gier,
w tym piłki tenisowe i piłki do tenisa stołowego, sanki [artykuły sportowe], sanki do użytku rekreacyjnego, sanki do zjeżdżania z górek dla rozrywki, w tym hulajnogi śnieżne, rzutki,
strzałki [gra], tarcze do gry w rzutki, rzutki do gry.
497880
(220) 2019 03 28
SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD.,
Singapur, SG
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T TORNEO

(210)
(731)

(531)

26.05.01, 26.05.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17,
27.05.21, 27.05.24
(510), (511) 9 wagi do użytku osobistego, krokomierze,
wagi łazienkowe, urządzenia do pomiaru wydatku energetycznego podczas wysiłku fizycznego, urządzenia do pomiaru wydatku energetycznego podczas wysiłku fizycznego z pulsomierzem, monitory pracy serca, to jest urządzenia
do pomiaru wydatku energetycznego podczas wysiłku
fizycznego z pulsomierzem, zegarem i budzikiem, 10 urządzenia do masażu stóp, urządzenia do masażu ciała, piłki
do masażu, odzież do celów medycznych, to jest do redukcji
wagi, w tym pasy i kombinezony odchudzające, urządzenia
do mierzenia tętna, urządzenia do mierzenia tętna z funkcją
pomiaru wydatku energetycznego podczas wysiłku fizycznego, monitory pracy serca, to jest urządzenia do mierzenia
tętna z funkcją pomiaru wydatku energetycznego podczas
wysiłku fizycznego oraz zegarem i budzikiem, monitory pra-
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cy serca, 12 pojazdy, sanki do jazdy na stojąco, skutery śnieżne oraz sanki i hulajnogi śnieżne bez silnika, z możliwością
sterowania, urządzenia do poruszania się na lądzie, w powietrzu i w wodzie, 14 stopery, zegarki, budziki, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy i akcesoria do nich zawarte w tej
klasie, odzież sportowa, obuwie sportowe, sportowe nakrycia głowy, odzież sportowa, w tym pasy i kombinezony wyszczuplające, opaski przeciwpotne, opaski na uszy, opaski
na głowę [odzież], kombinezony wspomagające redukcję
masy ciała podczas wysiłku fizycznego, 27 maty do ćwiczeń
gimnastycznych, maty do jogi, 28 gry i zabawki, artykuły
sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, maszyny do ćwiczeń fizycznych, w tym bieżnie stacjonarne
do użytku w ćwiczeniach fizycznych, stacjonarne rowery
treningowe, ergometry wioślarskie, maszyny do ćwiczeń
z wbudowanymi ciężarkami, maszyny eliptyczne, trenażery
dłoni, steppery do ćwiczeń, steppery do ćwiczeń aerobowych, dyski do ćwiczeń, pręty sprężynowe [ekspandery]
do ćwiczeń, obciążenia do ćwiczeń, ławki do ćwiczeń, klatki i stojaki do ćwiczeń, wałki do ćwiczeń gimnastycznych,
sztangi, w tym sztangi do podnoszenia ciężarów, stojaki
na sztangi, talerze do sztangi, hantle do ćwiczeń gimnastycznych, obciążniki do ćwiczeń, pasy do podnoszenia
ciężarów [artykuły sportowe], pasy treningowe, pasy kulturystyczne, pasy sportowe, owijki dłoni do podnoszenia
ciężarów, pasy do owijania dłoni do użytku sportowego,
dyski sportowe, drążki do podciągania, akcesoria do treningu siłowego ujęte w tej klasie, w tym taśmy oporowe i podpory do robienia pompek, trampoliny, skakanki, obręcze
gimnastyczne, obręcze dla dzieci, obręcze sportowe, piłki
do ćwiczeń, obciążenia do ćwiczeń, w tym kamizelki obciążeniowe, rękawice do treningu siłowego, w tym rękawice do podnoszenia ciężarów, rękawice sportowe, rękawice
do fitnessu, bloczki do jogi, paski do jogi, pasy wspomagające redukcję masy ciała podczas wysiłku fizycznego, rakiety,
w tym rakietki do tenisa stołowego, stoły do tenisa stołowego, zestawy do badmintona, piłki do gier, w tym piłki tenisowe i piłki do tenisa stołowego, sanki [artykuły sportowe],
sanki do użytku rekreacyjnego, sanki do zjeżdżania z górek
dla rozrywki, w tym hulajnogi śnieżne, rzutki, strzałki [gra],
tarcze do gry w rzutki, rzutki do gry.
(210) 498038
(220) 2019 04 01
(731) PADUREK BOŻENA, Domaszczyn
(540) (znak słowny)
(540) WYDAWNICTWO BOŻENA PADUREK
(510), (511) 9 książki w postaci elektronicznej oraz inne
dźwiękowe, tekstowe i obrazowe publikacje elektroniczne
materiałów szkoleniowych i instruktażowych, utrwalone
na nośnikach bądź w plikach cyfrowych, 16 książki oraz inne
szkoleniowe i instruktażowe materiały drukowane, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej - internetowej, wysyłkowej, stacjonarnej, targowej, świadczonej przez akwizytorów
i przedstawicieli handlowych: książek w postaci elektronicznej oraz innych dźwiękowych, tekstowych i obrazowych
publikacji elektronicznych materiałów szkoleniowych i instruktażowych, utrwalonych na nośnikach bądź w plikach
cyfrowych: książek oraz innych szkoleniowych i instruktażowych materiałów drukowanych, 41 usługi wydawnicze:
wydawanie książek oraz innych szkoleniowych i instruktażowych materiałów drukowanych.
(210) 498112
(220) 2019 05 09
(731) URBAŃSKA IZABELA, Stara Huta
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Komitet Obrony Polskiego Rolnictwa i Hodowców
Zwierząt KOPRiHZ
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(531)

29.01.12, 02.03.01, 02.03.02, 02.03.16, 02.03.23, 02.01.01,
02.01.23, 27.05.01, 20.05.23
(510), (511) 36 działalność finansowa, ubezpieczenia, bankowość, usługi związane z majątkiem nieruchomym.
498293
(220) 2019 04 05
XOPERO SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XOPERO WORKS, SO YOU CAN TOO!
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.18, 26.01.19, 26.01.22,
02.09.15
(510), (511) 44 doradztwo w zakresie rolnictwa, usługi informacyjne dotyczące rolnictwa, konsultacje w zakresie
rolnictwa.
(210)
(731)
(540)
(540)

498136
(220) 2019 04 03
WAWER PAULA, Sopot
(znak słowno-graficzny)
W

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 42 tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika.
498296
(220) 2019 04 05
NIZIŃSKA-ZATCHIJ MAŁGORZATA
ENERGY GAZ POLSKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Energy gaz polska
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu, części i akcesoria
do pojazdów, 37 usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy
i konserwacja w zakresie pojazdów i środków transportu.
(531)

27.05.01, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.21, 26.05.01, 26.05.06,
26.05.08, 26.05.18, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.12
(510), (511) 11 lampy wiszące, lampy stojące, lampy podłogowe, lampy ścienne, lampy stołowe, lampy (urządzenia
oświetleniowe), lampy LED, lampy punktowe do oświetlenia
domowego, abażury, klosze do lamp [kominki], kuliste klosze
do lamp, lampki nocne, oświetlenie dekoracyjne, podstawy
lamp, stelaże do abażurów, stojaki do lamp, urządzenia i instalacje oświetleniowe, wyposażenie oświetleniowe.

498309
(220) 2019 04 05
ŚLIWKA SEBASTIAN DANIEL, Warszawa;
OLESIAK EWELINA MARIA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUDZIARNIA Lody naturalne
(210)
(731)

498287
(220) 2019 04 05
LIMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOANNA KREDYTY POŻYCZKI LEASING
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.01.06, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
02.07.12, 02.07.23, 08.01.18
(510), (511) 30 lody, kawa, gofry czekoladowe, gofry z polewą czekoladową, gofry, lody wielosmakowe, desery lodowe, sorbety (lody wodne), 35 promocja sprzedaży dla osób
trzecich.
(551) wspólne prawo ochronne

24

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

498311
(220) 2019 04 05
TAX ADVISORS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GT TaxAGroup

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 książki, broszury, biuletyny informacyjne,
gazety, czasopisma [periodyki], 35 audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, fakturowanie, przygotowywanie zeznań podatkowych, planowanie podatkowe w zakresie rachunkowości, kompleksowe przeglądy
podatkowe, pomoc przy rozliczaniu podatków, bieżące
doradztwo rachunkowe, wycena przedsiębiorstw, doradztwo transakcyjne, analizy sprawozdań finansowych, analizy
sprawozdań finansowych, kontrola zgodności istniejących
rozwiązań finansowo - księgowych z wymogami prawa,
ocena ryzyka strategicznego i operacyjnego firm, sporządzanie sprawozdań finansowych, 36 doradztwo w sprawach
finansowych, ekspertyzy do celów podatkowych pod kątem
finansowym, ekspertyzy dla celów fiskalnych pod kątem finansowym, ocena ryzyka finansowego, 41 organizowanie
i prowadzenie: szkoleń, warsztatów, konferencji, kongresów,
sympozjów, zjazdów, seminariów dotyczących zagadnień
podatkowych, pisanie, redagowanie i publikowanie tekstów
dotyczących zagadnień podatkowych, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, tłumaczenia.
498317
(220) 2019 04 05
ŚLIWKA SEBASTIAN DANIEL, Warszawa;
OLESIAK EWELINA MARIA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUDZIARNIA Lody naturalne
(210)
(731)
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(540) LA RIVE easy!

(531) 19.03.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane, wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie,
esencje eteryczne, olejki eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetyczne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria), pomadki
do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody
zapachowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

498356
(220) 2019 04 08
LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(znak słowno-graficzny)
LA RIVE NEW RIDE

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 08.01.18,
02.07.12, 02.07.23
(510), (511) 30 lody, kawa, gofry czekoladowe, gofry z polewą czekoladową, gofry, lody wielosmakowe, desery lodowe, sorbety (lody wodne), 35 promocja sprzedaży dla osób
trzecich.
(551) wspólne prawo ochronne
(210) 498355
(220) 2019 04 08
(731) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 19.03.03, 19.09.99, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane, wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie,
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esencje eteryczne, olejki eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetyczne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria), pomadki
do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody
zapachowe.
(210) 498357
(220) 2019 04 08
(731) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(540) LA RIVE NEW GAME

25

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 19.03.03, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12, 25.07.08
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane, wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie,
esencje eteryczne, olejki eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetyczne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria), pomadki
do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody
zapachowe.
(210) 498375
(220) 2019 04 08
(731) GABRYŚ DARIUSZ, Parzynów
(540) (znak słowny)
(540) medisen
(510), (511) 10 meble i pościel do celów medycznych, sprzęt
do przenoszenia pacjentów, 20 meble i akcesoria meblowe
wyposażenia domu, 24 wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych.
498385
(220) 2019 04 08
376WEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3coty
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 19.03.03, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11, 27.05.17, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.12, 25.07.02
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane, wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie,
esencje eteryczne, olejki eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetyczne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria), pomadki
do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody
zapachowe.
(210) 498358
(220) 2019 04 08
(731) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(540) LA RIVE YOU GOT ME

(531) 03.01.06, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 16 materiały drukowane: plakaty, plakaty reklamowe, biuletyny informacyjne, drukowane arkusze
informacyjne, gazety, publikacje drukowane, ulotki, ulotki
drukowane, ulotki reklamowe, drukowane ulotki informacyjne, jednorazowe produkty papierowe: afisze, plakaty
z papieru lub kartonu, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne: etykiety z papieru, etykiety z papieru lub
kartonu, etykiety przylepne z papieru, kalendarze drukowane, kalendarze ścienne, kalendarze na biurko, koperty
[artykuły piśmienne], nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki, notatniki [notesy], torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub
tworzyw sztucznych: torby papierowe, torby papierowe
do pakowania, papierowe torby na prezenty, 31 karmy
i pasze dla zwierząt: koty, karma dla kotów, artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia kotów,
artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia kotów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia
kotów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, pokarmy puszkowane lub konserwowane
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dla zwierząt, karmy dla kotów, karmy i pasze dla zwierząt, karmy w puszce przeznaczone dla kotów, artykuły
spożywcze dla zwierząt mlecznych, artykuły spożywcze
zawierające wołowinę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia kotów,
ciastka dla kotów, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych,
jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych,
karma dla zwierząt domowych, kości i pałeczki jadalne dla
zwierząt domowych, mleko w proszku dla kociąt, pokarm
dla kotów na bazie ryb lub składający się z ryb, pokarmy
puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, preparaty spożywcze dla kotów, 35 usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej: usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do produktów dla zwierząt domowych, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych
związane z artykułami spożywczymi, usługi w zakresie
wystaw i prezentacji produktów: organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, organizowanie i prowadzenie
pokazów w celach reklamowych, organizowanie pokazów
w celach handlowych, pokazy [do celów promocyjnych/
reklamowych], pokazy towarów do celów promocyjnych,
pokazy towarów dla celów reklamowych, pokazy towarów, pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów
elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, prezentacje towarów
i usług, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, przygotowywanie
pokazów w celach reklamowych, przygotowywanie pokazów w celach handlowych, przygotowywanie wystaw
do celów działalności gospodarczej, przygotowywanie
wystaw w celach handlowych, przygotowywanie wystaw
w celach komercyjnych, usługi w zakresie pokazów towarów, usługi w zakresie organizowania pokazów towarów
handlowych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne: produkcja materiałów reklamowych, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, produkcja materiałów
reklamowych i reklam, reklama, reklama w Internecie dla
osób trzecich, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama on-line poprzez
komputerowe sieci komunikacyjne, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych
on-line dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci
komunikacyjne, reklama zewnętrzna, reklama banerowa,
reklama w czasopismach, reklama w prasie popularnej
i profesjonalnej, reklama na bilbordach elektronicznych,
reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji,
reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, usługi
reklamowe w tym reklama on-line w sieci komputerowej,
reklama typu ”płać za kliknięcie”, reklama radiowa, reklamy
telewizyjne, projektowanie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób
trzecich przez Internet.
(210)
(731)

498404
(220) 2019 04 08
WIĘCKOWSKA SYLWIA, STYBNER ŁUKASZ CREAM
BEAR POLAND SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk

Nr ZT28/2019

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CREAM BEAR

(531) 03.04.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 torby, torebki, paski, plecaki, paski-portfele,
portfele, kosmetyczki, walizki, 25 odzież, bluzki, bluzy, koszulki, T-shirty, narzutki, koszule, swetry, sukienki, spódniczki,
spodnie, spodenki, pidżamy, kombinezony, skarpetki, kurtki,
płaszcze, czapki, szaliki, chustki, kamizelki, chusty, bielizna,
nakrycia głowy, obuwie, 35 usługa sprzedaży hurtowej, detalicznej, prowadzonej stacjonarnie oraz poprzez telewizję,
radio, Internet, sieci komputerowe, telefonię stacjonarną i komórkową a także inne środki komunikacji z możliwością złożenia zamówienia oraz zakupu na odległość: odzieży, bluzek,
bluz, koszulek, narzutek, koszul, T-shirtów, swetrów, sukienek,
spódniczek, spodni, spodenek, pidżam, kombinezonów,
skarpetek, kurtek, płaszczy, czapek, szalików, chustek, kamizelek, chust, bielizny, nakryć głowy, obuwia, torebek, pasków,
plecaków, pasków-portfeli, portfeli, kosmetyczek, walizek.
498407
(220) 2019 04 08
VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUSION HAND & BODY HYDRATING CREAM
(210)
(731)

Nr ZT28/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 26.04.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(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.
498409
(220) 2019 04 08
VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pure ALCO REMOVER

(210)
(731)
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(540) (znak słowny)
(540) NETDIVE
(510), (511) 35 badania marketingowe, badania rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, monitorowanie obecności marki w Internecie, badania w zakresie efektów kampanii reklamowych
i promocji w Internecie, także w mediach społecznościowych, usługi reklamowe, doradztwo reklamowe i marketingowe, sporządzanie ekspertyz dotyczących efektywności
marketingowej i reklamowej, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, sporządzanie prognoz
ekonomicznych, public relations, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, telemarketing, wywiad gospodarczy,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, ustalanie potencjalnych odbiorców towarów i usług, monitoring Internetu pod
kątem opinii o osobach i organizacjach, kształtowanie wizerunku towarów i usług oraz osób i organizacji.
498444
(220) 2019 04 08
ELDAR ELEGANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) ELDAR ELEGANCE
(510), (511) 25 bielizna, bielizna sportowa, biustonosze,
bluzki, body, figi, halki, koszulki, majtki, piżamy, topy, tuniki.

(210)
(731)

(531) 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.

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

498455
(220) 2019 04 09
BYLICA ŁUKASZ BARBAKAN BEER, Wieliczka
(znak słowno-graficzny)
WAWELSKIE

498420
(220) 2019 04 08
VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASTER GEL
(210)
(731)

(531)
(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11,
26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 26.04.22
(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.
(210)
(731)

498437
(220) 2019 04 08
IQS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

24.09.01, 24.09.13, 06.19.16, 06.19.17, 06.07.25, 05.11.15,
27.05.01
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210)
(731)
(540)
(540)

498456
(220) 2019 04 19
ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ PROTEKT , Łódź
(znak słowno-graficzny)
4PROTEKT

28
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(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 6 drobne pojedyncze wyroby metalowe, takie
jak: haki, zaczepy, zatrzaśniki, klamry, sprzączki, paliki do namiotów, strzemiona, słupołazy, drzewołazy, raki do wspinaczki po oblodzonych nawierzchniach, słupki kotwiczące,
wsporniki, kotwy, urządzenia zaczepowe, belki zaczepowe,
zaciski do lin, siodełka, rusztowania, stopnie i drabiny, napinacze i naprężacze, liny metalowe nieelektryczne, barierki
rozstawne, statywy, łańcuchy, skrzynki na narzędzia, taśmy
i zawiesia do przenoszenia ładunków, drabiny metalowe,
9 urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia i przyrządy dla
ratownictwa, 18 torby, torby przenośne, obroże dla zwierząt,
plecaki, walizki, 22 liny, sznury, pasy i zawiesia do transportu
ładunków niemetalowe, sieci, drabiny linowe, namioty, torby
i worki z materiałów tekstylnych, 28 artykuły gimnastyczne,
artykuły i sprzęt sportowy.
(210) 498462
(220) 2019 04 09
(731) McDonald’s Corporation, Oak Brook, US
(540) (znak słowny)
(540) FUNDACJA RONALDA McDONALDA
(510), (511) 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne.
(210)
(731)
(540)
(540)

498478
(220) 2019 04 09
EXCELLENCE SPÓŁKA AKCYJNA, Lipa
(znak słowno-graficzny)
Biorę

do gotowania, warzywa suszone, zupy, 30 batony zbożowe,
herbata mrożona, jogurt mrożony [lody spożywcze], napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty,
owocowe (galaretki -) [słodycze], preparaty roślinne zastępujące kawę, sorbety [lody], sos jabłkowy [przyprawa], sos
żurawinowy [przyprawa], sosy owocowe, sosy pomidorowe,
syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, 32 bezalkoholowe preparaty
do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe
na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu,
napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje izotoniczne, napoje na bazie
owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka,
napoje orzeźwiające, napoje sportowe wzbogacane proteinami, owoce (bezalkoholowe napoje z soków -), owocowe
nektary, bezalkoholowe, pomidory (sok-) [napój], soki, soki
warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady,
syropy do napojów, woda [napoje].
498496
(220) 2019 04 09
SOLPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Soltopin
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 leki dla ludzi, suplementy diety,
produkty farmaceutyczne, preparaty i artykuły medyczne
i weterynaryjne.
(210)
(731)

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

05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.01.02, 26.01.05, 29.01.13,
27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety
zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko,
suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, 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 witaminowe w postaci plastrów, 29 aloes
spożywczy, chipsy owocowe, dżemy, galaretki, jogurt, kefir
[napój mleczny], koktajle mleczne, kompozycje owoców
przetworzonych, miąższ owoców, mleczne produkty, mleko
kokosowe, mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko sojowe, mleko z orzeszków ziemnych, mrożone
owoce, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie
mleka migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego,
owoce w puszkach, pasta z owoców tłoczonych, przecier
jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, pyłki kwiatowe jako żywność, sałatki owocowe, sok pomidorowy do gotowania, soki roślinne

Nr ZT28/2019

498500
(220) 2019 04 09
WIKIRA MACIEJ HANDEL-USŁUGI, Lublin
(znak słowno-graficzny)
VAPE TECH POLAND FROM VAPERS TO VAPERS

(531)

(531) 15.09.02, 27.05.01
(510), (511) 34 ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach,
papierosy elektroniczne, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne,
waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego.
498502
(220) 2019 04 09
KOZŁOWSKI WOJCIECH WOJMAR
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE,
Łódź
(540) (znak słowny)
(540) WOJMAR
(510), (511) 39 usługi transportowe w przewozie towarów
samochodami ciężarowymi, spedycja, logistyka, wynajem samochodów ciężarowych, wynajem naczep i chłodni
do samochodów ciężarowych, wynajem magazynów i przechowywanie towarów na składowiskach, wypożyczanie kontenerów magazynowych.
(210)
(731)

(210) 498505
(220) 2019 04 09
(731) MRÓZ BOGUMIŁA, Sowia Wola
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT28/2019
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(540) Między Wałkami

(531) 11.01.22, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności
i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów
w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów
w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach
szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów,
restauracje dla turystów, usługi restauracji hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje
samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących
restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie
informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje,
usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków.
498506
(220) 2019 04 09
OPTIMA NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gródki
(540) (znak słowny)
(540) OLEJEK ZŁODZIEI
(510), (511) 3 olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów
zapachowych, olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach
powietrza, olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym, olejki eteryczne do użytku w procesach produkcyjnych, olejki eteryczne jako zapachy do prania, olejki eteryczne
do stosowania w aromaterapii, olejki eteryczne do pielęgnacji
skóry, esencje eteryczne, olejki eteryczne, olejki eteryczne cytrynowe, roślinne olejki eteryczne, naturalne olejki eteryczne,
aromatyczne olejki eteryczne, aromaty [olejki eteryczne], zmieszane olejki eteryczne, esencje i olejki eteryczne, olejki eteryczne do użytku przemysłowego, olejki eteryczne o zastosowaniu
kosmetycznym, olejki eteryczne do użytku osobistego, kosmetyki w formie olejków, kremy do ciała [kosmetyki], kosmetyki
i preparaty kosmetyczne, olejki do ciała [kosmetyki], kosmetyki
w postaci płynów, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do użytku osobistego, płyny
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kosmetyki do stosowania na skórę, olejki zapachowe,
olejki do włosów, olejki mineralne [kosmetyki], aromaty [olejki
aromatyczne], olejki do ciała, olejki do masażu, olejki do kąpieli
nielecznicze, olejki do masażu, nielecznicze, olejki do celów kosmetycznych, naturalne olejki do celów oczyszczających, olejki
naturalne do celów kosmetycznych, olejki i płyny do masażu,
olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, olejki do pielęgnacji
skóry [nielecznicze], olejki do ciała w sprayu, olejki do perfum
i zapachów, olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, olejki
perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, olejki

(210)
(731)

29

do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], olejki zapachowe
wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, aromatyczne olejki
do kąpieli, preparaty zapachowe, drewno zapachowe, pałeczki
zapachowe, pokojowe spraye zapachowe, rozpylacze zapachowe do pomieszczeń, środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki zapachowe do pomieszczeń, preparaty zapachowe
do pomieszczeń, środki zapachowe do samochodów, sole
zapachowe do kąpieli, saszetki zapachowe do bielizny, środki
perfumeryjne i zapachowe, spraye zapachowe do odświeżania
tkanin, środki zapachowe do celów domowych, zapachowe
płyny i kremy do pielęgnacji ciała, mydła i żele, mydła kosmetyczne, mydła antybakteryjne, perfumowane mydła, mydła
nielecznicze, mydła w płynie, mydła w kremie, mydła w kostce,
produkty z mydła, mydła do pielęgnacji ciała, mydła do celów
leczniczych, mydła w płynie do kąpieli, mydło migdałowe, mydło pielęgnacyjne, mydło do skóry, mydło w płynie do kąpieli
stóp, nielecznicze preparaty do masażu, kremy do masażu,
nie do celów leczniczych, żele do masażu, inne nie do celów
medycznych, woski do masażu, substancje zapachowe do użytku osobistego, zapachowe kremy do ciała, olejek lawendowy,
olejek lawendowy do użytku kosmetycznego, olejek z drzewa
herbacianego, 5 odżywcze suplementy diety, suplementy diety
dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy
diety do użytku dietetycznego, suplementy diety składające się
z witamin, suplementy diety sporządzone głównie z witamin,
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów
leczniczych, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych
wymaganiach dietetycznych, produkty farmaceutyczne do leczenia chorób dróg oddechowych, preparaty farmaceutyczne,
preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, przeciwbakteryjne
preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom układu oddechowego, 44 aromaterapia, usługi w zakresie
higieny i pielęgnacji urody ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

498510
(220) 2019 04 09
Maxge Electric Technology Co., Ltd., Wukang, CN
(znak słowno-graficzny)
MAXGE

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 przełączniki elektryczne, układy scalone,
wtyczki elektryczne, wyłączniki samoczynne, pulpity rozdzielcze [elektryczność], materiały na przewody instalacji
elektrycznych [kable], wskaźniki strat elektrycznych, latarnie
sygnalizacyjne, skrzynki rozgałęźne [elektryczność], chronografy [aparaty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie], elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące.
498511
(220) 2019 04 09
BURACZEWSKI DANIEL M-DAN MASZYNY
BUDOWLANE, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) M-DAN
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie maszyn budowlanych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
maszyn budowlanych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
pojazdów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pojazdów,
usługi sprzedaży aut osobowych.
(210)
(731)
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498512
(220) 2019 04 09
OLENIACZ ROBERT SZKOŁA PŁYWANIA PŁYWAK,
Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pływak
(210)
(731)

(531) 03.09.01, 03.09.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 nauka pływania, szkolenia z pływania, nauczanie indywidualne, usługi trenerskie, organizowanie zawodów sportowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

498514
(220) 2019 04 09
PLUSKOTA PIOTR GASTRO-ART, Stęszew
(znak słowno-graficzny)
DÖNER HARIKA KEBAP

(531) 29.01.13, 08.05.02, 08.05.25, 27.05.01
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności
i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów
w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów
w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach
szybkiej obsługi, dostarczanie posiłków do bezpośredniego
spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów
dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie
posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje dla turystów, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów,
serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, udzielanie informacji
dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem
żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności,
usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia
w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków, przygotowywanie dań kuchni tureckiej do bezpośredniego spożycia,
przygotowywanie posiłków składających się głównie z kebaba, usługi kateringowe oferujące kuchnię turecką, usługi cateringowe oferujące posiłki składające się głównie z kebaba.

(210)
(731)
(540)
(540)
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498516
(220) 2019 04 09
MATEREK MARTA PARTY PROJEKT, Kutno
(znak słowno-graficzny)
PP PARTY PROJEKT we are events

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 organizacja wycieczek turystycznych, usługi
doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, usługi
przewodników turystycznych, usługi rezerwacji podróży
turystycznych, rezerwacja podróży za pośrednictwem biur
turystycznych, usługi biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, udzielanie informacji turystom związanych
z wyprawami i zwiedzaniem, 41 organizowanie imprez muzycznych, organizowanie imprez tanecznych, planowanie
specjalnych imprez, informacja o imprezach rozrywkowych,
prowadzenie imprez kulturalnych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay,
organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, rezerwacja sal
na imprezy rozrywkowe, obsługa gości na imprezach rozrywkowych, didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne, usługi
edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi technika
oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, zamawianie artystów estradowych na imprezy, usługi w zakresie inżynierii
dźwięku do obsługi imprez, usługi prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, usługi w zakresie
dystrybucji i rezerwacji biletów na imprezy, usługi w zakresie
firmowych imprez dla klientów lub pracowników, organizowanie gal, usługi w zakresie konferencji, usługi doradcze
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizacja
szkoleń, zapewnianie kursów szkoleniowych, doradztwo
w zakresie szkoleń, udostępnianie informacji dotyczących
szkoleń, usługi edukacyjne i szkoleniowe, szkolenia z zakresu public relations, usługi szkoleniowe dla biznesu, szkolenia
w zakresie umiejętności biznesowych, szkolenia w zakresie
technik komunikacyjnych.
498521
(220) 2019 04 10
IMMOBILIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMMOBILIA POLSKA
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 07.01.08
(510), (511) 36 agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie nieruchomości, wynajem mieszkań, domów, pomieszczeń biurowych, powierzchni magazynowych i lokali handlowych,
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analizy finansowe, wycena nieruchomości, finansowanie
nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, pozyskiwane gruntów i działek
budowlanych na zlecenie osób trzecich, 37 usługi budowlano-montażowe w zakresie budynków i budowli, usługi budowlane, w tym: budownictwo obiektów mieszkaniowych,
handlowych, magazynowych, biur, hoteli, obiektów sportowych, budownictwo przemysłowe, nadzór budowlany, rozbiórka budynków, doradztwo budowlane, 42 projektowanie
budowlane i urbanistyczne, projektowanie nieruchomości,
projektowanie budynków mieszkalnych, usługowych, produkcyjno - magazynowych, aranżowanie i dekorowanie
wnętrz, obsługa geodezyjna inwestycji.
(210) 498533
(220) 2019 04 10
(731) GOŁĘBIOWSKI MACIEJ NO LIMIT, Radom
(540) (znak słowny)
(540) uslugeo
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane,
urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia naukowe, aparatura
i urządzenia oraz kable do zastosowania w elektryce, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia optyczne,
wzmacniacze i korektory, oprogramowanie dotyczące porównywarek cenowych, oprogramowanie pozwalające użytkownikowi wyświetlić oferty handlowe podmiotów znajdujących się w jego sąsiedztwie, gazety elektroniczne do pobrania, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe utrwalone na różnych nośnikach danych, nagrane nośniki danych
w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach,
tabletach lub innych urządzeniach mobilnych, programy
komputerowe nagrane: programy komputerowe udostępniane on-line, publikacje elektroniczne na nośnikach pamięci oraz do pobrania on-line, oprogramowanie komputerowe,
12 lądowe pojazdy i środki transportu, pojazdy szynowe, pojazdy do poruszania się po wodzie, części i akcesoria do pojazdów, sprzęt i urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, mechanizmy napędowe, w tym silniki
do pojazdów lądowych, 16 materiały drukowane, publikacje
drukowane, papier i karton, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, tektury lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i i wyposażenie edukacyjne, kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, fotografie, nalepki, naklejki, papeteria, publikacje drukowane, gazety, czasopisma, książki, mapy, plany, komiksy, podręczniki, rysunki, grafiki, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi
public relations, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjnych oraz reklamowych, usługi edytorskie
w dziedzinie reklamy, usługi w zakresie badania rynku oraz
badania opinii publicznej, badania marketingowe, oferowanie w mediach produktów dla celów sprzedaży detalicznej,
usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi,
usługi w zakresie zarządzania i administrowania biznesem
oraz czynności biurowych, organizowanie imprez reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
udostępnianie komputerowych baz danych, obróbka tekstów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów w prasie i innych mediach w tym mediach
elektronicznych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi w zakresie prenumeraty czasopism i gazet, wynajmowanie miejsc na umieszczenie ogłoszeń i reklam w prasie i mediach elektronicznych, publikowanie ogłoszeń, reklam i tekstów sponsorowanych w prasie, radiu, telewizji i w mediach
elektronicznych, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe,
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pomoc w prowadzeniu lub zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi lub przemysłowymi, usługi rejestracji, transkrypcji, tworzeniu, kompilacji, lub systematyzacji informacji
pisemnej lub w inny sposób zapisanej, jak również kompilacji
danych statystycznych lub matematycznych, usługi agencji
reklamowych, w tym w połączeniu z usługami pożyczek
bankowych i/lub świadczeniem rożnych usług i/lub sprzedażą oraz wynajmem pojazdów, pośrednictwo w transakcjach
kupna i sprzedaży towarów i transakcjach w zakresie świadczenia usług, pozyskiwanie nabywców i dostawców towarów i usług i/lub rozpowszechnianie informacji i reklamy
w tym zakresie, pozyskiwanie i rozpowszechnianie ogłoszeń,
w tym w Internecie i poprzez Internet, wsparcie oraz organizowanie przetargów i aukcji, w tym w Internecie i poprzez
Internet, wynajmowanie miejsc i powierzchni reklamowych
i ogłoszeniowych, w tym w Internecie i poprzez Internet,
sporządzanie, dostarczanie i rozpowszechnianie informacji
dotyczących charakterystyki, jakości i cen usług, udzielanie
porad i informacji dotyczących charakterystyki, jakości i cen
usług, udostępnianie rynku on-line dla celów kupna i sprzedaży towarów oraz świadczenia usług, negocjowanie zakupu usług, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów,
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu
reklamowego i mediów, porównywania cen, publikowanie
i dostarczanie recenzji o towarach i usługach, negocjowanie
cen towarów i usług, usługi w zakresie badania i ocen przedsięwzięć biznesowych, przetwarzanie danych i zarządzanie
nimi, sprzedaż samochodów, pośrednictwo w kontraktach
w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż towarów, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych,
w tym poprzez Internet, pośrednictwo w nabywaniu różnych usług, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, rozpowszechnianie ogłoszeń, w tym za pośrednictwem sieci komputerowe, pośrednictwo w zakresie nabywania wymienionych usług, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet), zamieszczanie ogłoszeń na rzecz
osób trzecich, między innymi w sieci Internet, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia sprzedaży towarów i/lub nabycia usług, świadczenie usług on-line
w zakresie ogłoszeń sprzedaży towarów i/lub nabywania
usług, informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych usług, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, usługi instytucji bankowych lub instytucji współpracujących z nimi, takie Jak maklerzy dewizowi lub izby rachunkowe, bankowość inwestycyjna, przelewy i transakcje
bankowe, ściąganie należności, faktoring, usługi pośredników dotyczących papierów wartościowych i dóbr, usługi
związane z emisją czeków podróżnych i akredytyw, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, inwestowanie
w nieruchomości, usługi leasingowe, usługi związane z administrowaniem nieruchomościami, tj. wynajmem, wyceną
majątku nieruchomego lub finansowaniem, pobieranie
czynszu, wynajem nieruchomości i majątku, organizowanie
wynajmu nieruchomości, agencje mieszkaniowe, timesharing nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, remont nieruchomości, wycena nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, wynajem nieruchomości i majątku, usługi
świadczone przez agentów lub maklerów zajmujących się
ubezpieczeniami, usługi świadczone ubezpieczonym oraz
usługi związane z zawieraniem umów, pośrednictwo ubezpieczeniowe, gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, usługi instytucji kredytowych innych niż banki, usługi
podatkowe, usługi celne, gromadzenie funduszy i sponsoring finansowy, handel walutami i wymiana walut, usługi
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w zakresie wycen, usługi związane z majątkiem nieruchomym, usługi w zakresie ocen finansowych i podatkowych,
usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczącego nieruchomości, agencje pośrednictwa w zakresie handlu nieruchomościami, informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące
wyżej wymienionych usług, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, konserwacja i naprawy
budynków, usługi instalacyjne, malowanie budynków
i ich części, malowanie pojazdów, czyszczenie, naprawy
i konserwacja budynków, usługi świadczone przez wykonawców lub podwykonawców w czasie konstrukcji i budowy budynków, jak również usługi świadczone przez osoby
lub instytucje zajmujące się restauracją różnych obiektów
do ich pierwotnego stanu lub Ich konserwacją, usługi związane z wykonywaniem budynków, dróg, mostów, zapór lub
linii przesyłowych, jak również usługi przedsiębiorstw specjalizujących się w zakresie budownictwa, takie jak malowanie,
instalatorstwo hydrauliczne, ogrzewanie lub dekarstwo, malowanie i prace dekoratorskie w budynkach, instalacja i usługi w zakresie systemów nawadniania, usługi pomocnicze
w budownictwie takie jak nadzór budowlany, usługi polegające na wypożyczaniu narzędzi i sprzętu budowlanego, usługi związane z naprawami, w tym w zakresie elektryczności,
umeblowania, przyrządów, narzędzi lub podobnych, usługi
w zakresie instalacji sprzętu komputerowego i usługi serwisowe, usługi związane z konserwacją i naprawami pojazdów
lub naprawami innych obiektów związanych z transportem
ludzi lub zwierząt lub towarów, konserwacja i naprawa mebli, usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb,
okien, rolet, zwalczanie szkodników i dezynfekcja, czyszczenie i sprzątanie budynków od zewnątrz i wewnątrz, sprzątanie terenów miejskich, wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu
budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, instalacja, konserwacja i naprawa alarmów, zamków
i kas pancernych, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie,
wentylacja, klimatyzacja), regeneracja i naprawianie tonerów
i tuszów, konserwacja i naprawa opon, informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych usług,
38 telekomunikacja, usługi transmisyjne, usługi telefoniczne,
łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu,
zapewnienie dostępu do treści, stron internetowych i portali,
dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, usługi polegające na umożliwieniu rozmowy
między osobami, przekazywanie informacji od jednej osoby
do drugiej, komunikacja zarówno wizyjna jak i foniczna (radio i telewizja), usługi polegające na nadawaniu programów
radiowych lub telewizyjnych, udostępnianie blogów, forów,
fotogalerii, pokojów rozmów i elektronicznych tablic ogłoszeń on-line do transmisji i rozpowszechniania wiadomości
pomiędzy użytkownikami, transmisja i dzielenie się wiadomościami, informacjami, obrazami, wideo i nagraniami
dźwiękowymi, usługi związane z portalami internetowymi,
usługi w zakresie agencji informacyjnych i agencji prasowych, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy sieci komputerowej lub telefonicznej, udostępnianie internetowego
forum dyskusyjnego, zapewnianie dostępu do treści, stron
internetowych i portali, zapewnianie dostępu do portali Internetowych na rzecz osób trzecich, przesyłanie informacji
tekstowych i obrazowych za pomocą komputera, usługi
w zakresie przesyłania informacji i danych przy pomocy terminali komputerowych, poczty elektronicznej, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych
z wykorzystaniem multimediów i Internetu, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, elektroniczny serwis
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informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością
elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, zapewnienie dostępu do portali w Internecie, w tym
na rzecz osób trzecich, dostęp do treści, stron internetowych
i portali, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi,
informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych usług, 39 transport lotniczy, wodny, lądowy,
transport sanitarny, spedycja, pakowanie, składowanie, przewożenie i dostarczanie towarów, usługi frachtowe, przewóz
ładunków, usługi przeprowadzkowe, organizowanie podróży, usługi związane z wynajmem środków transportu, usługi
związane z holowaniem morskim, rozładunkiem, funkcjonowaniem portów i nadbrzeży, usługi przeładunkowe, usługi
związane z pakowaniem towarów przed wysyłką, usługi biur
pośrednictwa i agencji turystycznych, w tym z informacją
o taryfach, rozkładach jazdy i sposobach transportu, usługi
biur podróży, przewóz podróżnych, usługi w zakresie ochrony transportu, konwojów, holowanie, i transport pojazdów
w ramach pomocy drogowej, usługi w zakresie prowadzenia
akcji ratunkowych, pomocy drogowej i ratownictwa, dostarczanie poczty i usługi kurierskie, parkowanie i przechowywanie pojazdów, usługi wynajmu związane z transportem
i magazynowaniem, wynajmowanie, wypożyczanie i leasing
w zakresie wymienionych usług, doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie wymienionych usług, 40 usługi związane z obróbką materiałów, mogące występować w czasie
wytwarzania jakiejkolwiek substancji lub przedmiotu innego
niż budowlany, drukowanie, wywoływania zdjęć i filmów,
powielanie nagrań audio i video, uzdatnianie i oczyszczanie
powietrza i wody, wytwarzanie energii, usługi w zakresie wyrębu i przetwórstwa drzew, przechowywanie żywności i napojów, produkcja rzemieślnicza na zamówienie i montowanie wykonanych elementów, usługi związane z konserwacją
drewna inne niż malowanie, informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych usług, 41 nauczanie,
kształcenie, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi wydawnicze i reporterskie, publikowanie dla klientów w Internecie, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna
i usługi fotograficzne, usługi sportowe i w zakresie fitnessu,
usługo wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, wynajem sprzętu sportowego i obiektów sportowych, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, kluby odnowy fizycznej, propagowanie tych
usług, usługi związane z prezentacją dzieł sztuki lub literatury
w celach kulturalno-oświatowych lub edukacyjnych, organizacja dyskotek, usługi w zakresie internatów, organizacja
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych dla dzieci, usługi
świadczone przez centra zabaw, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, mikro wydawnictwa, publikacje elektroniczne książek, gazet i czasopism on-line, usługi reporterskie,
usługi wydawnicze, produkcja reklam radiowych, telewizyjnych, produkcja reklam do publikacji w mediach elektronicznych zwłaszcza do Internetu, wydawanie nagrań dźwiękowych, organizowanie i realizacja spektakli, widowisk i imprez
rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, organizowanie
wystaw kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie plebiscytów, usługi związane z nauczaniem, rozrywką i rekreacją,
informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych usług, 42 badania oraz usługi naukowo-techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi
badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, usługi inżynierskie w zakresie
ocen, opinii, badań oraz sporządzanie raportów na polu naukowym i technologicznym, usługi w zakresie technologii
informacyjnych, a mianowicie rozwój, programowanie
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i wdrażanie oprogramowania komputerowego, działalność
w zakresie technologii informatycznych, działalność związana z oprogramowaniem, usługi informatyczne, rozwój sprzętu komputerowego, hosting, tworzenie programów komputerowych, udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz
danych, usługi portali internetowych, usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron i witryn internetowych dla osób
trzecich, udostępnianie baz on-line przez portale internetowe, oprogramowanie jako usługa, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie sprzętu i urządzeń
komputerowych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie
kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, analiza i diagnostyka komputerowa, usługi komputerowe, usługi
w zakresie sieci komputerowych, aktualizacja stron internetowych dla osób trzecich, monitorowanie systemów komputerowych za pośrednictwem zdalnego dostępu, badania naukowe
w dziedzinie medycyny, oprogramowanie jako usługa dotyczące porównywarek cenowych, oprogramowanie jako usługa pozwalające użytkownikowi wyświetlić oferty handlowe, wytwarzanie i utrzymanie oprogramowania komputerowego, w tym
serwisów internetowych, usługi informatyczne, projektowanie
wnętrz, planowane przestrzenne wnętrz, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie wnętrz budynków, informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych usług,
43 tymczasowe zakwaterowanie, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi świadczone przez osoby lub instytucje zajmujące się przygotowaniem żywności lub napojów do konsumpcji oraz usługi związane z zapewnieniem mieszkań i pokoi
w hotelach, pensjonatach lub innych instytucjach zapewniających czasowe zakwaterowanie, usługi związane z rezerwacją
zakwaterowania dla podróżnych, szczególnie przez biura podróży lub innych pośredników, zakwaterowania zwierząt, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi kateringowe, informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych usług, 44 usługi medyczne, usługi lekarskie, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem,
ogrodnictwem i leśnictwem, usługi florystyczne, projektowanie
ogrodów i krajobrazów, usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi związane z opieką medyczną, usługi higieniczne i kosmetyczne dla ludzi i zwierząt świadczone przez pojedyncze osoby lub placówki, usługi fryzjerskie,
usługi aptekarskie, informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych usług, 45 usługi prawne, prywatne
i społeczne świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, dochodzenie
i nadzór związany z bezpieczeństwem osób i podmiotów gospodarczych, usługi w zakresie dotrzymywania towarzystwa,
usługi agencji matrymonialnych, usługi pogrzebowe, usługi detektywistyczne, usługi religijne, opieka nad dziećmi, opieka nad
domami, opieka nad zwierzętami, usługi eskorty, usługi ślubne,
informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych usług.
(210)
(731)
(540)
(540)

498541
(220) 2019 04 10
GOŁĘBIOWSKI MACIEJ NO LIMIT, Radom
(znak słowno-graficzny)
uslugeo
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(531) 01.05.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane,
urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia naukowe, aparatura
i urządzenia oraz kable do zastosowania w elektryce, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia optyczne,
wzmacniacze i korektory, oprogramowanie dotyczące porównywarek cenowych, oprogramowanie pozwalające użytkownikowi wyświetlić oferty handlowe podmiotów znajdujących się w jego sąsiedztwie, gazety elektroniczne do pobrania, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe utrwalone na różnych nośnikach danych, nagrane nośniki danych
w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach,
tabletach lub innych urządzeniach mobilnych, programy
komputerowe nagrane: programy komputerowe udostępniane on-line, publikacje elektroniczne na nośnikach pamięci oraz do pobrania on-line, oprogramowanie komputerowe,
12 lądowe pojazdy i środki transportu, pojazdy szynowe, pojazdy do poruszania się po wodzie, części i akcesoria do pojazdów, sprzęt i urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, mechanizmy napędowe, w tym silniki
do pojazdów lądowych, 16 materiały drukowane, publikacje
drukowane, papier i karton, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, tektury lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, fotografie, nalepki,
naklejki, papeteria, publikacje drukowane, gazety, czasopisma, książki, mapy, plany, komiksy, podręczniki, rysunki, grafiki, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi
public relations, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjnych oraz reklamowych, usługi edytorskie
w dziedzinie reklamy, usługi w zakresie badania rynku oraz
badania opinii publicznej, badania marketingowe, oferowanie w mediach produktów dla celów sprzedaży detalicznej,
usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi,
usługi w zakresie zarządzania i administrowania biznesem
oraz czynności biurowych, organizowanie imprez reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
udostępnianie komputerowych baz danych, obróbka tekstów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów w prasie i innych mediach w tym mediach
elektronicznych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi w zakresie prenumeraty czasopism i gazet, wynajmowanie miejsc na umieszczenie ogłoszeń i reklam w prasie i mediach elektronicznych, publikowanie ogłoszeń, reklam i tekstów sponsorowanych w prasie, radiu, telewizji i w mediach
elektronicznych, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe,
pomoc w prowadzeniu lub zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi lub przemysłowymi, usługi rejestracji, transkrypcji, tworzeniu, kompilacji, lub systematyzacji informacji
pisemnej lub w inny sposób zapisanej, jak również kompilacji
danych statystycznych lub matematycznych, usługi agencji
reklamowych, w tym w połączeniu z usługami pożyczek
bankowych i/lub świadczeniem rożnych usług i/lub sprzedażą oraz wynajmem pojazdów, pośrednictwo w transakcjach
kupna i sprzedaży towarów i transakcjach w zakresie świadczenia usług, pozyskiwanie nabywców i dostawców towarów i usług i/lub rozpowszechnianie informacji i reklamy
w tym zakresie, pozyskiwanie i rozpowszechnianie ogłoszeń,
w tym w Internecie i poprzez Internet, wsparcie oraz organizowanie przetargów i aukcji, w tym w Internecie i poprzez
Internet, wynajmowanie miejsc i powierzchni reklamowych
i ogłoszeniowych, w tym w Internecie i poprzez Internet,
sporządzanie, dostarczanie i rozpowszechnianie informacji
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dotyczących charakterystyki, jakości i cen usług, udzielanie
porad i informacji dotyczących charakterystyki, jakości i cen
usług, udostępnianie rynku on-line dla celów kupna i sprzedaży towarów oraz świadczenia usług, negocjowanie zakupu usług, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów,
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu
reklamowego i mediów, porównywania cen, publikowanie
i dostarczanie recenzji o towarach i usługach, negocjowanie
cen towarów i usług, usługi w zakresie badania i ocen przedsięwzięć biznesowych, przetwarzanie danych i zarządzanie
nimi, sprzedaż samochodów, pośrednictwo w kontraktach
w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż towarów, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych,
w tym poprzez Internet, pośrednictwo w nabywaniu różnych usług, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, rozpowszechnianie ogłoszeń, w tym za pośrednictwem sieci komputerowe, pośrednictwo w zakresie nabywania wymienionych usług, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (lnternet),zamieszczanie ogłoszeń na rzecz
osób trzecich, między innymi w sieci Internet, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia sprzedaży towarów i/lub nabycia usług, świadczenie usług on-line
w zakresie ogłoszeń sprzedaży towarów i/lub nabywania
usług, informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych usług, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, usługi instytucji bankowych lub instytucji współpracujących z nimi, takie Jak maklerzy dewizowi lub izby rachunkowe, bankowość inwestycyjna, przelewy i transakcje
bankowe, ściąganie należności, faktoring, usługi pośredników dotyczących papierów wartościowych i dóbr, usługi
związane z emisją czeków podróżnych i akredytyw, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, inwestowanie
w nieruchomości, usługi leasingowe, usługi związane z administrowaniem nieruchomościami, tj. wynajmem, wyceną
majątku nieruchomego lub finansowaniem, pobieranie
czynszu, wynajem nieruchomości i majątku, organizowanie
wynajmu nieruchomości, agencje mieszkaniowe, timesharing nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, remont nieruchomości, wycena nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, wynajem nieruchomości i majątku, usługi
świadczone przez agentów lub maklerów zajmujących się
ubezpieczeniami, usługi świadczone ubezpieczonym oraz
usługi związane z zawieraniem umów, pośrednictwo ubezpieczeniowe, gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, usługi instytucji kredytowych innych niż banki, usługi
podatkowe, usługi celne, gromadzenie funduszy i sponsoring finansowy, handel walutami i wymiana walut, usługi
w zakresie wycen, usługi związane z majątkiem nieruchomym, usługi w zakresie ocen finansowych i podatkowych,
usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczącego nieruchomości, agencje pośrednictwa w zakresie handlu nieruchomościami, informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące
wyżej wymienionych usług, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, konserwacja i naprawy
budynków, usługi instalacyjne, malowanie budynków
i ich części, malowanie pojazdów, czyszczenie, naprawy
i konserwacja budynków, usługi świadczone przez wykonawców lub podwykonawców w czasie konstrukcji i budowy budynków, jak również usługi świadczone przez osoby
lub instytucje zajmujące się restauracją różnych obiektów
do ich pierwotnego stanu lub Ich konserwacją, usługi związane z wykonywaniem budynków, dróg, mostów, zapór lub
linii przesyłowych, jak również usługi przedsiębiorstw specjalizujących się w zakresie budownictwa, takie jak malowanie,
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instalatorstwo hydrauliczne, ogrzewanie lub dekarstwo, malowanie i prace dekoratorskie w budynkach, instalacja i usługi w zakresie systemów nawadniania, usługi pomocnicze
w budownictwie takie jak nadzór budowlany, usługi polegające na wypożyczaniu narzędzi i sprzętu budowlanego, usługi związane z naprawami, w tym w zakresie elektryczności,
umeblowania, przyrządów, narzędzi lub podobnych, usługi
w zakresie instalacji sprzętu komputerowego i usługi serwisowe, usługi związane z konserwacją i naprawami pojazdów
lub naprawami innych obiektów związanych z transportem
ludzi lub zwierząt lub towarów, konserwacja i naprawa mebli, usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb,
okien, rolet, zwalczanie szkodników i dezynfekacja, czyszczenie i sprzątanie budynków od zewnątrz i wewnątrz, sprzątanie terenów miejskich, wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu
budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, instalacja, konserwacja i naprawa alarmów, zamków
i kas pancernych, Instalowanie, konserwacja I naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie,
wentylacja, klimatyzacja), regeneracja i naprawianie tonerów
i tuszów, konserwacja i naprawa opon, informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych usług,
38 telekomunikacja, usługi transmisyjne, usługi telefoniczne,
łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu,
zapewnienie dostępu do treści, stron internetowych i portali,
dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, usługi polegające na umożliwieniu rozmowy
między osobami, przekazywanie informacji od jednej osoby
do drugiej, komunikacja zarówno wizyjna jak i foniczna (radio i telewizja), usługi polegające na nadawaniu programów
radiowych lub telewizyjnych, udostępnianie blogów, forów,
fotogalerii, pokojów rozmów i elektronicznych tablic ogłoszeń on-line do transmisji i rozpowszechniania wiadomości
pomiędzy użytkownikami, transmisja i dzielenie się wiadomościami, informacjami, obrazami, wideo i nagraniami
dźwiękowymi, usługi związane z portalami internetowymi,
usługi w zakresie agencji informacyjnych i agencji prasowych, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy sieci komputerowej lub telefonicznej, udostępnianie internetowego
forum dyskusyjnego, zapewnianie dostępu do treści, stron
internetowych i portali, zapewnianie dostępu do portali Internetowych na rzecz osób trzecich, przesyłanie informacji
tekstowych i obrazowych za pomocą komputera, usługi
w zakresie przesyłania informacji i danych przy pomocy terminali komputerowych, poczty elektronicznej, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych
z wykorzystaniem multimediów i Internetu, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, elektroniczny serwis
informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością
elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, zapewnienie dostępu do portali w Internecie, w tym
na rzecz osób trzecich, dostęp do treści, stron internetowych
i portali, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi,
informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych usług, 39 transport lotniczy, wodny, lądowy,
transport sanitarny, spedycja, pakowanie, składowanie, przewożenie i dostarczanie towarów, usługi frachtowe, przewóz
ładunków, usługi przeprowadzkowe, organizowanie podróży, usługi związane z wynajmem środków transportu, usługi
związane z holowaniem morskim, rozładunkiem, funkcjonowaniem portów i nadbrzeży, usługi przeładunkowe, usługi
związane z pakowaniem towarów przed wysyłką, usługi biur
pośrednictwa i agencji turystycznych, w tym z informacją
o taryfach, rozkładach jazdy i sposobach transportu, usługi
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biur podróży, przewóz podróżnych, usługi w zakresie ochrony transportu, konwojów, holowanie, i transport pojazdów
w ramach pomocy drogowej, usługi w zakresie prowadzenia
akcji ratunkowych, pomocy drogowej i ratownictwa, dostarczanie poczty i usługi kurierskie, parkowanie i przechowywanie pojazdów, usługi wynajmu związane z transportem
i magazynowaniem, wynajmowanie, wypożyczanie i leasing
w zakresie wymienionych usług, doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie wymienionych usług, 40 usługi związane z obróbką materiałów, mogące występować w czasie
wytwarzania jakiejkolwiek substancji lub przedmiotu innego
niż budowlany, drukowanie, wywoływania zdjęć i filmów,
powielanie nagrań audio i video, uzdatnianie i oczyszczanie
powietrza i wody, wytwarzanie energii, usługi w zakresie wyrębu i przetwórstwa drzew, przechowywanie żywności i napojów, produkcja rzemieślnicza na zamówienie i montowanie wykonanych elementów, usługi związane z konserwacją
drewna inne niż malowanie, informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych usług, 41 nauczanie,
kształcenie, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi wydawnicze i reporterskie, publikowanie dla klientów w Internecie, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna
i usługi fotograficzne, usługi sportowe i w zakresie fitnessu,
usługo wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, wynajem sprzętu sportowego i obiektów sportowych, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, kluby odnowy fizycznej, propagowanie tych
usług, usługi związane z prezentacją dzieł sztuki lub literatury
w celach kulturalno-oświatowych lub edukacyjnych, organizacja dyskotek, usługi w zakresie internatów, organizacja
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych dla dzieci, usługi
świadczone przez centra zabaw, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, mikro wydawnictwa, publikacje elektroniczne książek, gazet i czasopism on-line, usługi reporterskie,
usługi wydawnicze, produkcja reklam radiowych, telewizyjnych, produkcja reklam do publikacji w mediach elektronicznych zwłaszcza do Internetu, wydawanie nagrań dźwiękowych, organizowanie i realizacja spektakli, widowisk i imprez
rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, organizowanie
wystaw kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie plebiscytów, usługi związane z nauczaniem, rozrywką i rekreacją,
informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych usług, 42 badania oraz usługi naukowo-techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi
badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, usługi inżynierskie w zakresie
ocen, opinii, badań oraz sporządzanie raportów na polu naukowym i technologicznym, usługi w zakresie technologii
informacyjnych, a mianowicie rozwój, programowanie
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, działalność
w zakresie technologii informatycznych, działalność związana z oprogramowaniem, usługi informatyczne, rozwój sprzętu komputerowego, hosting, tworzenie programów komputerowych, udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz
danych, usługi portali internetowych, usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron i witryn internetowych dla osób
trzecich, udostępnianie baz on-line przez portale internetowe, oprogramowanie jako usługa, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi
w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania
danych, analiza i diagnostyka komputerowa, usługi komputerowe, usługi w zakresie sieci komputerowych, aktualizacja
stron internetowych dla osób trzecich, monitorowanie systemów komputerowych za pośrednictwem zdalnego dostę-
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pu, badania naukowe w dziedzinie medycyny, oprogramowanie jako usługa dotyczące porównywarek cenowych,
oprogramowanie jako usługa pozwalające użytkownikowi
wyświetlić oferty handlowe, wytwarzanie i utrzymanie oprogramowania komputerowego, w tym serwisów internetowych, usługi informatyczne, projektowanie wnętrz, planowane przestrzenne wnętrz, projektowanie dekoracji wnętrz,
projektowanie wnętrz budynków, informacja, doradztwo
i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych usług,
43 tymczasowe zakwaterowanie, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi świadczone przez osoby lub instytucje
zajmujące się przygotowaniem żywności lub napojów
do konsumpcji oraz usługi związane z zapewnieniem mieszkań i pokoi w hotelach, pensjonatach lub innych instytucjach
zapewniających czasowe zakwaterowanie, usługi związane
z rezerwacją zakwaterowania dla podróżnych, szczególnie
przez biura podróży lub innych pośredników, zakwaterowania zwierząt, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, usługi kateringowe, informacja,
doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych
usług, 44 usługi medyczne, usługi lekarskie, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt,
usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem,
usługi florystyczne, projektowanie ogrodów i krajobrazów,
usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi związane z opieką medyczną, usługi higieniczne i kosmetyczne dla ludzi i zwierząt świadczone przez
pojedyncze osoby lub placówki, usługi fryzjerskie, usługi aptekarskie, informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące
wyżej wymienionych usług, 45 usługi prawne, prywatne
i społeczne świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, dochodzenie i nadzór związany z bezpieczeństwem osób i podmiotów gospodarczych, usługi w zakresie dotrzymywania
towarzystwa, usługi agencji matrymonialnych, usługi pogrzebowe, usługi detektywistyczne, usługi religijne, opieka
nad dziećmi, opieka nad domami, opieka nad zwierzętami,
usługi eskorty, usługi ślubne, informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych usług.
498550
(220) 2019 04 10
MARQUARD MEDIA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOCNE STRONY kobiety
(210)
(731)

(531) 02.09.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma
[periodyki] gazety, kalendarze, książki materiały drukowane,
materiały piśmienne, papier, periodyki [czasopisma], podręczniki [książki], publikacje drukowane papier i karton, druki,
fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli,
materiały dla artystów i do rysowania, materiały szkoleniowe
i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych
do owijania i pakowania, materiały drukowane, książki, katalogi, plakaty, albumy, kalendarze, dzieła sztuki oraz figurki
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z papieru i kartonu, modele architektoniczne, drukowane
wzory na odzież, nalepki na zderzaki samochodowe, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, a mianowicie ulotek, prospektów, druków,
próbek, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie
nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, marketing, produkcja filmów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, lokowanie produktów,
promocja i zarządzanie profesjonalnym biurem redakcyjnym
strony internetowej, public relations, zarządzanie biznesowe,
usługi merchandisingu, doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, zapewnianie platformy internetowej do całościowego przeprowadzenia konkursów (zgłoszenie kandydatów, głosowanie, ogłoszenie wyników, gala),
sprzedaż detaliczna on-line obejmująca prasę, broszury,
książki i czasopisma, odzież, obuwie, nakrycia głowy, 38 zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi
ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], udostępnianie
internetowej platformy konkursowej, udostępnianie internetowej platformy eventowej, udostępnianie internetowej
platformy do głosowania, 41 usługi rozrywkowe i edukacyjne, usługi w zakresie organizowania i przeprowadzania konkursów (tj. zgłoszenie kandydatów, głosowanie, ogłoszenie
wyników, gala), wystaw, koncertów, festiwali muzycznych,
warsztatów, eventów, spektakli, przeglądów, pokazów, występów rozrywkowych i konferencji oraz szkoleń w tym
on-line, usługi w zakresie publikacji periodyków i druków,
także w formie elektronicznej, organizacja i przeprowadzanie konkursów piękności, usługi w zakresie organizowania
imprez rozrywkowych, kulturalnych i sportowych, usługi
w zakresie publikacji i wydawnictw, usługi w zakresie organizowania gier z wykorzystaniem multimedialnych nośników
audiowizualnych, organizowanie i prowadzenie eventów
oraz wydarzeń rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów, organizowanie loterii, organizowanie zawodów sportowych, produkcja filmów, innych niż
reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja
widowisk, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe,
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, usługi agencji
dystrybucji biletów [rozrywka], usługi biblioteczne, usługi
edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi kulturalne,
edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki,
usługi muzeów [wystawy], usługi pokazów filmowych, usługi
rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi w zakresie oświaty
[nauczanie], świadczenie rozrywki przez aplikacje mobilne.
498556
(220) 2019 04 10
INSTYTUT ENERGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) WIAP
(510), (511) 7 maszyny i instalacje do rozdrabniania, obróbki wstępnej, kompostowania i do przesiewania, oddzielania i prasowania odpadów, biomasy, kompostu
(210)
(731)
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i paliw, jak również do odfermentowania bioodpadów,
maszyny do produkcji bioolejów, biowęgla i paliw odnawialnych z bioodpadów i biomas, szlifierki, sita bębnowe,
sita gwiazdowe, oddzielacze powietrzne, maszyny obracające do odpadów i kompostu, instalacje do kompostowania w kopcach i kompostowania tunelowego, 9 sondy
do celów naukowo - badawczych, aparatura do pomiaru
temperatury, wilgotności, stężenia tlenu, 11 bioreaktory
do użytku w uzdatnianiu odpadów, bioreaktory do użytku
w uzdatnianiu ścieków, instalacje do oczyszczania ścieków,
urządzenia i instalacje do suszenia, 37 usługi modernizacji
maszyn i urządzeń, naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji elektrycznych, 40 obróbka materiałów i obiektów
w dziedzinie przemysłu drzewnego, bioenergetycznego,
chemicznego i energetycznego, obróbka i przetwarzanie
biomasy i surowców pochodzenia biologicznego, usługi doradcze związane z obróbką materiałów i obiektów
w dziedzinie przemysłu papierniczego, bioenergetycznego, chemicznego i energetycznego, usługi doradcze
związane z biorafinerią, obróbka materiałów odpadowych, biorafinacja odpadów w postaci biomasy, obróbka biomasy o pochodzeniu innym niż drzewne i biomasy
niespożywczej, obróbka, przetwarzanie i rafinacja frakcjonowanych elementów biomasy, obróbka, przetwarzanie
i rafinacja frakcjonowanych elementów biomasy w celu
uzyskania wysokiej wartości produktów zastępujących
paliwa i surowce o niezrównoważonym pochodzeniu, recykling i przetwarzanie odpadów, doradztwo związane
z recyklingiem odpadów, recykling i usuwanie osadów
ściekowych, produkcja, koncentracja i przetwarzanie biogazu w energię elektryczną, usługi w zakresie fermentacji
biomasy i odpadów biologicznych, higienizacja i granulacja osadów ściekowych, usługi w zakresie biosuszenia
odpadów komunalnych, usługi w zakresie biostabilizacji
tlenowej i kompostowania odpadów komunalnych i biodegradowalnych, wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, usługi w zakresie suchej fermentacji
perkolacyjnej odpadów, 42 usługi w zakresie doradztwa
technicznego, badania dotyczące technologii, badania
dotyczące recyclingu, ekspertyzy w zakresie technologii, ekspertyzy w zakresie oddziaływania przedsięwzięć
na środowisko, wytwarzania odpadów, oceny innowacyjności technologii przetwarzania odpadów, badania z zakresu analizowania odpadów, doradztwo eksperckie dotyczące technologii, opracowywanie nowych technologii
dla osób trzecich, opracowywanie technologii recyclingu
odpadów, opracowywanie technologii biosuszenia odpadów komunalnych, opracowywanie technologii biostabilizacji tlenowej i kompostowania odpadów komunalnych
i biodegradowalnych, opracowywanie technologii w zakresie suchej fermentacji perkolacyjnej odpadów, opracowywanie technologii w zakresie higienizacji i granulacji
osadów ściekowych, opracowywanie technologii pozyskiwania energii, opracowywanie procesów przemysłowych, usługi projektowe związane z systemami procesowymi dla przemysłu biotechnologicznego, usługi analizy
technologicznej, analizy laboratoryjne, usługi w zakresie
analizy przemysłowej, opracowywanie projektów technicznych, usługi automatyki przemysłowej, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, usługi inżynierskie w dziedzinie obróbki odpadów, biomasy, kompostu
i paliw.
(210)
(731)

498584
(220) 2019 04 10
JANIA FLEET MOBILITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

Nr ZT28/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jania FLEET mobility

(210)
(731)
(540)
(540)
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498596
(220) 2019 04 11
GOŹLIŃSKI MARCIN GOMAR, Chrościce
(znak słowno-graficzny)
NASZA MLECZARNIA

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zarządzanie flotą transportową [dla osób
trzecich], zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich],
doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, doradztwo w zarządzaniu biznesowym w dziedzinie transportu i dostaw, 45 usługi dozorcze [konsjerż].
498586
(220) 2019 04 10
EXIM PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) exim pharma LABORATORIES Goodvit
(210)
(731)

(531) 26.11.09, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 witaminy i preparaty witaminowe, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy wzmacniające
zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, odżywcze suplementy
diety, tabletki witaminowe, żelki witaminowe.
498595
(220) 2019 04 11
CIOŚ ZBIGNIEW ANTAŁEK BIURO TURYSTYKI,
Cholerzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKANSEN Holiday DOMKI REGIONALNE
(210)
(731)

(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 roboty budowlane, wznoszenie obiektów budowlanych, usługi developerskie polegające na wznoszeniu
obiektów małej architektury, 43 hotele, motele, pensjonaty,
kawiarnie, restauracje, punkty gastronomiczne, rezerwacja
noclegów w hotelach, pensjonatach i innych podmiotach
zajmujących się czasowym zakwaterowaniem, usługi realizowane w gastronomii, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, domy opieki dla osób w podeszłym wieku, opieka nad
dziećmi, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy,
wynajmowanie sal na: posiedzenia, mityngi, narady, szkolenia, imprezy okolicznościowe, wypożyczanie: krzeseł, stołów,
bielizny stołowej i szklanych naczyń, usługi cateringowe.

(531)

07.01.09, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.06, 26.04.16,
26.04.18
(510), (511) 29 ser pleśniowy, ser śmietankowy, starty ser,
ser miękki, ser twarogowy, ser cheddar, ser wędzony, ser
twardy, ser owczy, sery topione, mascarpone, fondue serowe, produkty serowarskie, ser 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 w rożnych smakach, mleko kokosowe w proszku, mleko kozie w proszku,
mleko w proszku o rożnych 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.
498618
(220) 2019 04 11
FUZOWSKI JAROSŁAW FINDOM KANCELARIA
KREDYTÓW HIPOTECZNYCH, Bełchatów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FINDOM KANCELARIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 07.01.08
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa finansowego.
498631
(220) 2019 04 11
BARTOSZEWICZ TOMASZ PROFESSIONAL
TRAILERS & MANAGEMENT, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NACZEPOMANIA
(210)
(731)
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 18.01.08
(510), (511) 41 organizowanie spotkań i konferencji, usługi
w zakresie konferencji, organizowanie konferencji w celach
rekreacyjnych, organizowanie konferencji związanych z rozrywką, organizowanie konferencji związanych z reklamą,
organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji na temat
biznesu i handlu, usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
konferencji, organizacja wystaw w celach edukacyjnych,
prowadzenie wystaw w celach rekreacyjnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych, organizowanie wystaw
w celach szkoleniowych, organizowanie wystaw i konkursów, organizowanie i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów w celach szkoleniowych,
organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, usługi
rozrywkowe związane z konkursami, organizowanie zjazdów
w celach biznesowych, organizacja imprez rozrywkowych,
zapewnianie imprez rekreacyjnych, usługi imprez muzycznych na żywo, prezentacja imprez rozrywkowych na żywo,
realizacja imprez rozrywkowych na żywo, planowanie
i przeprowadzanie imprez, organizacja i przeprowadzanie
imprez szkoleniowych, didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych
na żywo, usługi w zakresie firmowych imprez dla klientów
lub pracowników, organizowanie wydarzeń muzycznych,
usługi rozrywkowe w postaci produkcji estradowej i kabaretu, obsługa gości na imprezach rozrywkowych, publikacja
kalendarzy imprez, informacja o imprezach rozrywkowych,
planowanie specjalnych imprez, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, udzielanie informacji na temat
rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci
on-line i Internetu.
498635
(220) 2019 04 11
ZAKŁADKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAKŁADKA BISTRO DE CRACOVIE

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.03, 03.07.03, 26.01.15, 26.01.16
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności
i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów
w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów
w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach
szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów,
restauracje dla turystów, usługi restauracji hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje
samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowa-
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nie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących
restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie
informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje,
usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków.
(210) 498641
(220) 2019 04 11
(731) KURPISZ SANDRA KATARZYNA, Lipno
(540) (znak słowny)
(540) SANDRIANO
(510), (511) 44 hodowla zwierząt, hodowla zwierząt rasowych, hodowla psów, hodowla kotów.
498645
(220) 2019 04 11
MOLENDA MAŁGORZATA, MOLENDA MARCIN
CARSYSTEM24 SPÓŁKA CYWILNA, Ostrowiec
Świętokrzyski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ET FiLTER ECT-FiLTER EURO CAR TECHNOLOGY
FILTER
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 7 filtry samochodowe.
498648
(220) 2019 04 11
SMOLIŃSKI EUGENIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
ZAOPATRZENIOWE, Głogów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P Z E S
(210)
(731)

(531) 29.01.11, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
w związku z wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi oraz
środkami spożywczymi.
498656
(220) 2019 04 12
WEB INNOVATIVE SOFTWARE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) EIDO
(510), (511) 35 doradztwo i informacja o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, fakturowanie, księgowość i rachunkowość,
przygotowywanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i usługi zarządzania działalnością gospodarczą, zestawienia statystyczne.
(210)
(731)
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498660
(220) 2019 04 12
ZIEMAK MACIEJ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
cardterminal EXPERT

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.09
(510), (511) 35 reklama, reklama korespondencyjna, zewnętrzna, radiowa, telewizyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych, public
relations, produkcja filmów reklamowych, projektowanie
materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich,
franchising - usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w sieci pod określoną marką,
usługi związane z zawieraniem kontraktów franchisingowych, doradztwo w zakresie franchisingu, 36 przetwarzanie
płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych i kart
debetowych, transakcje finansowe, transfer elektroniczny
środków pieniężnych, 37 instalowanie, konserwacja oraz naprawy biurowych maszyn, urządzeń i komputerów, 38 wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wypożyczanie modemów, wypożyczanie terminali płatniczych, łączność poprzez
terminale komputerowe, transfer strumieniowy danych.
(210)
(731)
(540)
(540)

498664
(220) 2019 04 12
TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Moda na Rodzinę

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
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programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe,
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły
papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, mini albumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania
fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie
oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii,
albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów
fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami
sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii
[nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry
komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne
(nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi
reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym,
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów
reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy
serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych
i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych,
odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw,
w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym
lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną,
satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet,
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu
i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych,
widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji
interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie
informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej
tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych
i audiotekstowych dostęp do treści, stron internetowych
i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne
on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja
programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń
w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów,
organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych
i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usłu-
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gi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie
projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo
komputerowe, projektowanie graficzne.
(210) 498665
(220) 2019 04 12
(731) ZDUŃCZYK DAMIAN STIFIT, Police
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 26.13.25, 04.05.05, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież.
498671
(220) 2019 04 12
BIOPOINT M. JANKOWSKI, M. NIEWIADOMSKA
SPÓŁKA JAWNA, Stawiguda
(540) (znak słowny)
(540) Biotix
(510), (511) 31 dodatki do pasz nie do celów leczniczych,
pasza dla zwierząt tucznych, pasze dla bydła, pokarm dla
ptaków, pokarm dla zwierząt domowych, preparaty zwiększające niesienie się drobiu, produkty do hodowli zwierząt,
produkty do tuczenia zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt .
(210)
(731)

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

498673
(220) 2019 04 12
TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Margolcia i Miś zapraszają dziś

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

498674
(220) 2019 04 12
ZIELONOGÓRSKI KLUB FANTASTYKI ADASTRA,
Zielona Góra
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(540) (znak słowny)
(540) Watcon
(510), (511) 41 organizowanie konkursów związanych
z utworami z dziedziny fantastyki i kultury japońskiej.
(210)
(731)
(540)
(540)

498675
(220) 2019 04 12
TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ZACZAROWANY ŚWIAT

(531) 01.01.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe,
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły
papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne,
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii,
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi,
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry
planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe,
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych
dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier

41

telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych,
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych
warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego,
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży,
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej,
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji
on-line z komputerowycłi baz danycłi, usługi teletekstowe
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowycli, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów,
seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci
internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
(210)
(731)
(540)
(540)

498676
(220) 2019 04 12
TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Zwierzaki Czytaki

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
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do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe,
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły
papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne,
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii,
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi,
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry
planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe,
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych
dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych,
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych
warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego,
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży,
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej,
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji
on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów,
seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci
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internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
(210)
(731)
(540)
(540)

498680
(220) 2019 04 12
TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
FigU MiGu

(531) 02.09.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe,
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły
papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne,
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii,
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi,
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry
planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe,
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych
dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w ro-
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dzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych,
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych
warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego,
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży,
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej,
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji
on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów,
seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci
internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
(210) 498683
(220) 2019 04 12
(731) SOKAL BARTŁOMIEJ, Niemcz
(540) (znak słowny)
(540) SLAVALAND
(510), (511) 41 produkcja filmów, studia filmowe, pokazy filmów kinowych, produkcja nagrań muzycznych, dystrybucja
filmów, produkcja filmów animowanych.
498687
(220) 2019 04 12
HIPRO LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TRASTI
(510), (511) 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, opracowania
i organizowania programów promocyjnych, badania opinii
społecznej, badania rynku, uzyskiwania i systematyzowania
danych do komputerowych baz danych, kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług, wyszukiwania informacji dla osób trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci
komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń
i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego, reklamy korespondencyjnej, rozpowszechniania
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów,
(210)
(731)

43

broszur), dystrybucji materiałów reklamowych, gromadzenia dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom, powielania dokumentów, usługi call center,
usługi podatkowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy
kosztów, ekspertyzy opłacalności, prognozy ekonomiczne,
przetwarzanie informacji statystycznych, wyceny handlowe,
36 usługi ubezpieczenia, działalność finansowa, usługi finansowe, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów
wartościowych oraz na rynku nieruchomości, dokonywanie
operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych, zarządzanie towarzystwami, funduszami inwestycyjnymi, funduszami powierniczymi, funduszami emerytalnymi, usługi
prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych, usługi
dystrybucji jednostek Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, usług zarządzania ryzykiem, tworzenie i prowadzenie
funduszy inwestycyjnych powierniczych, prowadzenie rachunków bankowych, dokonywanie transakcji przelewów
elektronicznych, wykonywanie czynności z zakresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
zarządzanie majątkiem, informacja o powyższych usługach,
usługi doradcze dotyczące wszystkich usług ujętych w tej
klasie, udostępnianie informacji finansowych, udostępnianie
informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie informacji o ofertach banków i podmiotów świadczących usługi finansowe, usługi pośrednictwa
w zakresie zawierania umów ubezpieczeń, usługi finansowe
w zakresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi planowania w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami emerytalnymi, analizy finansowe, analizy inwestycji finansowych,
informacja finansowa.
(210)
(731)
(540)
(540)

498688
(220) 2019 04 12
CZERWIŃSKI MACIEJ, Toruń
(znak słowno-graficzny)
Success Stairs SEQUENCE

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizacji i prowadzenia
konferencji, kongresów, sympozjów, warsztatów, wykładów,
konsultacji, imprez szkoleniowych i seminariów szkoleniowych w zakresie medycyny, a w szczególności stomatologii,
usługi w zakresie edukacji zdrowotnej i kształcenia praktycznego [pokazy], usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, 44 usługi medyczne,
usługi dentystyczne, usługi ortodontyczne, kompleksowe
usługi w zakresie stomatologii, w tym kosmetycznej i stomatologii z sedacją, usługi w zakresie chirurgii stomatologicznej,
profilaktyki schorzeń jamy ustnej, ortodoncji i protetyki, usługi rentgenowskie związane z chirurgią stomatologiczną.
498694
(220) 2019 04 12
H.B. CRAB SPÓŁKA JAWNA STACJA PALIW ZAJĄC
ADAM, BĄK PAWEŁ, PIESTRAK KRZYSZTOF, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

44
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(540) CRAB

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.09.23
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej benzyn, paliw, biopaliw, olejów na stacjach paliw, usługi związane z prowadzeniem sklepów na stacjach paliwowych w zakresie: chemii i kosmetyków samochodowych, artykułów
spożywczych, wyrobów tytoniowych, alkoholi, napojów, słodyczy, lodów, artykułów przemysłowych, zabawek, akcesoriów i narzędzi samochodowych, artykułów papierniczych,
map, czasopism, książek, atlasów samochodowych oraz innych artykułów powszechnego użytku, 37 usługi w zakresie
prowadzenia stacji paliw, stacji benzynowych, usługi tankowania, usługi stacji obsługi pojazdów, w tym kompleksowa
obsługa samochodów i motocykli, naprawa, czyszczenie,
mycie, smarowanie i polerowanie pojazdów, wymiana olejów, naprawy tapicerskie, usługi warsztatowe i lakiernicze,
serwis ogumienia, w tym wymiana, naprawa i wulkanizacja
opon, wyważanie kół samochodowych, uzupełnianie powietrza w kołach samochodowych, usługi myjni samochodowych, 39 dostawa i dystrybucja paliw, olejów, gazów, prowadzenie działalności transportowej w zakresie transportu
drogowego, magazynowanie paliw płynnych.
498706
(220) 2019 04 13
AL-KHATAB ABDUL PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE IZATCO, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1970 KEBAB SOPOCKI

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 26.01.02, 26.01.18
(510), (511) 43 usługi w zakresie prowadzenia barów, pizzerii, restauracji i kawiarni, przygotowanie dań i napojów na zamówienie oraz ich dostawa.
498709
(220) 2019 04 14
JANIK KAMIL, AUGUSTYN MATEUSZ ZALAR.PL
SPÓŁKA CYWILNA, Stróżówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZALAR
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria, biżuteria damska, naszyjniki, biżuteria szlachetna, biżuteria emaliowana, biżuteria fantazyjna,
sztuczna biżuteria, łańcuszki, medaliony, biżuteria platyno-
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wa, zawieszki, imitacje biżuterii, biżuteria osobista, ozdoby,
broszki, krzyżyki, bransoletki, pierścionki, perły, szpilki biżuteryjne, wisiorki biżuteryjne, wyroby biżuteryjne, broszki
ozdobne, szpilki ozdobne, syntetyczne kamienie, szkatułki
na biżuterię, amulety będące biżuterią, biżuteria z diamentami, biżuteria ze szkła sztrasowego, wyroby jubilerskie, biżuteria ze złota, zapięcia do biżuterii, biżuteria na zamówienie,
biżuteria na ciało, biżuteria z kryształu, kasetki na biżuterię,
półszlachetne artykuły biżuteryjne, ozdoby z biżuterii sztucznej, biżuteria z metali nieszlachetnych, biżuteria wytworzona z brązu, wpinki do klapy, biżuteria z metali szlachetnych,
biżuteria z emalii cloisonné, srebrne nici, złote nici, biżuteria z emalii komórkowej, klamry ze srebra, oprawy będące
częścią biżuterii, koraliki do wyrobu biżuterii, biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, biżuteria z kamieniami
szlachetnymi, kaboszony do wyrobu biżuterii, zwijane etui
na biżuterię, agat stosowany w biżuterii, pierścionki z metali
szlachetnych, druciki z metali szlachetnych, biżuteria ze srebra wysokiej próby, części i akcesoria do biżuterii, bransoletki
z tkaniny haftowanej, biżuteria wykonana z hodowlanych
pereł, biżuteria do noszenia na głowie, wisiorki z bursztynu
będące biżuterią, ozdoby do uszu w postaci biżuterii, biżuteria ze stopów cyny z ołowiem, ozdoby na ubrania w postaci
biżuterii, spinki do szali mające charakter biżuterii, zawieszki
do bransoletek z metali pospolitych, wpinki do klapy z metali
szlachetnych, półfabrykaty z kamieni szlachetnych przeznaczone do produkcji biżuterii, półwyroby z metali szlachetnych do wykorzystania przy produkcji biżuterii, 35 usługi
sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej świadczone on-line w zakresie biżuterii,
usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej świadczone on-line w zakresie artykułów jubilerskich, usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące biżuterię, sprzedaż detaliczna
lub hurtowa biżuterii, biżuterii damskiej, naszyjników, biżuterii szlachetnej, biżuterii emaliowanej, biżuteria fantazyjna,
sztucznej biżuterii, łańcuszków, medalionów, biżuterii platynowej, zawieszek, imitacji biżuterii, biżuterii osobistej, ozdób,
broszek, krzyżyków, bransoletek, pierścionków, pereł, szpilek
biżuteryjnych, wisiorków biżuteryjnych, wyrobów biżuteryjnych, broszek ozdobnych, szpilek ozdobnych, syntetycznych
kamieni, szkatułek na biżuterię, amuletów będących biżuterią, biżuterii z diamentami, biżuterii ze szkła sztrasowego,
wyrobów jubilerskich, biżuterii ze złota, zapięć do biżuterii,
biżuterii na zamówienie, biżuterii na ciało, biżuterii z kryształu, kasetek na biżuterię, półszlachetnych artykułów biżuteryjnych, ozdób z biżuterii sztucznej, biżuterii z metali nieszlachetnych, biżuterii wytworzonej z brązu, wpinek do klapy,
biżuterii z metali szlachetnych, biżuterii z emalii cloisonné,
srebrnych nici, złotych nici, biżuterii z emalii komórkowej,
klamer ze srebra, opraw będących częścią biżuterii, koralików do wyrobu biżuterii, biżuterii platerowana metalami
szlachetnymi, biżuterii z kamieniami szlachetnymi, kaboszonów do wyrobu biżuterii, zwijanych etui na biżuterię, agatów
stosowany w biżuterii, pierścionków z metali szlachetnych,
drucików z metali szlachetnych, biżuterii ze srebra wysokiej
próby, części i akcesoriów do biżuterii, bransoletek z tkaniny haftowanej, biżuterii wykonanej z hodowlanych pereł,
biżuterii do noszenia na głowie, wisiorków z bursztynu będących biżuterią, ozdób do uszu w postaci biżuterii, biżuterii ze stopów cyny z ołowiem, ozdób na ubrania w postaci
biżuterii, spinek do szali mające charakter biżuterii, zawieszek do bransoletek z metali pospolitych, wpinek do klapy
z metali szlachetnych, półfabrykatów z kamieni szlachetnych
przeznaczonych do produkcji biżuterii, półwyrobów z metali
szlachetnych do wykorzystania przy produkcji biżuterii.
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498722
(220) 2019 04 15
ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA BIO FOOD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ciechocin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOFOOD

(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.02.07, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 29 warzywa i owoce konserwowane, suszone,
liofilizowane, gotowane, mrożone, kiszone lub fermentowane, dżemy, konfitury, kompoty, galaretki, sałatki, przeciery,
soki, musy, sorbety, syropy, napoje, koncentraty warzywne
i owocowe, przekąski na bazie nasion, warzyw i owoców,
mleko i produkty mleczne, napoje na bazie produktów
mlecznych, koktajle, masło, masło roślinne, oleje i tłuszcze
jadalne, 30 cukier, słodycze jak galaretki owocowe, cukierki,
wyroby piekarnicze i cukiernicze, sezamki, lody, przyprawy,
ocet, musztarda, majonez, keczup, sosy do mięs, sałatek i deserów, miód i słód do celów spożywczych, kakao, kawa, yerba, herbata i ich namiastki, herbatki ziołowe, napoje na bazie
kakao, kawy i herbaty lub ich namiastek, płatki zbóż i nasion,
31 świeże owoce i warzywa, nasiona, ziarna, nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze i leśne, 32 napoje bezalkoholowe, kwas chlebowy, lemoniady, kompozycje różnych
soków owocowych i warzywnych, napoje proteinowe, serwatkowe, o podwyższonej zawartości witamin, pitne soki
warzywne kwaszone, esencje do produkcji napojów, wody
mineralne.
498730
(220) 2019 04 15
MAJER JAROSŁAW USŁUGI HANDLOWO-MARKETINGOWE, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAJER HURT JAJ

45

498775
(220) 2019 04 15
NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROVEN QUALITY EXTRACT
(210)
(731)

(531)

05.03.13, 05.03.15, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.21,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty dietetyczne dla celów leczniczych, preparaty witaminowe i lecznicze, preparaty mineralne, napoje do celów leczniczych,
zioła lecznicze.
498791
(220) 2019 04 15
REFAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łukawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jabłka Sandomierskie
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 08.07.11, 26.04.02, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.14, 26.04.22
(510), (511) 29 nabiał, jajka, ekstrakty jajowe, masa jajowa
pasteryzowana sucha.
498770
(220) 2019 04 15
GREEN TREE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowny)
(540) PLA
(510), (511) 16 torebki do pakowania [koperty, woreczki]
z papieru lub tworzyw sztucznych.
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.01.03, 02.01.08, 18.01.05
(510), (511) 29 przetwory owocowe [dżemy], dżemy, galaretki, marmolady owocowe, pasta z owoców, owoce gotowane,
owocowe pasty do smarowania, przecier jabłkowy, marmolada, chipsy owocowe, chipsy jabłkowe, jabłka duszone, galaretki owocowe, miąższ owoców, mrożone owoce, mieszanki
owoców suszonych, owoce w puszkach, owoce przetworzone, owoce w plasterkach, konserwowe, owoce marynowane,
owoce lukrowane, owoce konserwowane w słoikach, owoce
konserwowane w plasterkach, w słoikach, owoce konserwowane, owoce glazurowane, owoce aromatyzowane, płatki
jabłkowe, proszki owocowe, przeciery owocowe, pokrojone
owoce, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie suszonych owoców, skórki owocowe [suszone purée owocowe],
skórki owocowe, sałatki owocowe, soki owocowe do gotowania, soki roślinne do gotowania, suszone owoce, 31 świeże jabłka, jabłka nieprzetworzone, nieprzetworzone owoce,
owoce świeże, świeże owoce organiczne, 32 napoje z soku
jabłkowego, soki, soki gazowane, skoncentrowane soki owocowe, mieszane soki owocowe, gazowane soki owocowe,
soki owocowe [napoje], napoje owocowe i soki owocowe,
napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, bezalkoholowe napoje
zawierające soki warzywne, koncentraty soków owocowych,
mrożone napoje owocowe, napoje aromatyzowane owocami, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje na bazie owoców, napoje owocowe, napoje owocowe
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z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, napoje
półmrożone, organiczny sok owocowy, owoce (bezalkoholowe napoje z soków -), owocowe nektary, bezalkoholowe,
bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, esencje do produkcji napojów, mieszanki
do sporządzana napojów sorbetowych, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, syropy owocowe
[napoje bezalkoholowe], syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów, syropy do sporządzania
smakowych wód mineralnych, syropy do produkcji napojów
aromatyzowanych owocami, syropy do napojów, koktajle
owocowe, bezalkoholowe, mrożone napoje gazowane, napoje mrożone na bazie owoców, sorbety [napoje], niegazowane napoje bezalkoholowe.

(531) 02.01.25, 29.01.15
(510), (511) 9 odzież ognioodporna, odzież kuloodporna,
odzież chroniąca przed wypadkami, odzież ochronna przeciw promieniowaniu, odzież ochronna chroniąca przed
urazami, odzież odblaskowa do zapobiegania wypadkom,
odzież do ochrony przed zagrożeniami biologicznymi,
odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, odzież do ochrony przed działaniem środków chemicznych, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach,
25 odzież gotowa, odzież robocza, 37 renowacja odzieży,
naprawa odzieży [reperowanie odzieży], suszenie odzieży,
czyszczenie odzieży, prasowanie odzieży, pranie artykułów
odzieżowych, konserwacja i naprawa odzieży, 39 transport
odzieży, magazynowanie odzieży, 45 wypożyczanie odzieży.

498802
(220) 2019 04 16
CRL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CRL

(210)
(731)

(210)
(731)

(531)

26.04.02, 26.04.09, 26.04.11, 26.04.18, 26.03.06, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 9 odzież ognioodporna, odzież kuloodporna,
odzież chroniąca przed wypadkami, odzież ochronna przeciw promieniowaniu, odzież ochronna chroniąca przed
urazami, odzież odblaskowa do zapobiegania wypadkom,
odzież do ochrony przed zagrożeniami biologicznymi,
odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, odzież do ochrony przed działaniem środków chemicznych, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach,
25 odzież gotowa, odzież robocza, 37 renowacja odzieży,
naprawa odzieży [reperowanie odzieży], suszenie odzieży,
czyszczenie odzieży, prasowanie odzieży, pranie artykułów
odzieżowych, konserwacja i naprawa odzieży, 39 transport
odzieży, magazynowanie odzieży, 45 wypożyczanie odzieży.
498803
(220) 2019 04 16
CRL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

498804
(220) 2019 04 16
CRL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wynajmujemy Satysfakcję!

(531) 24.17.04, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 odzież ognioodporna, odzież kuloodporna,
odzież chroniąca przed wypadkami, odzież ochronna przeciw promieniowaniu, odzież ochronna chroniąca przed
urazami, odzież odblaskowa do zapobiegania wypadkom,
odzież do ochrony przed zagrożeniami biologicznymi,
odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, odzież do ochrony przed działaniem środków chemicznych, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach,
25 odzież gotowa, odzież robocza, 37 renowacja odzieży,
naprawa odzieży [reperowanie odzieży], suszenie odzieży,
czyszczenie odzieży, prasowanie odzieży, pranie artykułów
odzieżowych, konserwacja i naprawa odzieży, 39 transport
odzieży, magazynowanie odzieży, 45 wypożyczanie odzieży.
498806
(220) 2019 04 16
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) BROWAR WIELKOPOLSKI GRODZISZ 1301
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane,
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe,
wody stołowe, woda sodowa, piwo, napoje piwne, substraty
do wyrobu piwa, ekstrakty słodowe, produkty piwowarskie,
35 usługi sprzedaży i promocji piwa oraz napojów, agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, badanie rynku,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych stosowana
jako rozpowszechnianie próbek, druków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, marketing, materiały reklamowe na samochodach, opinie, sondaże, organizowanie
wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych,
pokazy towarów, promocja sprzedaży stosowana dla osób
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotek, prospektów, druków, rozlepianie
plakatów reklamowych, uaktualnianie materiału reklamowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajem
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zaopatrzenie
(210)
(731)
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osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów
dla innych przedsiębiorstw, usługi w zakresie prowadzenia
sprzedaży gadżetów reklamowych i akcesoriów związanych
z piwowarstwem, a mianowicie: torby z papieru, papier
do pakowania reklamowy, chorągiewki reklamowe, bloczki do pisania, kalkomanie reklamowe, przybory do pisania
reklamowe, afisze, plakaty reklamowe, albumy, kartki pocztowe, druki, kalendarze, podstawki do piwa, papier listowy,
reprodukcje reklamowe, broszury, opakowania do butelek
z kartonu, fotografie reklamowe, wyroby z kartonu, katalogi reklamowe, obwoluty do książek reklamowe, papierowe
taśmy przylepne reklamowe, szaliki, nakrycia głowy, daszki
na głowę przeciwsłoneczne, czepki kąpielowe, getry, kostiumy kąpielowe, kombinezony, koszule, koszulki, nauszniki,
skarpety, obuwie sportowe, badanie rynku, opinie, sondaże,
organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych
i reklamowych, pokazy towarów, reklamy: prasowe, radiowe, telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
40 usługi browarnicze, warzenie piwa, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez: artystycznych, informacyjnych, kulturalnych, muzycznych, naukowych, plenerowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych, konkursów
i festiwali, festynów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich
metod dźwiękowych, słownych, technik audiowizualnych,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie i obsługa: kongresów, konferencji, sympozjów,
zjazdów.
498809
(220) 2019 04 16
SIGNAL MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Ostrowiec Świętokrzyski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIGNAL meble
(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 20 meble, mianowicie: ławy, stoły, krzesła, łóżka i meble do sypialni, meble biurowe, fotele, kanapy, szafy,
wieszaki i akcesoria meblowe, 35 prowadzenie usług związanych ze zgrupowaniem na rzecz osób trzecich towarów
pozwalających nabywcy je oglądać i kupować w hurtowni
oraz sklepie z meblami i artykułami papierniczo - biurowymi,
usługi informacji handlowej i importowo - eksportowej, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej organizowanie wystaw i pokazów towarów w celach handlowych.
498810
(220) 2019 04 16
FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY GALENA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) XFER
(510), (511) 5 produkty lecznicze, produkty i preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, środki
dietetyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
żywieniowego o działaniu medycznym lub leczniczym, produkty dietetyczne dla osób chorych, probiotyki, prebiotyki,
preparaty witaminowe, preparaty ziołowe, wyroby medyczne do celów leczniczych, środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające.
(210)
(731)
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498811
(220) 2019 04 16
FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY GALENA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) XKAL
(510), (511) 5 produkty lecznicze, produkty i preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, środki
dietetyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego o działaniu medycznym lub leczniczym,
produkty dietetyczne dla osób chorych, probiotyki, prebiotyki, preparaty witaminowe, preparaty ziołowe, wyroby
medyczne do celów leczniczych, środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, środki
odkażające.
(210)
(731)

498815
(220) 2019 04 16
INTERBIKE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Interbike ELECTRIC BICYCLES
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 rowery elektryczne, pojazdy elektryczne
służące do poruszania się na lądzie, w szczególności rowery elektryczne, części zamienne do rowerów elektrycznych,
części zamienne do pojazdów elektrycznych służących
do poruszania się po lądzie, w szczególności rowerów
elektrycznych, 37 usługi serwisowe dotyczące naprawy
i konserwacji rowerów elektrycznych, montaż rowerów
elektrycznych, usługi serwisowe dotyczące naprawy i konserwacji pojazdów elektrycznych do poruszania się po lądzie,
w szczególności rowerów elektrycznych, montaż pojazdów
elektrycznych do poruszania się po lądzie, w szczególności
rowerów elektrycznych.
(210) 498824
(220) 2019 04 16
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)
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(531) 03.01.26, 29.01.15
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe,
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły
papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne,
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii,
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi,
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry
planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe,
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych
dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych,
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych
warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego,
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży,
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej,
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji
on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłosze-
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niowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów,
seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci
internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
(210) 498835
(220) 2019 04 16
(731) GULLANE (Thomas) Limited, Londyn, GB
(540) (znak słowny)
(540) Tomek i Przyjaciele
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku
lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe,
urządzenia do gaszenia ognia, kaski ochronne do uprawiania sportu, oprogramowanie gier, radia (odbiorniki radiowe),
komputery, kasety wideo, płyty DVD, płyty kompaktowe
[audio- wideo], okulary przeciwsłoneczne, okulary, szkła
kontaktowe, etui na okulary, cewki elektromagnetyczne,
pokrowce na smartfony, kodowane karty magnetyczne,
urządzenia do monitorowania niemowląt, oprogramowanie,
aplikacje komputerowe do pobrania, programy komputerowe do pobrania, telefony komórkowe, filmy rysunkowe
animowane, oprogramowanie gier elektronicznych, torby
do noszenia komputerów, 16 papier i karton, druki, materiały
introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów
biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle
malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem
mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 18 skóra
i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby
podróżne, parasolki i parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze,
uprzęże i wyroby rymarskie, plecaki, bagaż, Torebki na biodra
[nerki], torby, torby na zakupy, torby na akcesoria do przewijania, 20 meble, lustra, ramki obrazów, nieprzetworzone lub
półprzetworzone kości, rogi, kość słoniowa, fiszbin lub macica perłowa, muszle, sepiolit, bursztyn, poduszki, wezgłowia, fotele i krzesła bujane, maty do przewijania niemowląt,
chodziki dla dzieci, kojce, wieszaki do ubrań, siedziska samochodowe dla dzieci, wysokie krzesła dla dzieci, taborety
ze schodkiem, łóżeczka dla małych dzieci, materace, biblio-
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teczki [regały na książki], siedzenia dla małych dzieci, ozdoby
z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, maty dla
dzieci do spania i zabawy, kosze z pokrywką do przenoszenia rzeczy, skrzynki na zabawki, 21 przybory oraz pojemniki
kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki,
pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich),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, pudełka obiadowe, szczotki, szczoteczki do zębów, wyroby szklane, figurki z porcelany, talerze,
filiżanki, miseczki, kubki, pojemniki termoizolacyjne, kosze
na śmieci, słomki do picia, wanienki dla niemowląt, nocniki
dla dzieci, butelki na wodę, 24 tekstylia i substytuty tekstyliów, narzuty na łóżka, obrusy, bielizna pościelowa, serwety
na stół niepapierowe, zasłony, ręczniki, ściereczki toaletowe
[do mycia się], tekstylne proporce, śpiwory, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, stroje na maskaradę, 28 gry i zabawki,
artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, zabawki bujane, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, produkcje filmowe, produkcje
kinowe, produkcje programów telewizyjnych, udostępnianie
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], udostępnianie
kaset wideo, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania,
usługi rozrywkowe, zapewnianie dostępu do gier on-line,
przedstawienia teatralne (produkcja), prezentowanie programów (na żywo), występy osób przebranych w kostiumy.
(210)
(731)
(540)
(540)

498836
(220) 2019 04 16
INSURTECH VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
USAVE

(531) 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, 36 usługi ubezpieczeniowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

498843
(220) 2019 04 16
LAŃCZYK WITOLD, Janów Karwicki
(znak słowno-graficzny)
FLAVOUR

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, 40 nadrukowywanie
na zamówienie ozdobnych wzorów na odzież.
(210) 498847
(220) 2019 04 16
(731) Inherit Sol LLC, Wilmington, US
(540) (znak słowny)
(540) MERAKI
(510), (511) 18 torebki, torby uniwersalne, torby, torby podróżne, torebki na ramię, małe damskie torebki bez rączki,
plecaki, torby sportowe, portfele, portmonetki, 25 odzież,
obuwie i nakrycia głowy, mianowicie koszule, koszulki, bluzy, spodnie, legginsy, szorty, spódnice, tuniki, koszulki bez
rękawów, sukienki, swetry, pulowery, odzież gimnastyczna,
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szaliki, kurtki i płaszcze, płaszcze przeciwdeszczowe, modne nakrycia głowy i kapelusze, bielizna, skarpetki, rękawiczki
i wyroby pończosznicze.
(210) 498851
(220) 2019 04 16
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 03.15.99, 29.01.15
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe,
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły
papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne,
mini albumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii,
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi,
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry
planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe,
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych
dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw
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w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych,
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych
warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego,
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży,
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej,
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji
on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów,
seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci
internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
(210)
(731)
(540)
(540)

498852
(220) 2019 04 16
OGRODNIK TADEUSZ TROPICAL, Chorzów
(znak słowno-graficzny)
Tropifit

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 kondycjonujące, regenerujące i wspomagające preparaty dla zwierząt zawierające: mikro- i makroelementy, witaminy, aminokwasy, glukozę, inozytol, d-pantenol,
biotynę, hydrolizaty białkowe, barwniki naturalne i syntetyczne do zapobiegania awitaminozom, krzywicy, poprawy
stanu upierzenia i sierści, witaminizowana karma dla zwierząt, naturalne i przetworzone suplementy diety dla zwierząt zawierające białka, węglowodany, tłuszcze, mikro- i makroelementy, biotyna, witaminy, prowitaminy, probiotyki,
prebiotyki, zeolit, produkty pochodzenia roślinnego, oleje,
mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, ryby i produkty
rybne, mięczaki i skorupiaki, zboża, glony, drożdże, produk-
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ty paszowe pochodzenia mineralnego, zioła, trawy, kwiaty,
nasiona, bulwy, strąki, fragmenty drzew i krzewów, rośliny
strąkowe, owoce, warzywa, owady, bezkręgowce, orzechy,
rośliny oleiste, barwniki naturalne i syntetyczne, wszystkie
powyżej wymienione produkty i preparaty do stosowania
w hodowli ptaków i ptaków egzotycznych, w tym: papug,
kanarków, łuszczaków, ptaków owadożernych, szpaków lub
małych ssaków i gryzoni, w tym: świnek morskich, chomików, szczurów, skoczków, szynszyli, fretek, królików, jeży oraz
innych małych zwierząt domowych w tym: myszy, norników, wiewiórek, polatuch, tenreków, koszatniczek, susłów,
31 naturalne i przetworzone pokarmy dla zwierząt w postaci
płatków, granulatów, ekstrudatów, tabletek, proszków, past,
płynów, żeli, premiksów, ziaren i ich mieszanin, w tym kuli
lub kolb zawierających mieszaniny ziaren i/lub ziaren i innych składników, w tym: białek, węglowodanów, tłuszczy,
mikro- i makroelementów, biotyny, witamin, prowitamin,
probiotyków, prebiotyków, zeolitu, produktów pochodzenia
roślinnego, olei, mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego, ryb i produktów rybnych, mięczaków i skorupiaków,
zbóż, glonów, drożdży, produktów paszowych pochodzenia
mineralnego, ziół, traw, kwiatów, nasion, bulw, strąków, fragmentów drzew i krzewów, roślin strąkowych, owoców, warzyw, owadów, bezkręgowców, orzechów, roślin oleistych,
barwników naturalnych i syntetycznych, suszone, mrożone
i liofilizowane naturalne pokarmy dla zwierząt, w tym suszone lub liofilizowane owady, skorupiaki [osobniki imago (dorosłe)] i ich larwy, ryby, trawy, zioła, warzywa, owoce, pokarmy
dla zwierząt zawierające preparaty odżywcze (nie do celów
medycznych), w tym: białka, węglowodany, tłuszcze, mikroi makroelementy, witaminy, prowitaminy, probiotyki, prebiotyki, zeolit, produkty pochodzenia roślinnego, oleje, mięso
i produkty pochodzenia zwierzęcego, ryby i produkty rybne,
mięczaki i skorupiaki, owady, zboża, glony, drożdże, produkty paszowe pochodzenia mineralnego, biotynę, betainę,
wszystkie powyżej wymienione produkty do stosowania
w hodowli ptaków i ptaków egzotycznych, w tym papug,
kanarków, łuszczaków, ptaków owadożernych. szpaków lub
małych ssaków i gryzoni, w tym świnek morskich, chomików,
szczurów, skoczków, szynszyli, fretek, królików, jeży oraz innych małych zwierząt domowych, w tym: myszy, norników,
wiewiórek, polatuch, tenreków, koszatniczek, susłów.
498853
(220) 2019 04 16
COSMECEUTICUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polny warkocz

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 05.07.02
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, zestawy kosmetyków, kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, kosmetyki funkcjonalne, esencje
do pielęgnacji skóry, koncentraty nawilżające, odżywcze.
oczyszczające, pielęgnujące, regenerujące, kojące, zmiękczające, regulujące, ujędrniające, przeciwzmarszczkowe będące kosmetykami, kremy, balsamy do celów kosmetycznych,
mleczka do celów kosmetycznych, pianki do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotony do celów kosmetycznych, żele do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne,
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, olejki do celów
kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do celów perfume-
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ryjnych, esencje eteryczne, perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, dezodoranty, wyroby perfumeryjne, wody
kolońskie, wody toaletowe, wody kwiatowe, mgiełki do ciała,
środki toaletowe, preparaty toaletowe, preparaty kosmetyczne do kąpieli, żele pod prysznic, mydła, szampony, odżywki
i środki do pielęgnacji włosów, mgiełki do włosów, pomady
do celów kosmetycznych, preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne do płukania jamy ustnej, sole do kąpieli i pod prysznic
nie do celów medycznych, produkty kosmetyczne i preparaty do opalania i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty do makijażu i do demakijażu, kosmetyki
upiększające, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów,
lakiery do celów kosmetycznych, produkty do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi.
(210)
(731)
(540)
(540)

498860
(220) 2019 04 16
TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
SUPRA

(531)

03.07.11, 05.03.13, 05.03.16, 05.03.20, 26.01.01, 26.01.05,
26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.09, 26.04.10,
26.04.15, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.

(210) 498868
(220) 2019 04 16
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA SKIN BOX Catering dla Skóry
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu,
mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji
włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne,
środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty
do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych,
preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci
do celów leczniczych.
(210) 498870
(220) 2019 04 16
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
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(540) SKIN BOX Catering dla Skóry
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu,
mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji
włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne,
środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty
do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych,
preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci
do celów leczniczych.
498871
(220) 2019 04 17
SINCO IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bambiboo
(210)
(731)

(531) 02.09.04, 02.09.06, 02.09.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki dla dzieci, kosmetyki naturalne,
nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, płyny
do kąpieli w pianie dla niemowląt, balsamy dla niemowląt,
chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, emulsje [balsamy]
do ochrony przeciwsłonecznej, kremy dla niemowląt [nielecznicze], mleczka do ciała dla niemowląt, oliwki dla niemowląt, puder dla niemowląt, szampony dla niemowląt.
498877
(220) 2019 04 17
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) GRODZISZCZ
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane,
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe,
wody stołowe, woda sodowa, piwo, napoje piwne, substraty
do wyrobu piwa, ekstrakty słodowe, produkty piwowarskie,
35 usługi sprzedaży i promocji piwa oraz napojów, agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, badanie rynku,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych stosowana
jako rozpowszechnianie: próbek, druków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, marketing, materiały reklamowe na samochodach, opinie, sondaże, organizowanie
wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych,
pokazy towarów, promocja sprzedaży stosowana dla osób
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotek, prospektów, druków, rozlepianie
plakatów reklamowych, uaktualnianie materiału reklamowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajem
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zaopatrzenie
osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów
dla innych przedsiębiorstw, usługi w zakresie prowadzenia
sprzedaży gadżetów reklamowych i akcesoriów związanych
(210)
(731)
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z piwowarstwem, a mianowicie: torby z papieru, papier
do pakowania reklamowy, chorągiewki reklamowe, bloczki do pisania, kalkomanie reklamowe, przybory do pisania
reklamowe, afisze, plakaty reklamowe, albumy, kartki pocztowe, druki, kalendarze, podstawki do piwa, papier listowy,
reprodukcje reklamowe, broszury, opakowania do butelek
z kartonu, fotografie reklamowe, wyroby z kartonu, katalogi reklamowe, obwoluty do książek reklamowe, papierowe
taśmy przylepne reklamowe, szaliki, nakrycia głowy, daszki
na głowę przeciwsłoneczne, czepki kąpielowe, getry, kostiumy kąpielowe, kombinezony, koszule, koszulki, nauszniki,
skarpety, obuwie sportowe, badanie rynku, opinie, sondaże,
organizowanie wystaw tub targów w celach handlowych
i reklamowych, pokazy towarów, reklamy: prasowe, radiowe, telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
40 usługi browarnicze, warzenie piwa, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez: artystycznych, informacyjnych, kulturalnych, muzycznych, naukowych, plenerowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych, konkursów
i festiwali, festynów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich
metod dźwiękowych, słownych, technik audiowizualnych,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie i obsługa: kongresów, konferencji, sympozjów,
zjazdów.
498880
(220) 2019 04 17
GEO-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) MIMILAC
(510), (511) 5 żywność dla dzieci i niemowląt, mleko modyfikowane dla niemowląt, odżywki dla wcześniaków i niemowląt na bazie mleka krowiego z dodatkami tłuszczu roślinnego , mleko dla niemowląt, mleko dla dzieci, odżywki
dla dzieci, substytuty mleka matki, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, substancje dietetyczne dla niemowląt, artykuły żywnościowe na bazie białka do celów medycznych, 29 mleko i produkty mleczne, mleko w proszku, napoje mleczne z przewagą mleka, mleko w proszku o różnych
smakach, 35 usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne,
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi prowadzenia sprzedaży mleka w proszku, mleka
w proszku dla dzieci, żywności dla dzieci i niemowląt, produktów mlecznych, mleka modyfikowanego dla niemowląt,
odżywek dla dzieci.
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498916
(220) 2019 04 17
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda CBD Cannabidiol
(510), (511) 3 towary dla kobiet takie jak: kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wyroby perfumeryjne
i dezodoranty, olejki, środki i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonalne, kosmetyki do stylizacji włosów.
(210)
(731)

498935
(220) 2019 04 18
PERFECT FRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Perfect Fruits NATURA
(210)
(731)

(210)
(731)

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

498915
(220) 2019 04 17
PRUGAR WIESŁAW, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
B BALM BOUTIQUE FRESH AND HEALTHY

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki naturalne, produkty perfumeryjne.

(531) 05.07.21, 05.07.23, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 opakowania z kartonu, opakowania z papieru, opakowania z tworzyw sztucznych, folia z tworzyw
sztucznych do pakowania, kartonowe pudełka do pakowania, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
opakowania na żywność, etykiety z papieru, etykiety
z tworzyw sztucznych, torebki do pakowania, naklejki, nalepki, pojemniki kartonowe na soki, pojemniki z tworzyw
sztucznych na soki, pudełka z tektury, torby papierowe
do pakowania, papier do pakowania, karton do pakowania, papierowe metki, 29 owoce przetworzone, suszone
owoce, suszone warzywa, suszone jabłka, przetworzone
jabłka, chipsy owocowe, chipsy warzywne, desery owocowe, ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty z warzyw do konsumpcji, galaretki, dżemy, kompoty, pasty
owocowe i warzywne, galaretki owocowe, gotowe dania
warzywne, kandyzowane owoce, koncentraty warzywne, oleje, oliwy, orzechy, owoce w puszkach, przeciery
owocowe, przeciery warzywne, przetworzone owoce,
warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), warzywa mrożone, owoce mrożone, 31 świeże
owoce, świeże jabłka, świeże warzywa i płody rolne, młode drzewka, produkty rolne, rośliny, świeże gruszki, świeże
owoce miękkie, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła,
32 soki, soki owocowe, soki warzywne, napoje owocowe,
skoncentrowane soki owocowe, 35 sprzedaż owoców,
warzyw, płodów rolnych, materiału szkółkarskiego, organizacja sprzedaży hurtowej, 42 administracja serwerów, administrowanie prawami użytkowników w sieciach
komputerowych, aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania
komputerowego, utrzymanie oprogramowania komputerowego, wynajem oprogramowania, usługi doradcze
w zakresie oprogramowania, naprawa oprogramowania,
audyt jakości owoców, warzyw i metod uprawy, inspekcja
towarów w zakresie kontroli jakości, certyfikacja owoców,
warzyw i metod uprawy, doradztwo w zakresie zapewnia-
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nia jakości owoców i warzyw, kontrola i testowanie jakości
owoców, kontrola i testowanie jakości warzyw, kontrola
i testowanie jakości metod uprawy owoców i warzyw,
świadczenie usług zapewniania jakości, testowanie, analiza i wycena towarów i usług osób trzecich do celów certyfikacji, usługi zapewnienia jakości, 44 doradztwo rolnicze,
doradztwo sadownicze, doradztwo w zakresie rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, materiały w zakresie rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa.
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(540) Hortex

498938
(220) 2019 04 18
HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hortex SOK 100% JABŁKO ŹRÓDŁO WITAMINY C
(210)
(731)

(531)

05.07.11, 05.03.15, 05.03.11, 26.01.03, 26.11.01, 26.11.05,
26.01.18, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty
do wytwarzania wody mineralnej i wody mineralnej smakowej,
napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu,
napoje bezalkoholowe z soków owocowych, bezalkoholowe
wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe, zagęszczone soki owocowe, soki przecierowe
owocowe, soki i napoje o obniżonej wartości energetycznej,
owocowe soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, sorbety, napoje
izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania
napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
(531) 05.07.13, 05.03.20, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody
mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty do wytwarzania wody mineralnej i wody
mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje
bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe
z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
koktajle bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe,
zagęszczone soki owocowe, soki przecierowe owocowe, soki i napoje o obniżonej wartości energetycznej,
owocowe soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub
wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, sorbety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje
serwatkowe, lemoniady, syropy do lemoniady, syropy
i preparaty do sporządzania napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
498944
(220) 2019 04 18
HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

498953
(220) 2019 04 18
PERFECT FRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Perfect Fruits

(210)
(731)

(531) 26.05.01, 05.07.21, 05.07.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie,
16 opakowania z kartonu, opakowania z papieru, opakowania z tworzyw sztucznych, folia z tworzyw sztucznych
do pakowania, kartonowe pudełka do pakowania, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, opakowania na żywność, etykiety z papieru, etykiety z tworzyw sztucznych, torebki do pakowania, naklejki, nalepki, pojemniki kartonowe
na soki, pojemniki z tworzyw sztucznych na soki, pudełka
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z tektury, torby papierowe do pakowania, papier do pakowania, karton do pakowania, papierowe metki, 20 pudełka
do pakowania z drewna, pojemniki do pakowania z materiałów niemetalowych, skrzynie niemetalowe, palety niemetalowe, palety drewniane, 29 owoce przetworzone, suszone
owoce, suszone warzywa, suszone jabłka, przetworzone
jabłka, chipsy owocowe, chipsy warzywne, desery owocowe, ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty z warzyw
do konsumpcji, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe
i warzywne, galaretki owocowe, gotowe dania warzywne,
kandyzowane owoce, koncentraty warzywne, oleje, oliwy,
orzechy, owoce w puszkach, przeciery owocowe, przeciery
warzywne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym
orzechy i nasiona roślin strączkowych), warzywa mrożone,
owoce mrożone, 31 świeże owoce, świeże jabłka, świeże warzywa i płody rolne, młode drzewka, produkty rolne, rośliny,
świeże gruszki, świeże owoce miękkie, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, 32 soki, soki owocowe, soki warzywne,
napoje owocowe, skoncentrowane soki owocowe, 35 sprzedaż owoców, warzyw, płodów rolnych, materiały szkółkarskiego, organizacja sprzedaży hurtowej, 39 konfekcjonowanie owoców, konfekcjonowanie warzyw, 42 administracja
serwerów, administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania
komputerowego, utrzymanie oprogramowania komputerowego, wynajem oprogramowania, usługi doradcze w zakresie oprogramowania, naprawa oprogramowania, audyt
jakości owoców, warzyw i metod uprawy, inspekcja towarów
w zakresie kontroli jakości, certyfikacja owoców, warzyw
i metod uprawy, doradztwo w zakresie zapewniania jakości
owoców i warzyw, kontrola i testowanie jakości owoców,
kontrola i testowanie jakości warzyw, kontrola i testowanie
jakości metod uprawy owoców i warzyw, świadczenie usług
zapewniania jakości, testowanie, analiza i wycena towarów
i usług osób trzecich do celów certyfikacji, usługi zapewnienia jakości, 44 doradztwo rolnicze, doradztwo sadownicze,
doradztwo w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
materiały w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
45 licencjonowanie oprogramowania, licencjonowanie własności intelektualnej. licencjonowanie technologii.
(210)
(731)
(540)
(540)

498956
(220) 2019 04 18
SZYMAŃSKI MARIUSZ P.P.H.U. MAR-KOS, Inowrocław
(znak słowno-graficzny)
DN Duo Nails

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 artykuły kosmetyczne i higieniczne do pielęgnacji ciała, rąk, paznokci i włosów: kosmetyki, zestawy kosmetyków, kosmetyki upiększające, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji ciała, rąk, paznokci i włosów, balsamy, kremy
kosmetyczne, maseczki, mleczka, odżywki kosmetyczne,
żele kosmetyczne, lakiery do paznokci, zmywacze do paznokci, sztuczne paznokcie, 5 artykuły farmaceutyczne: pre-
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paraty białkowe do celów leczniczych ciała, rąk, paznokci
i włosów, maści, kremy, odżywki i żele do celów leczniczych
ciała, rąk, paznokci i włosów.
498970
(220) 2019 04 18
ROUTE A4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zgorzelec
(540) (znak słowny)
(540) KANTOR PROFIT
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, handel walutami i wymiana walut.
(210)
(731)

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

498973
(220) 2019 04 18
SZYMAŃSKI MARIUSZ P.P.H.U. MAR-KOS, Inowrocław
(znak słowno-graficzny)
DUOGEL

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 artykuły kosmetyczne i higieniczne do pielęgnacji ciała, rąk, paznokci i włosów: kosmetyki, zestawy kosmetyków, kosmetyki upiększające, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji ciała, rąk, paznokci i włosów, balsamy, kremy
kosmetyczne, maseczki, mleczka, odżywki kosmetyczne,
żele kosmetyczne, lakiery do paznokci, zmywacze do paznokci, sztuczne paznokcie, 5 artykuły farmaceutyczne: preparaty białkowe do celów leczniczych ciała, rąk, paznokci
i włosów, maści, kremy, odżywki i żele do celów leczniczych
ciała, rąk, paznokci i włosów.
(210) 498974
(220) 2019 04 18
(731) XIGUO LIN, Mroków
(540) (znak słowny)
(540) SO&LI
(510), (511) 25 odzież i obuwie.
498989
(220) 2019 04 18
DOM MAKLERSKI TMS BROKERS SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TMS
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, administrowanie finansami, alokacja aktywów, badania finansowe
w dziedzinie zarządzania ryzykiem, bankowość elektroniczna, bankowość prywatna, detaliczne usługi finansowe, dokonywanie transakcji finansowych, doradztwo finansowe
związane z inwestowaniem w infrastrukturę, doradztwo
w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], dostarczanie kapitału inwestycyjnego, działalność finansowa, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie
finansów, inwestycje finansowe, korporacyjne usługi powiernicze, maklerstwo, obrót towarami giełdowymi i papierami
wartościowymi, obsługa zleceń stałych, opieka finansowa,
organizowanie finansów dla firm, organizowanie transakcji
finansowych, osobiste usługi finansowe, planowanie i zarządzanie finansowe, pomoc finansowa, pośrednictwo w usługach finansowych, powiernictwo środków pieniężnych,
powiernictwo w zakresie terminowych kontraktów finansowych, pozyskiwanie kapitału, pozyskiwanie kapitału finansowego, prowadzenie spraw finansowych on-line, przelewy
i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, sprawy monetarne, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem
(210)
(731)
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globalnej sieci komputerowej lub Internetu, transakcje finansowe, transakcje monetarne, udostępnianie i aranżowanie
finansowania, udostępnianie i aranżowanie transakcji finansowych, udostępnianie papierów wartościowych, udzielanie
informacji i analiz za pośrednictwem Internetu w dziedzinie
inwestycji finansowych, udzielanie informacji związanych
z powiernictwem w zakresie terminowych kontraktów finansowych, usługi bankowe, usługi bankowe i finansowe, usługi
depozytowe, usługi doradztwa finansowego w zakresie zarządzania ryzykiem, usługi finansowania, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz firm powstających
i rozwijających się, usługi finansowania kapitałem wysokiego
ryzyka na rzecz podmiotów handlowych, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz firm, usługi finansowania w zakresie zabezpieczania funduszy dla przedsiębiorstw, usługi finansowania w zakresie zabezpieczania
funduszy, usługi finansowania związane z handlem, usługi
finansowe, usługi finansowe dla spółek, usługi finansowe
dotyczące nabywania mienia, usługi finansowe dotyczące
sprzedaży mienia, usługi finansowe dotyczące udostępniania
i strukturyzacji kapitału, usługi finansowe dotyczące programów akcjonariatu prywatnego, usługi finansowe i monetarne, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, usługi finansowe świadczone przez
telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej
lub Internetu, usługi finansowe świadczone przez Internet,
usługi finansowe w zakresie zabezpieczania funduszy, usługi finansowe w zakresie zabezpieczania funduszy dla osób
trzecich, usługi finansowe z zakresu zarządzania majątkiem,
usługi finansowe związane z mieniem, usługi finansowe
związane z emeryturami, usługi finansowe związane z działalnością gospodarczą, usługi finansowe związane z oszczędzaniem, usługi finansowo-inwestycyjne, usługi inwestowania w zakresie opłat za szkołę, usługi inwestycyjne, usługi
inwestycyjne w zakresie zmiennego ubezpieczenia, usługi
inwestycyjne w zakresie kapitału wysokiego ryzyka i kapitału
na przedsięwzięcia, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi maklerskie, usługi monetarne, usługi oceny ryzyka finansowego, usługi pośrednictwa finansowego, usługi
pośrednictwa w zakresie organizowania finansowania przez
inne instytucje finansowe, usługi pośrednictwa walutowego,
usługi przechowywania w depozycie, usługi przelewu obcej
waluty, usługi przelewu waluty wirtualnej, usługi w zakresie elektronicznego obrotu finansowego, usługi w zakresie
finansów handlowych, usługi w zakresie obrotu finansowego, usługi w zakresie prywatnego lokowania i inwestowania
kapitału wysokiego ryzyka, usługi w zakresie przechowywania depozytów, usługi w zakresie przyjmowania depozytów,
usługi w zakresie rachunków bieżących, usługi w zakresie rachunków bankowych, usługi w zakresie transakcji monetarnych, usługi w zakresie zarządzania finansami, usługi w zakresie zarządzania aktywami, usługi wymiany finansowej, usługi
zarządzania finansami świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi związane z inwestycjami przynoszącymi stałe
dochody, usługi związane z rachunkiem bieżącym, wymiana
finansowa, zabezpieczanie funduszy, zapewnianie finansowania, zapewnianie kapitału obrotowego, zapewnianie
ochrony finansowej od ryzyka wymiany walut, zapewnienie
finansowania w zakresie sprzedaży, zapewnienie finansowania dla firm, zapewnienie finansowania dla przedsiębiorstw,
zarządzanie aktywami, zarządzanie aktywami finansowymi,
zarządzanie aktywami i zarządzanie portfolio, zarządzanie
aktywami na rzecz osób trzecich, zarządzanie finansami, zarządzanie finansami dla firm, zarządzanie finansami korporacyjnymi, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie
finansowe rachunkami pieniężnymi, zarządzanie finansowe
rachunkami bieżącymi, zarządzanie finansowe udziałami
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w innych firmach, zarządzanie finansowe w zakresie kapitału ryzyka, kapitału inwestycyjnego i kapitału rozwojowego,
zarządzanie finansowe za pośrednictwem Internetu, zarządzanie funduszami kapitału wysokiego ryzyka, zarządzanie
funduszami korporacyjnymi, zarządzanie funduszami typu
private equity, zarządzanie kapitałem, zarządzanie majątkiem, zbieranie funduszy w celach finansowych.
498990
(220) 2019 04 18
CUKIERNIA WEBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cukiernia Weber

(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.02.07, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty,
ciasteczka, czekolada, desery, cukry, polewy cukiernicze, nadzienia, lody spożywcze, wyroby z karmelu, torty artystyczne, fototorty.
499003
(220) 2019 04 19
GOGÓŁ AGNIESZKA PIEKARNIA CUKIERNIA
MOCHOWO, Mochowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻYJ ZDROWO PIEKARNIA CUKIERNIA MOCHOWO
Naturalne receptury od 1987 roku
(210)
(731)

(531)

09.01.10, 08.01.08, 24.09.07, 24.09.05, 26.11.03, 26.11.08,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 chleb, świeży chleb, chleb żytni, miąższ
chleba, zakwas chlebowy, chleb wielozbożowy, chleb sodowy, chleb bezglutenowy, chrupiące pieczywo, wyroby
cukiernicze, batoniki cukiernicze, trufle [wyroby cukiernicze],
mleczne wyroby cukiernicze, musy (wyroby cukiernicze),
orzechowe wyroby cukiernicze, nielecznicze wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze płynne, wyroby cukiernicze
mrożone, makaroniki [wyroby cukiernicze], pastylki [wyroby
cukiernicze], wyroby cukiernicze z mąki, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, wyroby cukiernicze zawierające
dżem, wyroby cukiernicze zawierające galaretkę, wyroby
cukiernicze o smaku czekoladowym, wyroby cukiernicze,
ciasta, tarty i ciasteczka, nielecznicze wyroby cukiernicze
zawierające mleko, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, wyroby cukiernicze lukrowane (nie dla celów medycznych), bułki, bułki chrupiące,
bułki nadziewane, chleb i bułki, ciasta, ciasta czekoladowe,
ciasteczka, ciastka owsiane spożywcze, ciastka, herbatniki,
ciasto śniadaniowe, magdalenki, kruche ciasto, jadalne wafle,
placki, piernik, pierniczki, pączki, napoleonki, naleśniki [cienkie], podłużne biszkopty [ciastka], serniki, rogaliki, quiche,
przekąski w postaci ciast owocowych, sucharki, wafelki, tarty,
szarlotka, wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce.
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499014
(220) 2019 04 19
ZARZYCKA OLGA, Wołomin; BRZEZIŃSKI MARCIN,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAKA SYTUACJA
(210)
(731)

(531) 03.01.14, 03.01.24, 27.05.01
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
obsługa zakwaterowania członków organizacji, lodziarnie,
kontraktowe usługi w zakresie żywności, koktajlbary, kawiarnia, katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety,
katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, kafeterie [bufety], informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, informacja o usługach restauracyjnych,
bary, bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi
[snack-bary], catering w kafeteriach szybkiej obsługi, dekorowanie ciast, dekorowanie żywności, dokonywanie rezerwacji
restauracji i posiłków, doradztwo kulinarne, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, dostarczanie żywności
i napojów za pośrednictwem furgonetek, dostarczanie żywności osobom potrzebującym [usługi charytatywne], herbaciarnie, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie
żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości, oferowanie żywności
i napojów w sklepach z pączkami, organizacja cateringu
na imprezy urodzinowe, organizowanie posiłków w hotelach, organizacja przyjęć weselnych [miejsca], organizacja
przyjęć weselnych [żywność i napoje], pizzerie, przygotowanie dań kuchni hiszpańskiej do bezpośredniego spożycia,
przygotowanie dań kuchni japońskiej do bezpośredniego
spożycia, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie
posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, puby, restauracje dla turystów, restauracje oferujące
dania na wynos, restauracje samoobsługowe, restauracje
serwujące wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, rezerwacja
pokoi, rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, rezerwacja stolików w restauracjach, snack-bary, serwowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie
żywności i napojów w sklepach z paczkami, serwowanie
żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, serwowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie napojów
w pubach z browarem, serwowanie napojów w małych browarniach, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie na-
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pojów alkoholowych, 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 zjazd, udostępnianie informacji w postaci przepisów na drinki, udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowe biura oraz
pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie opinii na temat
restauracji, udostępnianie opinii na temat restauracji i barów,
udzielanie informacji dotyczących restauracji, usługi barów
i restauracji, usługi barów kawowych, usługi barów piwnych,
usługi barów typu fast-food na wynos, usługi barów z fajkami wodnymi, usługi barów z sokami, usługi barowe, usługi
biur podróży w zakresie rezerwowania restauracji, usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas targów, degustacji i imprez publicznych, usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas
wesel i prywatnych imprez, usługi cateringu zewnętrznego,
usługi degustacji win (dostarczanie napojów), usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie kateringu w zakresie jedzenie i picia, usługi doradców w zakresie win, usługi bufetów
w zakresie barów koktajlowych, usługi doradcze dotyczące
żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów], usługi
doradcze związane z technikami pieczenia, usługi herbaciarni, usługi kateringowe, usługi kateringowe dla centrów konferencyjnych, usługi kateringowe dla domów opieki, usługi
kateringowe dla domów spokojnej starości, usługi kateringowe dla firm, usługi kateringowe dla placówek edukacyjnych,
usługi kateringowe dla szkół, usługi kateringowe dla szpitali,
usługi kateringowe obwoźne, usługi kateringowe oferujące
kuchnię hiszpańską, usługi kateringowe oferujące kuchnię
japońską, usługi kateringowe oferujące kuchnię europejską,
usługi kateringowe w prywatnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, usługi klubów nocnych [zaopatrzenie
w żywność], usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia
w żywność, usługi kateringowe w zakresie bufetów firmowych, usługi kawiarni, usługi klubów w zakresie dostarczania
żywności i napojów, usługi koktajlbarów, usługi mobilnych
restauracji, usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie],
usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], usługi ogródków piwnych, usługi osobistych kucharzy, usługi prywatnego klubu kolacyjnego, usługi prywatnego klubu picia, usługi
restauracji fast-food, usługi restauracji hiszpańskich, usługi
restauracji hotelowych, usługi restauracji japońskich, usługi
restauracji serwujących tempurę, usługi restauracji specjalizujących się w makaronach udon i soba, usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji sprzedających sushi, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, usługi restauracji z daniami ramen, usługi restauracji
washoku, usługi restauracyjne, usługi restauracyjne łącznie
z wyszynkiem, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem
Internetu, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi rezerwacji pokojów, usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji
posiłków, usługi snack-barów, usługi świadczone przez bary
bistro, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie barów
szybkiej obsługi, usługi w zakresie dostarczania napojów,
usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie przygotowywania posiłków,
usługi w zakresie pubów, usługi w zakresie restauracji [bras-
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serie], usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi
w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia w napoje, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi
zaopatrzenia w żywność, winiarnie, wynajem mebli, bielizny
stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, wypożyczanie urządzeń gastronomicznych,
zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.
(551) wspólne prawo ochronne
(210) 499037
(220) 2019 04 19
(731) GRUCA GRZEGORZ ADRIAN, Biała Niżna
(540) (znak słowny)
(540) freezersig
(510), (511) 7 akcesoria mocowane do odkurzaczy do rozpylania perfum oraz środków dezynfekcyjnych, alternatory [generatory prądu przemiennego], aparatura do odtaczania
piwa pod ciśnieniem, aparaty do oczyszczania acetylenu,
automaty do sprzedaży, automatyczne kotwice wielohakowe [drapacze] do użytku okrętowego, awaryjne generatory
prądotwórcze, betoniarki, bębny [części maszyn], brony,
brzeszczoty pił [części maszyn], chłodnice do silników, cylindry do maszyn, cylindry do silników, części hamulcowe, inne
niż do pojazdów, czopy [części maszyn], czółenka [części maszyn], czyszczalnie złożone do ziaren, dezyntegratory, diamenty szklarskie [części maszyn], dławnice [części maszyn],
długopisy do druku 3D, dmuchawy do sprężania, wysysania
i transportu gazu, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu ziarna, dojarki mechaniczne, drążki będące częściami
maszyn, inne niż do automatów do gier, drukarki 3D, dynama
do rowerów, dystrybutory paliw dla stacji benzynowych,
dystrybutory wodoru dla stacji benzynowych, dziurkarki
[maszyny], dźwigi [urządzenia do podnoszenia i wyciągania],
dźwigniki zębatkowe, elektrody do urządzeń spawalniczych,
elektromechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów,
elektryczne maszyny i urządzenia do polerowania woskiem,
elektryczne mopy parowe, elektryczne narzędzia do ostrzenia krawędzi nart, elektryczne otwieracze do puszek, elektryczne przyrządy do wyciągania gwoździ, elektryczne sokowirówki, elektryczne urządzenia do otwierania drzwi, elektryczne urządzenia do otwierania okien, elektryczne urządzenia do spawania, elektryczne urządzenia do zamykania
okien, elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego, elektryczne zamknięcia drzwiowe,
elektryczne zgrzewarki do tworzyw sztucznych [pakowanie],
elewatory rolnicze, etykieciarki, eżektory [wyrzutniki], filtry
[części maszyn lub silników], filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza, do silników, formy [części maszyn], frezarki,
galwanizacyjne maszyny, galwanizacyjne urządzenia, garnki
kondensacyjne [części maszyn], gaźniki, gąsienice gumowe
będące częścią gąsienic maszyn budowlanych, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn górniczych, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn i urządzeń ładunkowo-rozładunkowych, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn rolniczych, gąsienice gumowe będące
częścią gąsienic pługów śnieżnych, generatory elektryczności, giętarki, gładziarki [maszyny], głowice cylindrów do silników, głowice wiertarskie [części maszyn], grabie do zgrabiarek, gwinciarki [do nakrętek], hydrauliczne urządzenia
do otwierania drzwi, hydrauliczne urządzenia do otwierania
okien, hydrauliczne urządzenia do zamykania okien, hydrauliczne zamknięcia drzwi, imaki do narzędzi do obrabiarek,
inkubatory do jaj, instalacje do centralnego odkurzania, instalacje do mycia pojazdów, instalacje kondensacyjne, instalacje odsysające pył do czyszczenia, iskrowniki zapłonowe,
kabestany, kable sterownicze do maszyn i silników, kafary
[maszyny], kalandry, kamienie młyńskie, kanały dymowe
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do kotłów maszynowych, klisze drukarskie, klocki hamulcowe, inne niż do pojazdów, kolektory wydechowe do silników,
koła garncarskie, koła maszyn, koła szlifierskie [części maszyn], kołowrotki [przędzenie], kołowroty [do wyciągania],
kombajny zbożowe, kondensatory pary [części maszyn], konwertory dla stalowni, konwertory katalityczne, konwertory
paliwa do silników spalinowych wewnętrznego spalania, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, kopyta szewskie [części maszyn], korbowody do maszyn, motorów i silników, korby [części maszyn], koronkarki [maszyny], kosiarki, kosze samowyładowcze mechaniczne, kotły maszynowe [parowe],
kowarki, krajalnice do chleba, krajalnice spiralne do warzyw,
elektryczne, krajarki [maszyny], krążki [części maszyn], krosna,
krosna do wyrobów pończoszniczych, kubki udojowe
do dojarek, kultywatory [maszyny], kurki spustowe, lampy
lutownicze na gaz, lance termiczne [maszyny], lemiesze pługów, lutlampy [palniki do lutowania], łańcuchy do podnośników [części maszyn], łańcuchy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, łoża silnika, inne niż do pojazdów lądowych,
łożyska, łożyska [części maszyn], łożyska do wałów transmisyjnych, łożyska kulkowe, łożyska przeciwcierne do maszyn,
łożyska z automatycznym smarowaniem, łuskarki ziarna, manipulatory przemysłowe [maszyny], maselnice, maszynki
do siekania mięsa, maszynowe koła zamachowe, maszynowy mechanizm przekładniowy, maszyny dla mleczarstwa,
maszyny dla odlewnictwa, maszyny dla piwowarstwa, maszyny dla włókiennictwa, maszyny do budowy dróg, maszyny do budowy torów kolejowych, maszyny do cerowania,
maszyny do cienkiego obierania i cięcia, maszyny do cienkiego wycinania skóry, maszyny do drukowania na cienkiej
blasze, maszyny do filtrowania, maszyny do fotoskładu, maszyny do glazurowania, maszyny do grawerowania, maszyny
do gwintowania, maszyny do kędzierzawienia, maszyny
do mieszania, maszyny do mineralizacji wody pitnej, maszyny do montażu rowerów, maszyny do mycia butelek, maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny do naciągu rakiet
do tenisa, maszyny do nanoszenia cienkiej warstwy farby,
maszyny do napełniania butelek, maszyny do obrębiania,
maszyny do obróbki drewna, maszyny do obróbki kamienia,
maszyny do obróbki rud, maszyny do obróbki skóry, maszyny do obróbki szkła, maszyny do obróbki tytoniu, maszyny
do odlewania czcionek drukarskich, maszyny do oplatania,
maszyny do ostrzenia, maszyny do ostrzenia ostrzy, maszyny
do pielenia, maszyny do procesu pudlarskiego, maszyny
do produkcji bitumu, maszyny do produkcji cukru, maszyny
do produkcji masła, maszyny do produkcji papieru, maszyny
do produkcji sznurka, maszyny do przetwarzania tworzyw
sztucznych, maszyny do przetwórstwa metali, maszyny
do rafinacji ropy naftowej, maszyny do regulowania [nastawiania], maszyny do robót ziemnych, maszyny do smołowania, maszyny do sortowania dla przemysłu, maszyny do stereotypii [poligrafia], maszyny do strzyżenia sierści u zwierząt,
maszyny do tłoczenia, maszyny do typografii, maszyny
do ubijania, maszyny do układania szyn, maszyny do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, maszyny do usuwania
odpadków, maszyny do uszczelniania do celów przemysłowych, maszyny do wyrabiania kiełbas, maszyny do wysysania powietrza, maszyny do wytwarzania past spożywczych,
maszyny do wyżymania prania, maszyny do zamykania butelek, maszyny do zszywania, maszyny drenarskie, maszyny
drukarskie, maszyny dziewiarskie, maszyny elektromechaniczne dla przemysłu chemicznego, maszyny farbiarskie, maszyny górnicze, maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], maszyny i urządzenia do prania dywanów, elektryczne, maszyny kopiące rowy [pługi], maszyny kruszące,
maszyny na sprężone powietrze, maszyny odlewnicze
i do formowania, maszyny podziałowe, maszyny przemysło-
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we do produkcji papierosów, maszyny rolnicze, maszyny rozpylające, maszyny ssące do celów przemysłowych, maszyny
wirujące, maszyny wydmuchowe, matryce drukarskie, maźnice [części maszyn], mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, mechanizmy do warsztatów tkackich, mechanizmy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, membrany do pomp, miechy
[części maszyn], miechy do kuźni, mieszalniki, miksery elektryczne, miksery elektryczne do celów domowych, mizdrownice, młocarnie, młotki [części maszyn], młoty dźwigniowe,
młoty elektryczne, młoty pneumatyczne, młynki do kawy,
inne niż obsługiwane ręcznie, młynki do mielenia mąki [maszyny], młynki do pieprzu, inne niż o napędzie ręcznym,
młynki do użytku domowego inne niż ręczne, młynki domowe elektryczne, młyny [maszyny], młyny odśrodkowe, napełniarki, napędy pedałowe do maszyn do szycia, narzędzia
[części maszyn], narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, narzędzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, nawijarki
mechaniczne do przewodów giętkich, nicielnice tkackie, nitownice [maszyny], noże [części maszyn], noże elektryczne,
nożyce elektryczne, obicia do zgrzeblarek [części maszyn],
obrabiarki, obrotowe prasy drukarskie, obrotowe prasy parowe do tkanin, przenośne, obudowy [części maszyn], obudowy łożysk do maszyn, odkurzacze, odpowietrzacze [odgazowywacze] wody zasilającej, odtłuszczacze [maszyny], okładziny szczęk hamulca, inne niż do pojazdów, okrawarki, osie
do maszyn, osłony maszyn, osprzęt kotłów maszynowych,
ostrza [części maszyn], ostrza do kosiarek, ostrza do sieczkarni, oszczędzacze paliwa do silników, pakowarki, palniki gazowe do cięcia, palniki gazowe do lutowania, paski klinowe
do silników, pasy do maszyn, pasy do podnośników, pasy
do prądnic, pasy do przenośników, pasy do silników, pierścienie o kulistej powierzchni roboczej do łożysk, pierścienie
smarujące [części maszyn], pierścienie tłokowe, piły [maszyny], piły o napędzie innym niż ręczny, pistolety [narzędzia
na naboje wybuchowe], pistolety dozujące klej, elektryczne,
pistolety natryskowe do malowania, pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, płuczkarki, pługi,
pługi do usuwania darni, pługi śnieżne, płytki cierne hamulca, inne niż do pojazdów, pneumatyczne urządzenia
do otwierania drzwi, pneumatyczne urządzenia do otwierania okien, pneumatyczne urządzenia do zamykania drzwi,
pneumatyczne urządzenia do zamykania okien, pneumatyczne wysysarki oleju odpadowego, podajniki [części maszyn], podajniki papieru [drukarstwo], podajniki taśmy klejącej [maszyny], podgrzewacze wody [części maszyn], podnośniki [urządzenia], podnośniki [windy], podnośniki do wagonów kolejowych, podnośniki pneumatyczne, podstawy [statywy] maszyn, polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne,
pompki napowietrzające do akwariów, pompy [części maszyn lub silników], pompy [maszyny], pompy basenowe
do wytwarzania przeciwprądu, pompy do instalacji grzewczych, pompy do piwa, pompy na sprężone powietrze, pompy odśrodkowe, pompy paliwowe samonastawne, pompy
powietrzne [instalacje w warsztatach samochodowych],
pompy próżniowe [maszyny], pompy smarownicze, postrzygarki [maszyny], pralki, pralki uruchamiane monetą, prasownice, prasy [maszyny do celów przemysłowych], prasy do paszy, prasy do wina, prasy filtracyjne, prasy typograficzne,
prądnice prądu stałego, prowadnice do maszyn, prowadniki
do maszyn dziewiarskich, przebijaki dziurkarek, przeciągarki
[ciągarki] do metalu, przecinaki do maszyn, przecinarki [obrabiarki], przecinarki łukowe, przegrzewacze [kotły], przeguby
uniwersalne [przeguby Cardana], przekładnie do maszyn,
przekładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów lądowych,
przekładnie zębate, inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie, inne niż do pojazdów lądowych, przemienniki mo-
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mentu obrotowego, inne niż do pojazdów lądowych, przemysłowe drukarki atramentowe, przenośniki, przesiewacze,
przesiewacze żużlu [maszyny], przesiewanie (instalacje do -),
przetrząsacze do siana, przędzarki, przyrządy do polerowania butów, elektryczne, przyrządy do przenoszenia ładunków na poduszkach powietrznych, przyrządy do zasuwania
zasłon, sterowane elektrycznie, rampy załadunkowe, reduktory ciśnienia [części maszyn], regulatory [części maszyn], regulatory ciśnienia [części maszyn], regulatory prędkości obrotowej do maszyn, silników i silników elektrycznych, roboty
przemysłowe, robotyczne kombinezony w postaci egzoszkieletów, inne niż do celów medycznych, rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysłowych, rozpylacze do ścieków, rozruszniki nożne do motocykli, rozruszniki silników, ruchome
chodniki, ruchome schody, rurowe przenośniki pneumatyczne, rury do kotłów [części maszyn], separatory para-olej
[odolejacze pary], sieczkarnie, siewniki [maszyny], silniki
do łodzi, silniki do poduszkowców, silniki elektryczne inne niż
do pojazdów lądowych, silniki hydrauliczne, silniki lotnicze,
silniki na sprężone powietrze, silniki napędowe, inne niż
do pojazdów lądowych, silniki odrzutowe, inne niż do pojazdów lądowych, silniki parowe, silniki, inne niż do pojazdów
lądowych, sita [maszyny lub części maszyn], składarki [drukarstwo], skraplacze powietrzne, skrobaki do czyszczenia rur,
skrzynie biegów, inne niż do pojazdów lądowych, skrzynie
korbowe do maszyn i silników, skrzynki na matryce [drukarstwo], smarownice [części maszyn], snopowiązałki, sortownice, spawarki gazowe, spawarki łukowe, sprężarki do lodówek,
sprężarki doładowujące, sprężyny [części maszyn], sprzęgła
wałów [maszyny], sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych,
ssawki do odkurzaczy, sterowniki do wind, sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników, sterowniki pneumatyczne
do silników i maszyn, stojany [statory], stoły do maszyn, stoły
do pił [części maszyn], strugarki wzdłużne, suporty [części
maszyn], suszarki wirowe [bez podgrzewania], suwnice pomostowe, szczotki [części maszyn], szczotki do odkurzaczy,
szczotki elektryczne, szczotki prądnic, szczotki węglowe
[elektryczność], szpule [części maszyn], szpule do krosien
tkackich, szycie (maszyny do -), śrubokręty elektryczne, śrubokręty silnikowe, śrubokręty zasilane elektrycznie, świdry
górnicze, świdry wiertnicze [części maszyn], świece zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania, świece
żarowe do silników diesla, tamborki do maszyn hafciarskich,
taśmy przylepne do kół pasowych, tłoki [części maszyn lub
silników], tłoki do amortyzatorów, tłoki do cylindrów, tłoki
do silników, tłumiki do silników, tokarki, torby do odkurzaczy,
transportery pneumatyczne, turbiny hydrauliczne, turbiny
wiatrowe, turbiny, inne niż do pojazdów lądowych, turbosprężarki, tympany [części maszyn drukarskich], ubijaczki
elektryczne do użytku domowego, ubijaki elektryczne,
uchwyty [części maszyn], uchwyty do ostrzy [części maszyn],
uchwyty wiertarskie [części maszyn], ugniatarki mechaniczne, urządzenia do czyszczenia parowe, urządzenia do korkowania butelek, urządzenia do malowania, urządzenia do mycia naczyń stołowych, urządzenia do napowietrzania napojów, urządzenia do napowietrzania wody, urządzenia do polerowania parkietów woskiem, elektryczne, urządzenia
do rozprowadzania tuszu do maszyn drukarskich, urządzenia
do szypułkowania [maszyny], urządzenia do tarcia warzyw,
urządzenia do wulkanizacji, urządzenia do zagęszczania odpadów, urządzenia do zasilania kotłów maszynowych, urządzenia do zbierania i chwytania mułu [maszyny], urządzenia
elektromechaniczne do przygotowywania żywności, urządzenia i maszyny introligatorskie do celów przemysłowych,
urządzenia mechaniczne do nawijania, urządzenia odkamieniające do kotłów, urządzenia podnośnikowe, urządzenia
przeciw zanieczyszczeniom do silników, urządzenia przeła-
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dunkowe do załadunku i wyładunku, urządzenia wiertnicze,
pływające lub niepływające, urządzenia zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania, walcarki, walce
do walcarki, walce drogowe, wałki drukarskie do maszyn,
wały korbowe, wały napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, wały rozrządcze do silników pojazdów, wciągarki
do sieci [rybołówstwo], wciągniki [wielokrążki], wentylatory
do silników, węże do odkurzaczy, wialnie, wiązarki do siana,
wibratory [maszyny] do celów przemysłowych, wiertarki,
wiertarki ręczne elektryczne, wieszaki [części maszyn], wirówki do mleka/śmietany, wkłady do maszyn filtrujących,
wolne koła, inne niż do pojazdów lądowych, wrębiarki
do węgla, wtryskiwacze paliwa do silników, wyciągi [dźwigi],
wyciągi kopalniane, wykończarki [maszyny drogowe], wymienniki ciepła [części maszyn], wytłaczarki, wytłaczarki
[walcarki deseniujące], zamiatarki drogowe [samojezdne],
zasilacze do gaźników, zawory [części maszyn lub silników],
zawory [części maszyn], zawory ciśnieniowe [części maszyn],
zawory klapowe [części maszyn], zbiorniki wyrównawcze
[części maszyn], zgrabiarki, zgrzeblarki, złącza uszczelniające
[części silników], zmotoryzowane kultywatory, żniwiarki
i snopowiązałki, żurawie masztowe, żurawie samojezdne,
35 administrowanie programami lojalności konsumenta, administrowanie programami dla osób często podróżujących
drogą powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje
reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej,
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia
reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne
prognozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -),
komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, maszynopisanie, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych
dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna
firm na zlecenie, opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, optymalizacja
stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów
promocji dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach
promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów,
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie
dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych,
produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wyda-
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rzeń sportowych, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, przygotowanie listy płac,
przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać
za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta,
sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne zestawienia, stenografia, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie
informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing,
transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów
reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem,
uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi handlu detalicznego
on-line w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi handlu
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi lobbingu handlowego,
usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców,
usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi
finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla
osób trzecich, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich,
usługi przeglądu prasy, usługi przypominania o spotkaniach
[prace biurowe], usługi public relations, usługi relacji z mediami, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace
biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi związane z listami prezentów, usługi związane
z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny
handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych,
wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach do co-workingu, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych,
zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców
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pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 42 aktualizowanie oprogramowania
komputerowego, analizy chemiczne, analizy dotyczące poszukiwania pokładów roponośnych, analizy pisma ręcznego
[grafologia], analizy systemów komputerowych, analizy
wody, audyt energetyczny, badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania dotyczące
technologii telekomunikacyjnych, badania geologiczne, badania naukowe, badania naukowe i technologiczne w dziedzinie klęsk żywiołowych, badania naukowe i technologiczne związane z mapowaniem patentów, badania techniczne,
badania w dziedzinie budownictwa, badania w dziedzinie
fizyki, badania w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie
mechaniki, badania w dziedzinie spawania, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, 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
oszczędności energii, doradztwo w zakresie projektowania
i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, eksploracja podwodna
[akwanautyka], elektroniczne monitorowanie aktywności
związanej z kartami kredytowymi w celu wykrywania
oszustw w Internecie, elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości
w Internecie, hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, kalibrowanie [pomiary], konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, kontrola szybów naftowych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, medyczne badania naukowe, miernictwo
[pomiary], 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, ocena jakości
drewna na pniu, ocena jakości wełny, odblokowywanie telefonów komórkowych, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], pisanie techniczne, platforma jako usługa [PaaS], pomiary geodezyjne, pomiary pól naftowych, poszukiwania geologiczne, poszukiwania ropy naftowej, powielanie programów komputerowych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami
dla osób trzecich, prognozowanie pogody, prognozy meteorologiczne, programowanie komputerów, projektowanie
budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie
graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie mody,
projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie urbanistyczne, projektowanie wizytówek, próby kliniczne, przechowywanie danych elektronicznych, rozsiewanie środków chemicznych w chmurach w celu
wywołania deszczu, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, testowanie materiałów,
tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, tworzenie platform komputerowych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika,
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udostępnienie wyszukiwarek internetowych, udzielanie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, usługi architektoniczne, usługi chemiczne, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi
doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi inżynieryjne, usługi kartograficzne, usługi
konsultacyjne dotyczące architektury, usługi konsultacyjne
w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych, usługi świadczone przez laboratoria naukowe,
usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów,
usługi w zakresie poszukiwań złóż w dziedzinie przemysłu
naftowego, gazowego i wydobywczego, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów
WWW, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
wzornictwo przemysłowe.
499094
(220) 2019 04 24
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W RADOMSKU, Radomsko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hej!
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 02.01.04, 02.01.23, 06.19.09, 06.19.11, 06.19.16,
26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 29.01.15
(510), (511) 29 mleko i wszystkie przetwory mleczne, masło,
mixy, śmietany, śmietanki, twarogi, twarożki, sery, serki, maślanki, kefiry.
499126
(220) 2019 04 24
ESYSCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESYSCO SOLUTIONS FOR TRUSTED SERVICES

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 42 doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, usługi szyfrowania danych.
(210) 499180
(220) 2019 04 26
(731) COLIN ROSE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) EN. Metoda Colina Rose

(531) 02.09.01, 24.17.02, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
publikowanie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie
plikami, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
sprzedaż podręczników do nauki języków obcych, 41 prowadzenie kursów nauki języków obcych, kształcenie praktyczne jako pokazy, nauczanie indywidualne, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie seminariów, warsztatów jako szkoleń,
sprawdziany edukacyjne, tłumaczenie, informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, udostępnianie publikacji elektronicznych
nie do pobrania, wypożyczanie książek także e-booków, wypożyczanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych w formie filmów oraz zapisanych na magnetycznych i optycznych
nośnikach danych, 45 zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej, doradztwo w zakresie
własności intelektualnej, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego.
(210)
(731)
(540)
(540)

499184
(220) 2019 04 26
JOCZ MARIA, Olsztyn
(znak słowno-graficzny)
Hamak APARTAMENTY

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem powierzchni mieszkalnych.
499189
(220) 2019 04 26
VELVET CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Klucze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Velvet

(210)
(731)
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(531) 26.11.12, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, ściereczki impregnowane, ściereczki wilgotne, ściereczki nasączone detergentami, chusteczki
do celów higienicznych, chusteczki nawilżane do celów
higienicznych i kosmetycznych, nasączone chusteczki
do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami oczyszczającymi do twarzy, chusteczki do twarzy nasączane kosmetykami, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, chusteczki dla niemowląt nasączone preparatami do czyszczenia, waciki
jako przybory toaletowe, waciki nasączone środkami
do demakijażu, płatki i patyczki kosmetyczne, papierowe
ręczniki do rąk nasączone środkami czyszczącymi, nawilżany papier toaletowy do celów higienicznych i kosmetycznych, nawilżane ręczniki papierowe do rąk nasączane
balsamem kosmetycznym, 5 podpaski i wkładki higieniczne, tampony higieniczne, chusteczki do higieny intymnej,
jednorazowe pieluszki papierowe, jednorazowe pieluchomajtki z papieru, jednorazowe majtki z papieru dla dzieci,
jednorazowe pieluchy papierowe dla dorosłych, majtki
higieniczne, podkładki higieniczne, wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym,
16 papier i karton, wyroby z papieru i z kartonu, mianowicie: opakowania, kalendarze, notatniki, notesy, terminarze,
dzienniki, katalogi, broszury, prospekty, czasopisma [periodyki], biuletyny [materiały drukowane], gazety, druki,
drukowane komunikaty prasowe, drukowane ulotki informacyjne, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane
zaproszenia, kartki okolicznościowe, formularze, blankiety,
plakaty, afisze, etykiety, papier listowy, papier firmowy, koperty, papeteria, teczki papierowe, skoroszyty, torby papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, dekoracyjny papier do pakowania, kokardy papierowe, zakładki, wizytówki, szyldy papierowe, tablice drukowane, papierowe torby na prezenty,
kartonowe pudełka do pakowania, pudełka papierowe,
papierowe artykuły piśmienne, papierowe materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, publikacje
drukowane, publikacje reklamowe, materiały drukowane,
chłonne arkusze papieru do pakowania żywności, taśmy
przylepne do celów papierniczych i użytku domowego,
bibuła filtracyjna, filtry do kawy papierowe, filtry do wody
z papieru, bielizna stołowa papierowa, obrusy papierowe,
maty papierowe, podstawki papierowe, papierowe produkty higieniczne, chusteczki papierowe, chusteczki higieniczne, chusteczki toaletowe, papierowe chusteczki
kosmetyczne, chusteczki celulozowe do celów kosmetycznych, chusteczki do nosa papierowe, papierowe chusteczki do twarzy, chusteczki papierowe do demakijażu,
chusteczki papierowe dla niemowląt, wchłaniające wilgoć
papierowe chusteczki, papier toaletowy, papier toaletowy
w roli, ręczniki papierowe, ręczniki papierowe kuchenne,
papierowe ręczniki toaletowe, ręczniki do twarzy papierowe, jednorazowe celulozowe ręczniki dla niemowląt, ręczniki papierowe w roli, ręczniki papierowe składane, ręczniki papierowe do czyszczenia maszyn, serwetki papierowe,
serwetki jednorazowe, serwetki papierowe do demakijażu, jednorazowe serwetki dla niemowląt, serwetki stołowe papierowe, serwety na stół papierowe, płatki papierowe do demakijażu, ściereczki papierowe, ściereczki
do twarzy z papieru, śliniaki papierowe, papierowe prześcieradła jednorazowe, papierowe podkładki do zmiany
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pieluszek, worki na zużyte pieluszki i serwetki dla niemowląt, papierowe nakładki na muszle klozetowe, 21 jednorazowe ściereczki z materiałów nietkanych, ściereczki
do czyszczenia, waciki czyszczące, pojemniki do użytku
w gospodarstwie domowym, dozowniki do ręczników papierowych, dozowniki papieru toaletowego, uchwyty
na papier toaletowy, uchwyty na kuchenne ręczniki papierowe, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, dostarczanie informacji marketingowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów
handlowych, promocyjnych i reklamowych, prowadzenie,
przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych
i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych
[ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek], promowanie sprzedaży towarów i usług poprzez dystrybucję
materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, administrowanie i organizacja konkursów w celach reklamowych,
sprzedaż hurtowa, detaliczna i on-line towarów: środki
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, ściereczki impregnowane, ściereczki wilgotne, ściereczki nasączone detergentami, chusteczki do celów higienicznych, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], nawilżane odświeżające
chusteczki kosmetyczne, chusteczki nasączone płynami
kosmetycznymi, chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami oczyszczającymi do twarzy, chusteczki do twarzy nasączane kosmetykami, chusteczki oczyszczające
do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgnacyjne
dla niemowląt, chusteczki dla niemowląt nasączone preparatami do czyszczenia, waciki jako przybory toaletowe,
waciki nasączone środkami do demakijażu, płatki i patyczki kosmetyczne, papierowe ręczniki do rąk nasączone
środkami czyszczącymi, nawilżany papier toaletowy
do celów higienicznych i kosmetycznych, nawilżane ręczniki papierowe do rąk nasączane balsamem kosmetycznym, podpaski i wkładki higieniczne, tampony higieniczne, chusteczki do higieny intymnej, jednorazowe pieluszki
papierowe, jednorazowe pieluchomajtki z papieru, jednorazowe majtki z papieru dla dzieci, jednorazowe pieluchy
papierowe dla dorosłych, majtki higieniczne, podkładki
higieniczne, wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, papier i karton, wyroby
z papieru i z kartonu, mianowicie: opakowania, kalendarze, notatniki, notesy, terminarze, dzienniki, katalogi, broszury, prospekty, czasopisma [periodyki], biuletyny [materiały drukowane], gazety, druki, drukowane komunikaty
prasowe, drukowane ulotki informacyjne, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane zaproszenia, kartki okolicznościowe, formularze, blankiety, plakaty, afisze, etykiety,
papier listowy, papier firmowy, koperty, papeteria, teczki
papierowe, skoroszyty, torby papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, dekoracyjny papier do pakowania, kokardy papierowe,
zakładki, wizytówki, szyldy papierowe, tablice drukowane,
papierowe torby na prezenty, kartonowe pudełka do pakowania, pudełka papierowe, papierowe artykuły piśmienne, papierowe materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, publikacje drukowane, publikacje
reklamowe, materiały drukowane, chłonne arkusze papieru do pakowania żywności, taśmy przylepne do celów papierniczych i użytku domowego, bibuła filtracyjna, filtry
do kawy papierowe, filtry do wody z papieru, bielizna stołowa papierowa, obrusy papierowe, maty papierowe,
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podstawki papierowe, papierowe produkty higieniczne,
chusteczki papierowe, chusteczki higieniczne, chusteczki
toaletowe, chusteczki kosmetyczne, chusteczki celulozowe do celów kosmetycznych, chusteczki do nosa papierowe, papierowe chusteczki do twarzy, chusteczki papierowe do demakijażu, chusteczki dla niemowląt, wchłaniające wilgoć papierowe chusteczki, papier toaletowy, papier
toaletowy w roli, ręczniki papierowe, ręczniki papierowe
kuchenne, papierowe ręczniki toaletowe, ręczniki do twarzy papierowe, jednorazowe ręczniki dla niemowląt, ręczniki papierowe w roli, ręczniki papierowe składane, ręczniki papierowe do czyszczenia maszyn, serwetki papierowe,
serwetki jednorazowe, serwetki papierowe do demakijażu, jednorazowe serwetki dla niemowląt, serwetki stołowe papierowe, serwety na stół papierowe, płatki papierowe do demakijażu, ściereczki papierowe, ściereczki
do twarzy z papieru, śliniaki papierowe, papierowe prześcieradła jednorazowe, papierowe podkładki do zmiany
pieluszek, worki na zużyte pieluszki i serwetki dla niemowląt, papierowe nakładki na muszle klozetowe, jednorazowe ściereczki z materiałów nietkanych, ściereczki
do czyszczenia, waciki czyszczące, pojemniki do użytku
w gospodarstwie domowym, dozowniki do ręczników papierowych, dozowniki papieru toaletowego, uchwyty
na papier toaletowy, uchwyty na kuchenne ręczniki
papierowe.
499222
(220) 2019 04 29
FF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fonny funny UŚMIECHNIJ SIĘ PRZEZ TELEFON
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna: etui, pokrowców, szkieł
hartowanych, folii ochronnych na telefony, akcesoriów GSM,
kabli transmisji danych / kabli ładujących, telefonów, akcesoriów do telefonów komórkowych, uchwytów samochodowych na telefony, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
37 wymiana szkieł hartowanych, serwis GSM.
499250
(220) 2019 04 29
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) Happy safe way
(510), (511) 3 chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, szampony, oliwka dla dzieci, krem dla dzieci, żel do mycia
ciała, mleczko do nawilżania ciała, krem na odparzenia z tlenkiem cynku, płyn do kąpieli, 5 jednorazowe podkłady higie(210)
(731)
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niczne, jednorazowe pielucho-majtki wykonane z papieru
i/lub celulozy, jednorazowe pieluchy wykonane z papieru
i/lub celulozy, 25 śliniaki niepapierowe.
499253
(220) 2019 04 29
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Happy safe way
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(540) PIZZARIUM 01

(210)
(731)

(531)

26.01.01, 26.04.02, 26.04.06, 26.04.09, 26.04.10, 26.11.11,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, szampony, oliwka dla dzieci, krem dla dzieci, żel do mycia
ciała, mleczko do nawilżania ciała, krem na odparzenia z tlenkiem cynku, płyn do kąpieli, 5 jednorazowe podkłady higieniczne, jednorazowe pielucho-majtki wykonane z papieru
i/lub celulozy, jednorazowe pieluchy wykonane z papieru
i/lub celulozy, 25 śliniaki niepapierowe.
499256
(220) 2019 04 29
FF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Fonny Funny
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna: etui, pokrowców, szkieł
hartowanych, folii ochronnych na telefony, akcesoriów GSM,
kabli transmisji danych/kabli ładujących, telefonów, akcesoriów do telefonów komórkowych, uchwytów samochodowych na telefony, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
37 wymiana szkieł hartowanych, serwis GSM.

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 30 pizza, ciasto na pizzę, mąka, sosy do pizzy,
wyroby cukiernicze i słodycze, makarony, naleśniki, potrawy na bazie na mąki, 43 pizzerie, usługi restauracyjne, bary,
informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, puby, restauracje oferujące dania na wynos, rezerwacja
stolików w restauracjach, serwowanie jedzenia i napojów,
serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach spersonalizowane usługi
planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, usługi
barów i restauracji, usługi barów kawowych, usługi barowe,
udostępnianie pomieszczeń na spotkania, zapewnienie żywności i napojów w restauracjach, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem produktami i transportem.
499311
(220) 2019 04 30
CONSTANTIN ENTERTAINMENT POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUTO-KAWEX

(210)
(731)

(210)
(731)

499295
(220) 2019 04 30
AB LOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Smolice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AB logic www.ablogic.com.pl

(210)
(731)

(531) 18.01.21, 03.07.17, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 37 obsługa i naprawa samochodów.
(210)
(731)
(540)
(540)

499319
(220) 2019 04 30
TELIANI VALLEY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
Gold Gruzia

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 parkiety, deski podłogowe, podłogi niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe, nadproża niemetalowe,
27 dywany i wykładziny podłogowe, 39 magazynowanie,
wynajem magazynów, pakowanie produktów i towarów,
przewóz samochodami ciężarowymi, pośrednictwo w transporcie, przewożenie ładunków, usługi kurierskie.
(531)
(210) 499297
(220) 2019 04 30
(731) JAGLIŃSKI JACEK CREA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)

07.01.03, 05.03.13, 24.09.02, 25.01.25, 26.01.04, 26.01.15,
26.01.16, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.
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499413
(220) 2019 05 06
TYNIEC WIOLETTA, Łagiewniki
(znak słowno-graficzny)
PIEKARNIA RODZINNA TYNIEC

(531) 03.01.08, 03.01.06, 03.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizacja imprez sportowych z udziałem
zwierząt, nauka tresury zwierząt, usługi w zakresie ćwiczeń
dla zwierząt, nauka pielęgnacji i opieki nad zwierzętami domowymi, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących zwierząt domowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 01.15.05, 08.01.01, 13.03.07, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 biszkopty, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki,
chleb, ciasta, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, czekolada,
kanapki, mąka.
(210)
(731)
(540)
(540)

499417
(220) 2019 05 06
GMINA ORZYSZ, Orzysz
(znak słowno-graficzny)
WALKA CZOŁGÓW ORZYSZ

Nr ZT28/2019

499459
(220) 2019 05 07
Societé des Produits Nestlé SA , Vevey, CH
(znak słowno-graficzny)
adopciaki.pl

(531) 02.09.01, 03.01.06, 03.01.08, 03.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 45 usługi w zakresie adopcji zwierząt, pomoc
w lokalizowaniu zaginionych zwierząt domowych.
499460
(220) 2019 05 07
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) NIUQI PANDI PLAN
(510), (511) 3 kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe,
kremy, kremy BB, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, balsamy do ciała, kosmetyki do włosów, lakiery do paznokci, zmywacze lakieru do paznokci, maseczki do twarzy,
maseczki do ciała, płyny oczyszczające, żele oczyszczające,
środki do demakijażu, toniki do skóry, peelingi złuszczające
do twarzy, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, dezodoranty.
(210)
(731)

499469
(220) 2019 05 07
HOLDING LIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZÓSTKA

(210)
(731)
(531)

18.01.02, 23.01.01, 23.05.11, 26.01.16, 24.01.05, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 35 reklama poprzez wszystkie publiczne środki
komunikacji, 41 pokazy na żywo w celach rozrywkowych,
organizacja i prezentacja widowisk, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja
i prezentacja przedstawień na żywo, produkcja filmów innych niż reklamowe, organizacja i przeprowadzanie imprez
rozrywkowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

499450
(220) 2019 05 07
Societé des Produits Nestlé SA , Vevey, CH
(znak słowno-graficzny)
adopciaki.pl Miłość od Ciebie, pomoc od nas

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością
gospodarczą, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi sprzedaży hurtowej lub detalicznej świadczone w sklepie, supermarkecie, magazynie fabrycznym lub
celnym, w hurtowni, w sprzedaży bezpośredniej, obnośnej
i internetowej artykułów żywnościowych, kosmetyków, produktów leczniczych, napojów alkoholowych, 41 usługi w zakresie działalności rekreacyjnej i sportowej, usługi w zakresie
organizowania i obsługi przyjęć i balów, konferencji, sympozjów, wykładów, szkoleń i zjazdów, usługi siłowni, usługi
klubów i dyskotek, 43 usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi hotelarskie, usługi w zakresie schronisk
turystycznych, usługi w zakresie pól kempingowych, usługi
w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, barów, stołówek, bistro, usługi cateringowe, usługi w zakresie rezerwacji
miejsc hotelowych, usługi wynajmowania sal na posiedzenia,
usługi wypożyczania krzeseł, stołów, bielizny stołowej i zastawy stołowej, wypożyczanie urządzeń gastronomicznych.
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(210) 499498
(220) 2019 05 08
(731) KOWALCZYK MATEUSZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Foodsi
(510), (511) 9 oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie
do handlu detalicznego, oprogramowanie do wykonywania
płatności, oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, oprogramowanie dla serwerów internetowych,
oprogramowanie do aplikacji internetowych, oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatności elektronicznych,
oprogramowanie do serwera aplikacji, oprogramowanie
do prowadzenia sklepu on-line, aplikacje do pobrania, mobilne aplikacje, oprogramowanie komputerowe do handlu
elektronicznego umożliwiające użytkownikom dokonywanie
elektronicznych transakcji biznesowych za pośrednictwem
światowej sieci komputerowej, oprogramowanie komputerowe do e-handlu, oprogramowanie komputerowe do handlu
elektronicznego, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony,
oprogramowanie społecznościowe, aplikacje biurowe i biznesowe, oprogramowanie do aranżowania transakcji on-line,
oprogramowanie do serwera pośredniczącego, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi handlu detalicznego
w zakresie żywności, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do napojów, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do żywności, usługi handlu
detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie owoców, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z owocami morza, prezentacje towarów i usług,
usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych
i zarządzanie nimi, organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów motywacyjnych, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, prezentacje towarów i usług, dostarczanie informacji biznesowych
i handlowych on-line, dostarczanie informacji dotyczących
produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu,
dostarczanie informacji handlowych konsumentom, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu
towarów, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego
w zakresie działalności restauracji, udostępnianie powierzchni
reklamowej, czasu reklamowego i mediów, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji,
wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, 42 hosting aplikacji
multimedialnych, hosting aplikacji mobilnych, hosting aplikacji interaktywnych, hosting elektronicznych przestrzeni pamięciowych w Internecie do reklamowania towarów i usług,
hosting mobilnych stron internetowych, hosting platform
przeznaczonych do handlu elektronicznego przez Internet,
hosting platform transakcyjnych w Internecie, hosting platform w Internecie, hosting portali internetowych, hosting
stron internetowych, hosting spersonalizowanych stron in-
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ternetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
do telefonów komórkowych, usługi w zakresie hostingu stron
internetowych, programowanie oprogramowania do platform internetowych, programowanie oprogramowania
do platform handlu elektronicznego, programowanie programów do przetwarzania danych, programowanie stron
internetowych, projektowanie i aktualizacja stron głównych
i stron internetowych, projektowanie i opracowywanie stron
internetowych, projektowanie i opracowywanie stron głównych i stron internetowych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, projektowanie i tworzenie stron głównych i stron internetowych,
projektowanie stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych stron internetowych, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, tworzenie,
projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie stron internetowych, tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług on-line i Internetu, usługi
w zakresie projektowania stron internetowych, usługi w zakresie projektowania witryn internetowych, usługi w zakresie
projektowania i tworzenia witryn internetowych, zarządzanie
stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, zarządzanie
witrynami internetowymi dla osób trzecich, infrastruktura
jako usługa (IaaS), oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, bary, bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary
szybkiej obsługi [snack-bary], dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, dostarczanie informacji o usługach barów, informacja o usługach restauracyjnych, kawiarnia, kontraktowe
usługi w zakresie żywności, oferowanie żywności i napojów
w bistrach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, przygotowywanie posiłków
i napojów, restauracje oferujące dania na wynos, spersonalizowane usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, usługi barów
i restauracji, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos,
usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, usługi
w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie sprzedaży
posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos, udostępnianie opinii na temat restauracji i barów,
usługi mobilnych restauracji, informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, usługi doradcze w dziedzinie
kateringu obejmującego żywność i napoje, wynajem zastaw
stołowych, wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, wypożyczanie wyposażenia barowego, dostarczanie posiłków
do bezpośredniego spożycia.
499506
(220) 2019 05 08
MB RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI ODPADAMI SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) elektryczne śmieci

(210)
(731)
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(531) 26.02.01, 26.11.02, 27.05.05, 15.09.10, 29.01.12
(510), (511) 39 zbiór odpadów, gromadzenie odpadów, składowanie odpadów, transport odpadów, zbieranie odpadów
komercyjnych, transport odpadów skażonych, składowanie
odpadów skażonych, transport odpadów na wysypiska,
40 odpadki i odpady (recykling -), spalanie odpadów, przetwarzanie odpadów, usuwanie odpadów [obróbka odpadów], recykling odpadów, obróbka odpadów, niszczenie odpadów, obróbka odpadów chemicznych, obróbka odpadów
toksycznych, obróbka niebezpiecznych odpadów, unieszkodliwianie odpadów [przetwarzanie], recykling i uzdatnianie
odpadów, pozyskiwanie materiałów z odpadów, recykling
odpadów i śmieci, chemiczny recykling produktów odpadowych, obróbka chemiczna produktów odpadowych, obróbka odpadów niebezpiecznych poprzez hermetyzację,
udzielanie informacji związanych z recyklingiem odpadów,
usługi z zakresu zarządzania odpadami [recykling], wynajem
maszyn i urządzeń do zagęszczania odpadów, doradztwo
związane z niszczeniem odpadów i śmieci, doradztwo związane z recyklingiem odpadów i śmieci, sortowanie odpadów
i materiałów nadających się do recyklingu, obróbka materiałów uzyskanych z odpadów [odzyskiwanie surowców wtórnych], usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne związane z recyklingiem odpadów i śmieci, obróbka odpadów
poprzez elektrolizę.
499508
(220) 2019 05 08
RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) red. CARPET

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.05, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 38 nadawanie programów telewizyjnych.
499509
(220) 2019 05 08
RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) red.

(210)
(731)

Nr ZT28/2019

499593
(220) 2019 05 10
OLCZAK ZBIGNIEW ZAKŁAD KONCENTRATÓW
SPOŻYWCZYCH, Świętochłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Savarro 100% NATURALNYCH PRZYPRAW Piramidka
Smaku z przyprawami do ROSOŁU CEBULA PALONA

(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 08.05.01, 08.05.10, 08.07.03, 08.07.05,
05.09.01, 05.09.21, 08.07.01, 25.01.15, 25.01.18, 25.01.19,
05.09.06
(510), (511) 29 buliony, preparaty do produkcji bulionu, galaretki jadalne, koncentraty rosołu, ekstrakty mięsne, galaretki
mięsne, przeciery warzywne, przecier pomidorowy, przecier
jabłkowy, proteiny spożywcze, pasztety z wątróbki, enzymy
mlekowe do celów spożywczych, surowce do produkcji
tłuszczy jadalnych, składniki do przyrządzania zup, grzyby
konserwowane, sałatki warzywne, soki warzywne do przyrządzania potraw, warzywa gotowane, warzywa konserwowe, warzywa suszone, zupy, przetwory do zup jarzynowych,
żelatyna spożywcza, 30 aromaty jako preparaty do żywności, dodatki glutenowe do celów spożywczych, esencje
do artykułów żywnościowych inne niż esencje eteryczne
i olejki eteryczne, produkty wiążące do kiełbas, sosy mięsne,
pizze, placki, spaghetti, makarony, gotowe potrawy na bazie
makaronu, ciasto w proszku, przyprawy, przyprawy korzenne, skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, sosy
pomidorowe, sosy sałatkowe, sosy sojowe, cukier, sól kuchenna, pieprz, musztarda, ketchup, marynaty, zagęszczacze
stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zioła
konserwowane, zioła do celów spożywczych.
(210)
(731)
(540)
(540)

499766
(220) 2019 05 15
MOCHNAL KATARZYNA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
habilitas

(531) 21.03.21, 26.01.04, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 fizjoterapia, rehabilitacja fizyczna, terapia
zajęciowa i rehabilitacja, udostępnianie sprzętu i obiektów
do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej,
udostępnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji psychicznej, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej,
opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji
fizycznej.
(531) 26.04.01, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 38 nadawanie programów telewizyjnych.

(210) 499795
(220) 2019 05 15
(731) BARTNICZEK KAROLINA P.H.U. BARTEX, Orzesze
(540) (znak słowny)
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(540) EKOGROSZEK RUBIN
(510), (511) 4 ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane i ich mieszanki, paliwa na bazie miału węglowego,
mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami,
pył węglowy jako paliwo, węgiel kamienny, brykiety węgla,
koks, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu: węgla kamiennego, brykietów i paliw kopalnych oraz ich pochodnych, działalność w zakresie reklamy
promocji, marketingu i zarządzania, działalność handlowa
polegająca na kojarzeniu kontrahentów, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie
sprzedażą w zakresie węgla, brykietów i paliw kopalnych,
39 dystrybucja, transport i magazynowanie węgla kamiennego, brykietów oraz paliw kopalnych, konfekcjonowanie
węgla i brykietów w pojemniki, zwłaszcza worki, 40 obróbka
i przetwarzanie węgla, paliw kopalnych, brykietów.
(210)
(731)
(540)
(540)

499816
(220) 2019 05 15
THIER MAREK WŁADYSŁAW, Ochojno
(znak słowno-graficzny)
NOWA GALICJA

(531) 25.01.05, 25.01.25, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
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zbóż, w tym orkiszu lub pszenicy, gotowe dania i potrawy
na bazie zbóż zawierające mieszanki sałat z sosem, gotowe
dania i potrawy na bazie zbóż z dodatkiem mięsnym, gotowe dania i potrawy na bazie zbóż z dodatkiem nabiałowym,
gotowe dania i potrawy na bazie makaronu, kaszy lub ryżu
zawierające mieszanki sałat z sosem, gotowe dania i potrawy
na bazie makaronu, kaszy lub ryżu z dodatkiem mięsnym,
gotowe dania i potrawy na bazie makaronu, kaszy lub ryżu
z dodatkiem nabiałowym, dania i potrawy gotowe suche lub
płynne, zawierające głównie makaron, dania i potrawy gotowe suche lub płynne, zawierające głównie ryż, kaszę lub inne
zboża, gotowe przekąski na bazie zbóż, zboża, zboża przetworzone, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, makaron
gotowy, chiński makaron instant, ryż, ryż gotowy, przyprawy,
przyprawy korzenne, sosy, dresingi, sosy pomidorowe, sosy
sałatkowe, półprodukty do produkcji sosów i dresingów, keczup, majonezy, musztarda, 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.
(210)
(731)
(540)
(540)

499889
(220) 2019 05 16
LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(znak słowno-graficzny)
COOL YOGHURT

499880
(220) 2019 05 16
GREEN FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zdunowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHAKE SALAD
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 dania i potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, dania i potrawy gotowe na bazie warzyw,
w tym warzyw strączkowych, dania i potrawy gotowe na bazie warzyw, w tym zawierające dodatki mięsne lub nabiałowe, dania i potrawy gotowe na bazie warzyw surowych
i przetworzonych, dania i potrawy gotowe składające się
głównie z owoców, dania i potrawy gotowe składające się
głównie z mięsa, gotowe dania i potrawy warzywne, mieszanki warzywne, mieszanki warzyw myte, gotowe do spożycia, sałatki gotowe, sałatki i surówki owocowe, warzywne
i owocowo - warzywne świeże i konserwowane, sałatki Cezar,
sałatki Coleslaw, sałatki z pomidorami koktajlowymi, sałatki
i surówki zawierające sałatę, rukolę i cykorię, sałatki i surówki
zawierające oliwę z oliwek, sałatki i surówki zawierające dressing, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, warzywa w puszkach, kapusta kwaszona, zupy,
zupy świeże oraz mrożone, składniki do sporządzenia zup,
bulion, koncentraty na bulion, preparaty do produkcji bulionu, koncentraty bulionu i rosołu, sok pomidorowy do celów
kulinarnych, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, soki
roślinne do gotowania, gotowe produkty z warzyw, 30 dania i potrawy gotowe zawierające makaron, dania i potrawy
gotowe zawierające ryż, gotowe dania i potrawy na bazie
makaronu, kaszy lub ryżu, gotowe dania i potrawy na bazie

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, lody mleczne, lody
na patyku, sorbety.
499894
(220) 2019 05 16
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROMPER
(210)
(731)

(531) 25.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.
499896
(220) 2019 05 16
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ROMPER
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.
(210)
(731)
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499921
(220) 2019 05 17
CARGILL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Performilk
(510), (511) 31 pasze i dodatki uzupełniające dla zwierząt hodowlanych, koncentraty i korektory dla zwierząt
hodowlanych.
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(210)
(731)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bella Mozzarella

499928
(220) 2019 05 17
CARGILL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Dairy Cooler
(510), (511) 31 pasze i dodatki uzupełniające dla zwierząt hodowlanych, koncentraty i korektory dla zwierząt
hodowlanych.

(531) 11.01.01, 11.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 kanapki z różnego rodzaju pieczywa i z różnego rodzaju dodatkami.

(210)
(731)

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

499932
(220) 2019 05 17
TROMER VICTOR, Świętochłowice
(znak słowno-graficzny)
SGK S.A. ŚLĄSKA GRUPA KAPITAŁOWA

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

499949
(220) 2019 05 17
RADZISZEWSKI RAFAŁ, Szczawno-Zdrój
(znak słowno-graficzny)
HEMPMATCHA

(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 5 herbata lecznicza, zioła lecznicze, 30 herbata.
(531) 07.01.08, 07.01.12, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, organizowanie
wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, zarządzanie
nieruchomościami.

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

499951
(220) 2019 05 17
STEFAŃSKI PAWEŁ WINNICA RODZINNA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
S SILENSI

499934
(220) 2019 05 17
SV-MAX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOTEM HOOKAH
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 34 fajki.
499935
(220) 2019 05 17
SV-MAX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLARIS
(210)
(731)

(531) 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 34 pojemniki na tytoń.
(210)
(731)

499937
(220) 2019 05 17
SKOWROŃSKI MARCIN BELLA MOZZARELLA,
Białystok

(531) 26.11.03, 27.05.01, 27.05.21, 27.05.25
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, soki
i napoje owocowe, syropy do produkcji napojów, piwo,
33 napoje alkoholowe, wina, 35 usługi sprzedaży w hurtowniach i punktach wyspecjalizowanych, w tym usługi sprzedaży wysyłkowej i za pośrednictwem internetu artykułów
z branży winiarskiej, spirytusowej i alkoholowej, wód, napojów i soków, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, 43 usługi hotelarskie, usługi pensjonatów, domów turystycznych, domów wczasowych i moteli,
usługi w zakresie rezerwacji noclegów, usługi zakwaterowania, udostępnianie obiektów noclegowych turystycznych
i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, usługi wynajmowania sal na sympozja, konferencje, szkolenia, usługi kawiarni, stołówek, usługi restauracyjne i barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
usługi cateringowe.
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499991
(220) 2019 05 20
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO BAŁTYK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOSSMAN

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, czekolada, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, słodycze [cukierki], batony
zbożowe, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe
z mlekiem, produkty spożywcze na bazie owsa, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie
orzechów arachidowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

499992
(220) 2019 05 20
KOCOŃ PIOTR ŚWIAT PRZESYŁEK, Nysa
(znak słowno-graficzny)
ŚWIAT PRZESYŁEK

(531) 27.05.01, 26.04.09, 24.09.07
(510), (511) 39 usługi pocztowe, usługi kurierskie, usługi
transportowe, odbieranie, transport i dostawa towarów, dokumentów, paczek i listów.
(210) 499995
(220) 2019 05 20
(731) KOCOŃ PIOTR ŚWIAT PRZESYŁEK, Nysa
(540) (znak słowny)
(540) ŚWIAT PRZESYŁEK
(510), (511) 39 usługi pocztowe, usługi kurierskie, usługi
transportowe, odbieranie, transport paczek i listów, i dostawa towarów, dokumentów.
499996
(220) 2019 05 20
GOLDENSUBMARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Goldensubmarine
(510), (511) 35 reklama, reklama zewnętrzna, reklama
i usługi reklamowe, reklama banerowa, reklama radiowa,
reklama i marketing, promowanie [reklama] działalności
gospodarczej, reklama biznesowych stron internetowych,
gromadzenie informacji związanych z reklamą, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej,
rozpowszechnianie reklam, pisanie scenariuszy do celów
reklamowych, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, utworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, usługi w zakresie opracowania
(210)
(731)
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graficznego do celów reklamowych, wynajem bilbordów
[tablic reklamowych], wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, usługi marketingowe,
41 organizowanie seminariów związanych z reklamą, organizowanie konferencji związanych z reklamą, usługi pokazów
filmowych, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, 42 usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi graficzne, usługi
doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej.
(210) 499997
(220) 2019 05 20
(731) SIKORA ANDRZEJ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) PROGENETIC
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, białka regulacyjne
do użytku medycznego, batony energetyzujące stanowiące
zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, cukier
dietetyczny do celów medycznych, cukier mlekowy [laktoza],
dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczna
żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe
przystosowane do celów medycznych, dietetyczne słodziki do użytku medycznego, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki dietetyczne w formie napojów, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, glukoza do celów medycznych, kapsułki
odchudzające, koktajle białkowe, L- karnityna na utratę wagi,
liofilizowana żywność przystosowana do celów medycznych,
mieszanki do picia z suplementami diety, mieszanki do picia
w proszku z suplementami diety o smaku owocowym, mineralne suplementy diety, multiwitaminy, napoje z dodatkami
dietetycznymi, napoje witaminizowane, odchudzanie [preparaty medyczne do -], odżywcze mieszanki do picia jako
zamienniki posiłków, odżywcze suplementy diety, preparaty
dietetyczne do użytku medycznego, preparaty dietetyczne
i odżywcze, preparaty multiwitaminowe, preparaty probiotyczne do celów prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie flory w układzie trawiennym, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, preparaty zawierające
witaminę D, preparaty żołądkowo jelitowe, probiotyki (suplementy), probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku medycznego, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy
diety, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów
leczniczych, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety dla sportowców, suplementy do użytku dietetycznego, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, suplementy poprawiające
kondycję i wytrzymałość, suplementy diety składające się
z aminokwasów, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych,
suplementy diety w płynie, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy
diety zawierające białko, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy prebiotyczne, suplementy żywnościowe, tabletki wspomagające odchudzanie, żywność
dla diabetyków, 41 administrowanie [organizacja] konkursami, administrowanie [organizacja] zawodami, dostarczanie
informacji edukacyjnych, dostarczanie informacji na temat
aktywności sportowych, edukacja sportowa, fitness kluby,
instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, nadzorowanie ćwiczeń
fizycznych, nauczanie i szkolenia, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizowanie i prowadzanie
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konferencji edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach
szkoleniowych, prowadzenie zajęć, sport i fitness, świadczenie usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną,
świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą, treningi zdrowotne i treningi fitness, udostępnianie informacji
edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej,
udostępnianie publikacji elektronicznych, udzielanie informacji związanych ze sportem, usługi sportowe i w zakresie
fitnessu, usługi trenerów osobistych, usługi trenerskie, usługi
trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi treningowe
siłowe i poprawiające kondycję, usługi w zakresie edukacji
sportowej, usługi w zakresie treningu fizycznego, wyższe
uczelnie [edukacja], zajęcia sportowe i rekreacyjne, 44 doradztwo dietetyczne, fizjoterapia, doradztwo żywieniowe,
doradztwo w zakresie urody, doradztwo w zakresie dietetyki
i odżywiania, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się,
doradztwo w zakresie pielęgnacji ciała i urody, konsultacje
z dziedziny żywienia, masaż sportowy, masaż, masaż tkanek
głębokich, ocena kontroli wagi, poradnictwo dietetyczne,
poradnictwo w zakresie odżywiania, profesjonalne doradztwo związane z dietą, profesjonalne doradztwo z zakresie żywienia, świadczenie usług w zakresie programów odchudzania, udzielanie informacji związanych z suplementami diety,
udzielanie informacji związanych z odżywianiem, usługi
doradcze dotyczące odżywiania, usługi doradcze w zakresie
odchudzania, usługi doradcze związane z dietą, usługi w zakresie kuracji odchudzających, usługi w zakresie planowania
programów redukcji wagi.
(210)
(731)
(540)
(540)

500000
(220) 2019 05 20
KIRSZKE PIOTR ACTIVE LIFE, Rydzyna
(znak słowno-graficzny)
active life

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.11.12
(510), (511) 41 usługi siłowni, usługi siłowni związane z treningiem siłowym, usługi siłowni związane z kulturystyką,
fitness kluby, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej,
doradztwo w zakresie treningu fizycznego, dostarczanie
sprzętu sportowego, informacje na temat sportu, instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, kultura fizyczna, nadzorowanie ćwiczeń
fizycznych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, obsługa obiektów sportowych, organizacja imprez i konkursów
sportowych, prowadzenie zajęć fitness, prowadzenie zajęć
poprawiających kondycję fizyczną, rezerwowanie obiektów
i sprzętu do ćwiczeń fizycznych, rezerwowanie obiektów
sportowych, świadczenie usług edukacyjnych związanych
ze sprawnością fizyczną, świadczenie usług edukacyjnych
związanych z ćwiczeniami, szkolenia sportowe, trenowanie,
udostępnianie biuletynów on-line w dziedzinie rozrywki
sportowej, udostępnianie obiektów i sprzętu dla ćwiczeń
grupowych, udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń
i fitnessu, udostępnianie obiektów i sprzętu do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony
internetowej on-line, udzielanie informacji sportowych
za pośrednictwem wcześniej nagranych wiadomości telefonicznych, udzielanie informacji związanych z wydarzeniami
sportowymi, usługi fitness klubów, usługi klubów sportowych, usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej,
usługi sportowe, usługi trenerskie, usługi trenerów osobi-
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stych, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi
trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych, usługi trenerskie
w zakresie sportu, usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, usługi treningowe w zakresie aerobiku, usługi
w zakresie udostępniania sprzętu do ćwiczeń fizycznych,
udostępnianie klubowych obiektów i sprzętu rekreacyjnego,
udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów sportowych,
udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness
za pomocą portalu on-line.
(210)
(731)
(540)
(540)

500011
(220) 2019 05 20
SASINOWSKA EWA NASZE SZKRABY, Białystok
(znak słowno-graficzny)
NASZE SZKRABY

(531) 02.05.08, 02.07.16, 21.01.25, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.15
(510), (511) 41 przedszkola, placówki opieki dziennej nad
przedszkolakami i małymi dziećmi, nauczanie przedszkolne, edukacja przedszkolna, kształcenie ruchowe dla dzieci
w wieku przedszkolnym, kształcenie w zakresie kultury fizycznej dla dzieci, szkolenia ruchowe dla dzieci, nauka tańca
dla dzieci, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, zajęcia
zorganizowane dla dzieci, usługi rozrywkowe świadczone
dla dzieci, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla
dzieci, usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw,
usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, udostępnianie obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci.
500014
(220) 2019 05 20
EMERALDS AND CROCODILES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EMERALDS AND CROCODILES
(210)
(731)

(531)

03.11.09, 03.11.24, 09.05.25, 14.03.13, 26.04.09, 26.05.04,
27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 18 parasole i parasolki, walizy, torby podróżne,
torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, kopertówki [małe torebki], małe damskie torebki bez rączki,
teczki i aktówki, torby i portfele skórzane, torebki damskie,
torebki wieczorowe, torebki, portmonetki i portfele, 25 nakrycia głowy, obuwie, odzież.
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500017
(220) 2019 05 20
EMERALDS AND CROCODILES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EMERALDS AND CROCODILES
(210)
(731)

(531) 09.05.25, 14.03.13, 26.04.09, 26.05.04, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 18 parasole i parasolki, walizy, torby podróżne,
torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, kopertówki [małe torebki], małe damskie torebki bez rączki,
teczki i aktówki, torby i portfele skórzane, torebki damskie,
torebki wieczorowe, torebki, portmonetki i portfele, 25 nakrycia głowy, obuwie, odzież.
500155
(220) 2019 05 23
CINEMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CINEMAN
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 38 komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów
komórkowych, transfer strumieniowy danych, transmisja
plików cyfrowych, transmisja wideo na żądanie, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów,
41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów
telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, dystrybucja filmów, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, wypożyczanie filmów
kinowych.
500162
(220) 2019 05 23
BUKSOWICZ HUBERT JABŁONOWO DYSTRYBUCJA,
Jabłonowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR MIEJSKI T Tarczyn

(210)
(731)
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(531) 24.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.
500167
(220) 2019 05 23
AUTO-FRANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AF

(210)
(731)

(531) 27.05.17, 27.05.23, 26.04.03, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 6 metalowe drobne wyroby, czopy metalowe,
metalowe nakrętki, nakrętki śrub z metalu, podkładki metalowe, nakrętki, sworznie i zamknięcia, z metalu, metalowe
sworznie gwintowane, metalowe akcesoria do przewodów
giętkich, metalowe korki spustowe, zakrętki do zbiorników
z zamknięciem, smarowniczki, uszczelki metalowe, przewody metalowe, przewody metalowe do instalacji klimatyzacyjnych, przewody odpowietrzające z metalu, cięgna metalowe, w tym cięgna pchająco-ciągnące, linki metalowe i stalowe, metalowe oploty, zbrojenia, pancerze, obudowy linek,
linki holownicze z metalu, metalowe odbojniki drzwiowe,
zawiasy metalowe, klamki do drzwi metalowe, klucze, metalowe klucze surowe, zamki do pojazdów metalowe, zaczepy
zamków do pojazdów, zawory z metalu (inne niż części maszyn), pojemniki na paliwo płynne metalowe, 7 części do silników mechanicznych do pojazdów lądowych, alternatory
do pojazdów lądowych, węglowe szczotki do alternatorów,
chłodnice do pojazdów, chłodnice do silników, chłodnice
oleju do silników, separatory oleju, skraplacze chłodnicze,
korki do chłodnic do silników, zbiorniki wyrównawcze [części
chłodnic pojazdów], wentylatory do silników, pompy do silników pojazdów lądowych, pompy olejowe do pojazdów
lądowych, pompy paliwowe do pojazdów lądowych, pompy
wodne do pojazdów lądowych, pompy próżniowe, urządzenia zapłonowe do silników pojazdów lądowych, prądnice
do pojazdów lądowych, cewki zapłonowe do silników samochodowych, świece zapłonowe do silników pojazdów lądowych, świece żarowe do silników diesla, przewody zapłonowe do pojazdów silnikowych, przewody wlotowe rozgałęzione [części do pojazdów], rozdzielacze do silników pojazdów,
elektryczne napędy silnikowe na prąd zmienny, elektryczne
silniki rozruchowe, tłoki do silników pojazdów lądowych, cylindry silników do pojazdów lądowych, korbowody do silników pojazdów lądowych, wtryskiwacze paliwa do silników,
części wtryskiwaczy paliwa do silników pojazdów lądowych
i wodnych, podkładki wtryskiwaczy paliwa do pojazdów lądowych, skrzynie korbowe do silników pojazdów lądowych,
turbosprężarki do silników pojazdów lądowych, śruba złącza
turbosprężarki do silników pojazdów lądowych, zawory, zawory do silników, zawory układu recyrkulacji spalin [EGR]
do silników, zawory paliwowe, elektrozawory, wałki rozrządu
silnika, pasy napędowe do przenoszenia ruchu do pojazdów
lądowych, paski klinowe do silników pojazdów lądowych,
paski rozrządu do silników, napinacze pasków rozrządu
do pojazdów lądowych, koła pasowe, koła pasowe pasków
rozrządu, koła zębate wałka rozrządu, łożyska, łożyska do sil-
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ników, łożyska do wałów, łożyska kulkowe, łożyska ślizgowe,
zespoły łożyskowe do kół, przeguby uniwersalne [przeguby
Cardana], połączenia przegubowe, filtry olejowe, filtry paliwa, filtry powietrza do silników samochodowych, obudowy
filtrów będące częściami silników, cięgna sterujące, cięgna
mechaniczne, elastyczne cięgna pchająco-ciągnące, napędowe cięgna linowe, linki do silników, linki elastyczne sterowania, linki gazu, linki obrotów silnika, linki zmiany biegów,
linki hamulcowe, linki kierunków jazdy, oploty, zbrojenia
i pancerze linek, kolektory wydechowe do silników, regulatory prędkości obrotów silnika, metalowe uszczelki silników
do pojazdów, niemetalowe uszczelki silników do pojazdów,
miski olejowe samochodowe, obudowy do silników [części
pojazdów], tłumiki [części układów wydechowych], rury wydechowe do pojazdów lądowych, elektryczne urządzenia
do otwierania/zamykania drzwi w pojazdach lądowych, metalowe złączki do przewodów [części silników], gniazda [części maszyn], 9 anteny, anteny samochodowe, elementy konstrukcyjne do anten, czujniki, czujniki elektroniczne, czujniki
poziomu płynów, czujniki do pomiaru poziomu wody i oleju,
czujniki do silników, czujniki odległości, czujniki zbliżeniowe,
ultradźwiękowe czujniki do wykrywania obiektów stosowane w pojazdach, czujniki poziomu benzyny, czujniki poziomu paliwa, czujniki temperatury, czujniki temperatury powietrza, czujniki temperatury cieczy chłodzącej, czujniki wykrywające otwieranie i zamykanie drzwi, elektryczne zawory
regulujące, zawory elektromagnetyczne, zamki centralne
do pojazdów silnikowych, zamki elektryczne do pojazdów,
zaczepy zamków elektrycznych do pojazdów, kluczyki elektroniczne do pojazdów, elektryczne lub elektroniczne moduły kontrolno-sterujące, włączniki światła, włączniki dotykowe, termostaty do pojazdów, oporniki [rezystory], oporniki
elektryczne [rezystory], rezonatory, zespoły przewodów
elektrycznych do samochodów, wiązki kablowe, przewody
instalacji elektrycznych, izolowane przewody elektryczne,
złączki do przewodów elektrycznych, złącza do przewodów
elektrycznych, wtyczki elektryczne, elektryczne gniazda
wtyczkowe, gniazda przekaźnikowe, gniazda wtykowe
do pojazdów, kontakty gniazdowe do pojazdów, wskaźniki
poziomu oleju do pojazdów, prętowe wskaźniki poziomu
do stosowania w pojazdach, 11 lampy do lądowych pojazdów mechanicznych, reflektory do pojazdów, światła cofania
do pojazdów lądowych, światła pozycyjne do pojazdów lądowych, światła tylne do pojazdów lądowych, szkła do lamp,
filtry powietrza, filtry do klimatyzacji, przepustnice do wyrównywania powietrza, systemy chłodzące do samochodów
silnikowych, wentylatory z silnikiem do klimatyzacji, urządzenia klimatyzacyjne do użytku w pojazdach, nagrzewnice
do samochodów, nagrzewnice powietrza, 12 części konstrukcyjne do samochodów, części wykończenia wnętrza
samochodów, części karoserii do pojazdów, części do modyfikowania karoserii samochodowych sprzedawane w postaci
zestawów, części do przenoszenia napędu [pasy] do pojazdów lądowych, części do skrzyń biegów do pojazdów lądowych, części pędne [inne niż pasy] do pojazdów lądowych,
części przekładni zębatych do pojazdów lądowych, części
hamulcowe do samochodów, cięgna sterujące do pojazdów,
cięgna mechaniczne do pojazdów, elastyczne cięgna pchająco-ciągnące do pojazdów, napędowe cięgna linowe
do pojazdów, linki do pojazdów lądowych, linki elastyczne
sterowania do pojazdów, linki gazu do pojazdów, linki obrotów silnika do pojazdów, linki zmiany biegów do pojazdów,
linki hamulców do pojazdów, linki kierunków jazdy do pojazdów, oploty, zbrojenia i pancerze linek do pojazdów, linki
liczników do pojazdów, linki otwierania drzwi do pojazdów,
linki sprzęgła do pojazdów, amortyzatory [części pojazdów],
amortyzatory stanowiące części zawieszeń pojazdów, sprę-
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żyny amortyzujące do pojazdów, sprężyny gazowe, resory
[sprężyny] zawieszenia pojazdów, resory piórowe do zawieszeń pojazdów, hamulce do pojazdów lądowych, układy hamulcowe do pojazdów lądowych, bębny hamulcowe do pojazdów lądowych, cylindry hamulcowe do pojazdów lądowych, rozpieracze hydrauliczne szczęk hamulca do pojazdów, tarcze hamulcowe, klocki hamulcowe do pojazdów lądowych, szczęki hamulcowe do pojazdów, okładziny szczęk
hamulcowych do pojazdów lądowych, płytki cierne hamulca do pojazdów lądowych, zaciski hamulca tarczowego
do pojazdów lądowych, linki hamulców do pojazdów, dźwignie hamulcowe do pojazdów, pedały hamulcowe do pojazdów lądowych, mechanizmy sprzęgła do samochodów,
sprzęgła do pojazdów lądowych, sprzęgła hydrauliczne
do pojazdów lądowych, elementy sprzęgła i przekładni maszynowych do pojazdów lądowych, tarcze sprzęgła do pojazdów lądowych, nieelektryczne tuleje sprzęgłowe [części
silników do pojazdów lądowych], łączniki do użytku ze sprzęgłami do pojazdów lądowych, cylindry sprzęgieł do pojazdów lądowych, płytki sprzęgła ciernego do pojazdów lądowych, zespoły pokryw sprzęgła ciernego do pojazdów lądowych, dźwignie do sprzęgieł do pojazdów lądowych, tarcze
do łożysk oporowych sprzęgła do pojazdów lądowych, tarcze do łożysk wzdłużnych sprzęgła do pojazdów lądowych,
mechanizmy zmiany biegów do pojazdów lądowych, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, dźwignie zmiany biegów do pojazdów lądowych, gałki dźwigni zmiany biegów
do pojazdów lądowych, mieszki na dźwignię zmiany biegów, elektryczne urządzenia zmiany biegów do silników pojazdów lądowych, misy olejowe stanowiące części skrzyń
biegów pojazdów lądowych, obudowy skrzyni biegów
do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, układy napędowe z wałami odbioru mocy
do pojazdów lądowych, mechanizmy zwrotnicze do pojazdów, mechanizmy przekładniowe do pojazdów lądowych,
mechanizmy przenoszenia mocy do pojazdów lądowych,
układy zawieszenia do pojazdów lądowych, układy kierownicze do pojazdów lądowych, drążki skrętne / stabilizatory poprzeczne [elementy zawieszenia pojazdów lądowych], zawieszenia do pojazdów, zawieszenia kół, sprężyny śrubowe
do zawieszeń pojazdów, śruby wahaczy pojazdów, przeguby
uniwersalne do pojazdów lądowych, przeguby kulowe [części pojazdów], przeguby homokinetyczne [części pojazdów],
osłony elastyczne przegubu osi do pojazdów, dyferencjały
do pojazdów lądowych, łożyska kół do pojazdów lądowych,
łożyska osiowe do pojazdów lądowych, bloki pędne do pojazdów lądowych, przeniesienie napędu do pojazdów lądowych, osie [części pojazdów lądowych], wały do pojazdów
lądowych, osie i wały Cardana do pojazdów mechanicznych,
elastyczne wały do pojazdów lądowych, zespoły przekładni
zębatych do pojazdów lądowych, przekładnie do pojazdów
lądowych, elektryczne mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, hydrauliczne jednostki przekazania napędu
do pojazdów lądowych, łańcuchy napędowe do pojazdów
lądowych, pasy napędowe do pojazdów lądowych, elementy zębate do pojazdów lądowych, koła zębate do pojazdów
lądowych, koła pasowe do pojazdów lądowych, jałowe koła
pasowe do pojazdów lądowych, wolne koła do pojazdów
lądowych, rolki [koła pojazdów], koła pasowe paska alternatora do pojazdów lądowych, koła pasowe paska klinowego
do pojazdów lądowych, koła pasowe osprzętu do pojazdów
lądowych, napinacze pasów bezpieczeństwa w pojazdach
lądowych, napinacze paska alternatora do pojazdów lądowych, napinacze paska klinowego do pojazdów lądowych,
napinacze osprzętu do pojazdów lądowych, układy krzywek
rozrządu silników samochodowych, wielowypusty przesuwne [części przekładni zębatych pojazdów lądowych], kolum-
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ny kierownicy do pojazdów, łoża silnika do pojazdów lądowych, poduszki silnika do pojazdów lądowych, wieszaki poduszki silnika do pojazdów lądowych, poduszki amortyzatorów do pojazdów lądowych, poduszki skrzyni biegów
do pojazdów lądowych, poduszki tylnej belki do pojazdów
lądowych, poduszki filtra powietrza do pojazdów lądowych,
poduszki kołyski silnika do pojazdów lądowych, poduszki
pokrywy silnika do pojazdów lądowych, zestawy osłon
do osi do użytku z pojazdami lądowymi, pokrywy osłon piasty, urządzenia przeciwpoślizgowe (ABS) i ich części, czopy
osi pojazdów, piasty kół pojazdów, nakrętki do szpilek piast
w kołach pojazdów, nakrętki piasty koła w pojazdach, podkładki nakrętek piaty koła w pojazdach, nakrętki pompy paliwa do pojazdów, nakrętki półosi w pojazdach, tuleje do pojazdów, tłumiki drgań skrętnych do pojazdów, przemienniki
momentu obrotowego do pojazdów lądowych, rozruszniki
do pojazdów lądowych, silniki elektryczne do pojazdów lądowych, silniki wentylatorów do pojazdów lądowych, osłony
do silników pojazdów lądowych, obudowy filtrów paliwa
do pojazdów lądowych, obudowy pomp paliwa do pojazdów lądowych, obudowy termostatów do pojazdów lądowych, zbiorniki niemetalowe [części do pojazdów], zbiorniki
paliwowe do pojazdów lądowych, zbiorniki z tworzyw
sztucznych do pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów lądowych, klamki do drzwi pojazdów lądowych, lusterka
do pojazdów, zespoły wycieraczek do przednich szyb, wycieraczki do przednich szyb pojazdów [części pojazdów], ramiona do wycieraczek, pióra wycieraczek do przednich szyb,
dysze spryskiwaczy do pojazdów lądowych, pompki spryskiwaczy do pojazdów lądowych, mechanizmy do regulacji
otwarcia szyb do okien pojazdów, korki i pokrętła do zbiorników w pojazdach, korki do zbiorników paliwa do pojazdów
lądowych, korki wlewu paliwa w pojazdach, korek misy oleju
do pojazdów, wlewy oleju do pojazdów lądowych, nakrętki
do zbiorników paliwa do samochodów, pedały do pojazdów
lądowych, nakładki na pedały samochodowe, przewody paliwowe do pojazdów, pierścienie uszczelniające do zbiorników paliwa do pojazdów lądowych, sygnalizatory awaryjne
[dźwiękowe] do pojazdów, zderzaki do pojazdów, prowadnice, wózki, rolki, zaczepy i ograniczniki do drzwi do pojazdów
lądowych, przełączniki montowane w kierownicach pojazdów lądowych, w tym przełączniki wycieraczek, kołpaki
[do pojazdów], 17 rury giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, nie z metalu, gumowe rury
i przewody rurowe, gumowe węże elastyczne, rury z gumy
do pojazdów silnikowych, rury z tworzyw sztucznych do pojazdów silnikowych, giętkie przewody rurowe wykonane
z tworzyw sztucznych, przewody giętkie do chłodnic pojazdów, przewody do klimatyzatorów, przewody łączące
do wtrysku paliwa do pojazdów, artykuły wykonane z kauczuku używane do amortyzacji wstrząsów, artykuły wykonane z gumy używane do amortyzacji wstrząsów, odboje gumowe, zderzaki amortyzujące gumowe, zawieszenia wykonane z kauczuku do rur wydechowych, zawieszenia wykonane z kauczuku do silników, podkładki z gumy lub fibry, podkładki z włókna wulkanizowanego, podkładki gumowe
chroniące sworznie, podkładki gumowe chroniące śruby,
uszczelki do użytku motoryzacyjnego, uszczelki niemetalowe do zastosowań samochodowych, uszczelki gumowe, artykuły wykonane z kauczuku syntetycznego do uszczelniania, elementy uszczelniające składające się z gumy, pierścienie uszczelniające niemetalowe, korki gumowe, uchwyty
do drzwi pojazdów samochodowych z tworzyw sztucznych,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży
wysyłkowej i przez internet takich towarów jak: metalowe
drobne wyroby, czopy metalowe, metalowe nakrętki, nakrętki śrub z metalu, podkładki metalowe, nakrętki, sworznie i za-
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mknięcia, z metalu, metalowe sworznie gwintowane, metalowe akcesoria do przewodów giętkich, metalowe korki spustowe, zakrętki do zbiorników z zamknięciem, smarowniczki,
uszczelki metalowe, przewody metalowe, przewody metalowe do instalacji klimatyzacyjnych, przewody odpowietrzające z metalu, cięgna metalowe, w tym cięgna pchająco-ciągnące, linki metalowe i stalowe, metalowe oploty, zbrojenia,
pancerze, obudowy linek, linki holownicze z metalu, metalowe odbojniki drzwiowe, zawiasy metalowe, klamki do drzwi
metalowe, klucze, metalowe klucze surowe, zamki do pojazdów metalowe, zaczepy zamków do pojazdów, zawory
z metalu (inne niż części maszyn), pojemniki na paliwo płynne metalowe, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym
sprzedaży wysyłkowej i przez internet takich towarów jak:
części do silników mechanicznych do pojazdów lądowych,
alternatory do pojazdów lądowych, węglowe szczotki do alternatorów, chłodnice do pojazdów, chłodnice do silników,
chłodnice oleju do silników, separatory oleju, skraplacze
chłodnicze, korki do chłodnic do silników, zbiorniki wyrównawcze [części chłodnic pojazdów], wentylatory do silników,
pompy do silników pojazdów lądowych, pompy olejowe
do pojazdów lądowych, pompy paliwowe do pojazdów lądowych, pompy wodne do pojazdów lądowych, pompy
próżniowe, urządzenia zapłonowe do silników pojazdów lądowych, prądnice do pojazdów lądowych, cewki zapłonowe
do silników samochodowych, świece zapłonowe do silników
pojazdów lądowych, świece żarowe do silników diesla, przewody zapłonowe do pojazdów silnikowych, przewody wlotowe rozgałęzione [części do pojazdów], rozdzielacze do silników pojazdów, elektryczne napędy silnikowe na prąd
zmienny, elektryczne silniki rozruchowe, tłoki do silników
pojazdów lądowych, cylindry silników do pojazdów lądowych, korbowody do silników pojazdów lądowych, wtryskiwacze paliwa do silników, części wtryskiwaczy paliwa do silników pojazdów lądowych i wodnych, podkładki wtryskiwaczy paliwa do pojazdów lądowych, skrzynie korbowe do silników pojazdów lądowych, turbosprężarki do silników pojazdów lądowych, śruba złącza turbosprężarki do silników pojazdów lądowych, zawory, zawory do silników, zawory układu recyrkulacji spalin [EGR] do silników, zawory paliwowe,
elektrozawory, wałki rozrządu silnika, pasy napędowe
do przenoszenia ruchu do pojazdów lądowych, paski klinowe do silników pojazdów lądowych, paski rozrządu do silników, napinacze pasków rozrządu do pojazdów lądowych,
koła pasowe, koła pasowe pasków rozrządu, koła zębate wałka rozrządu, łożyska, łożyska do silników, łożyska do wałów,
łożyska kulkowe, łożyska ślizgowe, zespoły łożyskowe do kół,
przeguby uniwersalne [przeguby Cardana], połączenia przegubowe, filtry olejowe, filtry paliwa, filtry powietrza do silników samochodowych, obudowy filtrów będące częściami
silników, cięgna sterujące, cięgna mechaniczne, elastyczne
cięgna pchająco-ciągnące, napędowe cięgna linowe, linki
do silników, linki elastyczne sterowania, linki gazu, linki obrotów silnika, linki zmiany biegów, linki hamulcowe, linki kierunków jazdy, oploty, zbrojenia i pancerze linek, kolektory
wydechowe do silników, regulatory prędkości obrotów silnika, metalowe uszczelki silników do pojazdów, niemetalowe
uszczelki silników do pojazdów, miski olejowe samochodowe, obudowy do silników [części pojazdów], tłumiki [części
układów wydechowych], rury wydechowe do pojazdów lądowych, elektryczne urządzenia do otwierania/zamykania
drzwi w pojazdach lądowych, metalowe złączki do przewodów [części silników], gniazda [części maszyn], usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej
i przez internet takich towarów jak: anteny, anteny samochodowe, elementy konstrukcyjne do anten, czujniki, czujniki
elektroniczne, czujniki poziomu płynów, czujniki do pomiaru
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poziomu wody i oleju, czujniki do silników, czujniki odległości, czujniki zbliżeniowe, ultradźwiękowe czujniki do wykrywania obiektów stosowane w pojazdach, czujniki poziomu
benzyny, czujniki poziomu paliwa, czujniki temperatury,
czujniki temperatury powietrza, czujniki temperatury cieczy
chłodzącej, czujniki wykrywające otwieranie i zamykanie
drzwi, elektryczne zawory regulujące, zawory elektromagnetyczne, zamki centralne do pojazdów silnikowych, zamki
elektryczne do pojazdów, zaczepy zamków elektrycznych
do pojazdów, kluczyki elektroniczne do pojazdów, elektryczne lub elektroniczne moduły kontrolno-sterujące, włączniki
światła, włączniki dotykowe, termostaty do pojazdów, oporniki [rezystory], oporniki elektryczne [rezystory], rezonatory,
zespoły przewodów elektrycznych do samochodów, wiązki
kablowe, przewody instalacji elektrycznych, izolowane przewody elektryczne, złączki do przewodów elektrycznych, złącza do przewodów elektrycznych, wtyczki elektryczne, elektryczne gniazda wtyczkowe, gniazda przekaźnikowe, gniazda wtykowe do pojazdów, kontakty gniazdowe do pojazdów, wskaźniki poziomu oleju do pojazdów, prętowe wskaźniki poziomu do stosowania w pojazdach, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez
internet takich towarów jak: lampy do lądowych pojazdów
mechanicznych, reflektory do pojazdów, światła cofania
do pojazdów lądowych, światła pozycyjne do pojazdów lądowych, światła tylne do pojazdów lądowych, szkła do lamp,
filtry powietrza, filtry do klimatyzacji, przepustnice do wyrównywania powietrza, systemy chłodzące do samochodów
silnikowych, wentylatory z silnikiem do klimatyzacji, urządzenia klimatyzacyjne do użytku w pojazdach, nagrzewnice
do samochodów, nagrzewnice powietrza, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez
internet takich towarów jak: części konstrukcyjne do samochodów, części wykończenia wnętrza samochodów, części
karoserii do pojazdów, części do modyfikowania karoserii
samochodowych sprzedawane w postaci zestawów, części
do przenoszenia napędu [pasy] do pojazdów lądowych, części do skrzyń biegów do pojazdów lądowych, części pędne
[inne niż pasy] do pojazdów lądowych, części przekładni zębatych do pojazdów lądowych, części hamulcowe do samochodów, cięgna sterujące, cięgna mechaniczne, elastyczne
cięgna pchająco-ciągnące, napędowe cięgna linowe, linki
do pojazdów lądowych, linki elastyczne sterowania do pojazdów, linki gazu do pojazdów, linki obrotów silnika do pojazdów, linki zmiany biegów do pojazdów, linki hamulców
do pojazdów, linki kierunków jazdy do pojazdów, oploty,
zbrojenia i pancerze linek do pojazdów, linki liczników do pojazdów, linki otwierania drzwi do pojazdów, linki sprzęgła
do pojazdów, amortyzatory [części pojazdów], amortyzatory
stanowiące części zawieszeń pojazdów, sprężyny amortyzujące do pojazdów, sprężyny gazowe, resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, resory piórowe do zawieszeń pojazdów,
hamulce do pojazdów lądowych, układy hamulcowe do pojazdów lądowych, bębny hamulcowe do pojazdów lądowych, cylindry hamulcowe do pojazdów lądowych, rozpieracze hydrauliczne szczęk hamulca do pojazdów, tarcze hamulcowe, klocki hamulcowe do pojazdów lądowych, szczęki
hamulcowe do pojazdów, okładziny szczęk hamulcowych
do pojazdów lądowych, płytki cierne hamulca do pojazdów
lądowych, zaciski hamulca tarczowego do pojazdów lądowych, linki hamulców do pojazdów, dźwignie hamulcowe
do pojazdów, pedały hamulcowe do pojazdów lądowych,
mechanizmy sprzęgła do samochodów, sprzęgła do pojazdów lądowych, sprzęgła hydrauliczne do pojazdów lądowych, elementy sprzęgła i przekładni maszynowych do pojazdów lądowych, tarcze sprzęgła do pojazdów lądowych,
nieelektryczne tuleje sprzęgłowe [części silników do pojaz-
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dów lądowych], łączniki do użytku ze sprzęgłami do pojazdów lądowych, cylindry sprzęgieł do pojazdów lądowych,
płytki sprzęgła ciernego do pojazdów lądowych, zespoły
pokryw sprzęgła ciernego do pojazdów lądowych, dźwignie
do sprzęgieł do pojazdów lądowych, tarcze do łożysk oporowych sprzęgła do pojazdów lądowych, tarcze do łożysk
wzdłużnych sprzęgła do pojazdów lądowych, mechanizmy
zmiany biegów do pojazdów lądowych, skrzynie biegów
do pojazdów lądowych, dźwignie zmiany biegów do pojazdów lądowych, gałki dźwigni zmiany biegów do pojazdów
lądowych, mieszki na dźwignię zmiany biegów, elektryczne
urządzenia zmiany biegów do silników pojazdów lądowych,
misy olejowe stanowiące części skrzyń biegów pojazdów lądowych, obudowy skrzyni biegów do pojazdów lądowych,
mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, układy napędowe z wałami odbioru mocy do pojazdów lądowych,
mechanizmy zwrotnicze do pojazdów, mechanizmy przekładniowe do pojazdów lądowych, mechanizmy przenoszenia
mocy do pojazdów lądowych, układy zawieszenia do pojazdów lądowych, układy kierownicze do pojazdów lądowych,
drążki skrętne / stabilizatory poprzeczne [elementy zawieszenia pojazdów lądowych], zawieszenia do pojazdów, zawieszenia kół, sprężyny śrubowe do zawieszeń pojazdów,
śruby wahaczy pojazdów, przeguby uniwersalne do pojazdów lądowych, przeguby kulowe [części pojazdów], przeguby homokinetyczne [części pojazdów], osłony elastyczne
przegubu osi do pojazdów, dyferencjały do pojazdów lądowych, łożyska kół do pojazdów lądowych, łożyska osiowe
do pojazdów lądowych, bloki pędne do pojazdów lądowych, przeniesienie napędu do pojazdów lądowych, osie
[części pojazdów lądowych], wały do pojazdów lądowych,
osie i wały Cardana do pojazdów mechanicznych, elastyczne
wały do pojazdów lądowych, zespoły przekładni zębatych
do pojazdów lądowych, przekładnie do pojazdów lądowych,
elektryczne mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, hydrauliczne jednostki przekazania napędu do pojazdów lądowych, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych,
pasy napędowe do pojazdów lądowych, elementy zębate
do pojazdów lądowych, koła zębate do pojazdów lądowych,
koła pasowe do pojazdów lądowych, jałowe koła pasowe
do pojazdów lądowych, wolne koła do pojazdów lądowych,
rolki [koła pojazdów], koła pasowe paska alternatora do pojazdów lądowych, koła pasowe paska klinowego do pojazdów lądowych, koła pasowe osprzętu do pojazdów lądowych, napinacze pasów bezpieczeństwa w pojazdach lądowych, napinacze paska alternatora do pojazdów lądowych,
napinacze paska klinowego do pojazdów lądowych, napinacze osprzętu do pojazdów lądowych, układy krzywek rozrządu silników samochodowych, wielowypusty przesuwne
[części przekładni zębatych pojazdów lądowych], kolumny
kierownicy do pojazdów, łoża silnika do pojazdów lądowych,
poduszki silnika do pojazdów lądowych, wieszaki poduszki
silnika do pojazdów lądowych, poduszki amortyzatorów
do pojazdów lądowych, poduszki skrzyni biegów do pojazdów lądowych, poduszki tylnej belki do pojazdów lądowych,
poduszki filtra powietrza do pojazdów lądowych, poduszki
kołyski silnika do pojazdów lądowych, poduszki pokrywy silnika do pojazdów lądowych, zestawy osłon do osi do użytku
z pojazdami lądowymi, pokrywy osłon piasty, urządzenia
przeciwpoślizgowe (ABS) i ich części, czopy osi pojazdów,
piasty kół pojazdów, nakrętki do szpilek piast w kołach pojazdów, nakrętki piasty koła w pojazdach, podkładki nakrętek
piaty koła w pojazdach, nakrętki pompy paliwa do pojazdów,
nakrętki półosi w pojazdach, tuleje do pojazdów, tłumiki
drgań skrętnych do pojazdów, przemienniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, rozruszniki do pojazdów
lądowych, silniki elektryczne do pojazdów lądowych, silniki
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wentylatorów do pojazdów lądowych, osłony do silników
pojazdów lądowych, obudowy filtrów paliwa do pojazdów
lądowych, obudowy pomp paliwa do pojazdów lądowych,
obudowy termostatów do pojazdów lądowych, zbiorniki niemetalowe [części do pojazdów], zbiorniki paliwowe do pojazdów lądowych, zbiorniki z tworzyw sztucznych do pojazdów,
kierunkowskazy do pojazdów lądowych, klamki do drzwi pojazdów lądowych, lusterka do pojazdów, zespoły wycieraczek
do przednich szyb, wycieraczki do przednich szyb pojazdów
[części pojazdów], ramiona do wycieraczek, pióra wycieraczek
do przednich szyb, dysze spryskiwaczy do pojazdów lądowych, pompki spryskiwaczy do pojazdów lądowych, mechanizmy do regulacji otwarcia szyb do okien pojazdów, korki
i pokrętła do zbiorników w pojazdach, korki do zbiorników
paliwa do pojazdów lądowych, korki wlewu paliwa w pojazdach, korek misy oleju do pojazdów, wlewy oleju do pojazdów
lądowych, nakrętki do zbiorników paliwa do samochodów,
pedały do pojazdów lądowych, nakładki na pedały samochodowe, przewody paliwowe do pojazdów, pierścienie uszczelniające do zbiorników paliwa do pojazdów lądowych, sygnalizatory awaryjne [dźwiękowe] do pojazdów, zderzaki do pojazdów, prowadnice, wózki, rolki, zaczepy i ograniczniki do drzwi
do pojazdów lądowych, przełączniki montowane w kierownicach pojazdów lądowych, w tym przełączniki wycieraczek,
kołpaki [do pojazdów], usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w tym sprzedaży wysyłkowej i przez internet takich towarów
jak: rury giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie do nich,
w tym zawory, nie z metalu, gumowe rury i przewody rurowe,
gumowe węże elastyczne, rury z gumy do pojazdów silnikowych, rury z tworzyw sztucznych do pojazdów silnikowych,
giętkie przewody rurowe wykonane z tworzyw sztucznych,
przewody giętkie do chłodnic pojazdów, przewody do klimatyzatorów, przewody łączące do wtrysku paliwa do pojazdów,
artykuły wykonane z kauczuku używane do amortyzacji
wstrząsów, artykuły wykonane z gumy używane do amortyzacji wstrząsów, odboje gumowe, zderzaki amortyzujące gumowe, zawieszenia wykonane z kauczuku do rur wydechowych, zawieszenia wykonane z kauczuku do silników, podkładki z gumy lub fibry, podkładki z włókna wulkanizowanego, podkładki gumowe chroniące sworznie, podkładki gumowe chroniące śruby, uszczelki do użytku motoryzacyjnego, uszczelki niemetalowe do zastosowań samochodowych,
uszczelki gumowe, artykuły wykonane z kauczuku syntetycznego do uszczelniania, elementy uszczelniające składające się z gumy, pierścienie uszczelniające niemetalowe, korki
gumowe, uchwyty do drzwi pojazdów samochodowych
z tworzyw sztucznych.
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WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAUER MUSIC
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29.01.13, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 26.04.01, 26.04.05,
26.04.11, 26.04.18, 26.03.01
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, sprzęt
(hardware) do przetwarzania danych, oprogramowanie
komputerowe (software) zapisane lub ładowalne, aplikacje-software, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia
do fototelegrafii, urządzenia do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne jednostki
przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, zapisane i niezapisane nośniki dźwięki, obrazu i danych wszelkiego
rodzaju (z wyjątkiem filmów nienaświetlonych), a w szczególności taśmy, kasety, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, dyski D-ROM, dyski wideo, taśmy
z danymi, dyski kompaktowe audio i wideo, taśmy audio i wideo, filmy audio i wideo, dyskietki, płyty, uniwersalne dyski
cyfrowe DVD i inne cyfrowe nośniki zapisu, urządzenia
do zapisywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku, obrazów i danych, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane,
hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone Z magnetofonem, kamery wizyjne, karty
inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem,
magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia
peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy,
lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne,
lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, 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 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 tele-
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wizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę
lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków
magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, maszyny liczące, aplikacje na smartfony, tablety, czytniki elektroniczne i inne urządzenia mobilne lub stacjonarne (ładowalne), publikacje elektroniczne (ładowalne), pliki audio, pliki muzyczne i pliki obrazów, ładowalne, okulary (optyka), etui na okulary, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki,
blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze,
kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe,
katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały
drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty
sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania,
znaczki pocztowe, artykuły papiernicze, papier, tektura
i przedmioty wykonane z tych materiałów, a mianowicie serwetki papierowe, chusteczki papierowe, papier toaletowy,
rolki kuchenne i ręczniki papierowe, materiały introligatorskie, materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem
aparatów), materiały biurowe, kalkomanie, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), worki do pakowania, rękawy i worki z papieru, tektury lub z tworzyw sztucznych, taśmy do maszyn do pisania, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji,
urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji
dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty
CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wizyjne,
karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputery, komputery
przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału
telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy
optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory
- hardware komputerowy, monitory - programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo,
odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe
jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane,
programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów
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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, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie,
makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy,
materiały drukowane, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowo- importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, badania
czytelnictwa prasy i magazynów ukazujących się w wersji
papierowej i elektronicznej, badania czytelnictwa w oparciu
o alternatywny model planowania magazynów i monitoringu sposobów konsumpcji magazynów, głównie w zakresie
korzystania z tych magazynów i ich czytania, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe (bannery,
billboardy), w tym w formie elektronicznej w Internecie, oferowanie części powierzchni reklamowej w magazynach
w oparciu o alternatywny model badania czytelnictwa, konstrukcja i analiza wskaźników czytelniczych, ocena efektywności formatów reklamowych, usługi w zakresie dokonywania pomiarów zasięgu prasy, opracowywanie standardów
w zakresie zasięgu magazynów, usługi urealniania wskaźników zasięgowych w powiązaniu ze sprzedażą magazynów,
przegląd zwyczajów czytelniczych w powiązaniu z konstrukcją wskaźników, dokonywanie i wprowadzanie na rynek wiarygodnego pomiaru zasięgu magazynów i reklamy, planowanie i rozliczanie kampanii prasowych, opracowywanie
rankingów dzienników, magazynów i czasopism, sporządzanie profilów czytelniczych, usługi w zakresie planowania
kampanii reklamowych w prasie oraz opracowywanie strategii rozwoju pism i magazynów, opracowywanie i wdrażanie
zmian w metodologii prowadzonych badań, badania preferencji konsumenckich, opracowywanie schematów badaw-
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czych 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
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi
informacyjne dotyczące reklamy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania
reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania
reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania
reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw
sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej
Internet, reklama wideo-tekstowa i teletekstowa, pośrednictwo w umowach reklamowych dla osób trzecich, systematyzacja i aktualizacja danych w komputerowych bazach danych, administracyjne przetwarzanie zamówień na towary
i usługi (na oferty telezakupowe), w szczególności przyjmowanie zamówień, przetwarzanie zamówień, kierowanie zamówień, rozpatrywanie skarg i zapytań oraz pośrednictwo
w zakresie składania zamówień, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji,
usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej,
w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych,
widowisk telewizyjnych, zawodów sportowych, programów/
audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi
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rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi
w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, w tym
za pośrednictwem infolinii lub call center, telewizja kablowa,
zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki
komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji,
usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie
przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi
w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji,
przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania
transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie
transmisji danych i teleinformatyki, transmisja elektroniczna,
retransmisja dźwięku, dokumentów, wiadomości i danych,
wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi
w zakresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu 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, sługi dostarczania informacji on-line, usługi
zapewniające dostęp do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu
do zasobów archiwalnych telewizji, usługi e-mail, zapewnianie dostępu do baz danych w sieciach komputerowych,
transmisja, nadawanie i transmisja programów filmowych,
telewizyjnych, radiowych, wideo-tekstowych, teletekstowych lub transmisji, transmisja treści cyfrowych w sieciach
danych, w tym przesyłanie strumieniowe i wideo na żądanie,
telekomunikacja za pośrednictwem platform i portali w Internecie, w szczególności za pośrednictwem internetowego
centrum informacyjnego do obsługi klienta związanego
z wydawaniem produktów, udostępnianie kanałów telekomunikacyjnych dla usług telezakupowych i rynków elektronicznych, elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem czatów, i forów internetowych, przekazywanie wiadomości różnego rodzaju na adresy internetowe (wiadomości
internetowe - komunikatory internetowe), 39 dystrybucja
gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej,
w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie
ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji,
usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności,
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych
w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych
widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji
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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 programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie
telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie,
usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie
materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych
związanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie
akcji edukacyjnych w szczególności w kierunku: ograniczania stosowania i eliminowania substancji szkodliwych dla
środowiska, obniżania zużycia czynników energetycznych,
racjonalizowania zużywania surowców, obniżania ilości wytwarzanych odpadów, popierania programów recyklingowych, podnoszenia ogólnej wiedzy w tym zakresie, a także
organizowanie akcji społecznych prowadzonych w formie
imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, organizowanie akcji społecznych i prospołecznych
obejmujących w szczególności: akcje informacyjne w zakresie krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego, akcje prozdrowotne w kierunku rzucenia palenia, akcje w ramach programu profilaktyki i rozpowszechniania postaw prozdrowotnych, akcje społeczne w zakresie zbierania materiałów potrzebnych do zajęć terapeutycznych dla seniorów, zwłaszcza
podopiecznych domów pomocy społecznej, akcje społeczne i prospołeczne obejmujące zbiórkę darów dla potrzebujących ludzi i zwierząt oraz dla stowarzyszeń i organizacji niosących pomoc potrzebującym, w tym świąteczne zbiórki
żywności, oraz akcje społeczne i prospołeczne obejmujące
prelekcje edukacyjne na temat uzależnień od narkotyków
i środków odurzających, zagrożeń w cyberprzestrzeni, przestępczości o charakterze seksualnym, udostępnianie informacji w Internecie na temat gier komputerowych, gier wideo
i informacji o związanych z nimi produktach, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi artystów
grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierunku
promowania świadomości publicznej w zakresie ochrony
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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] w Internecie, wynajem oprogramowania komputerowego, usługi
udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz
portali internetowych.
500218
(220) 2019 05 24
KUCZYŃSKA URSZULA STOMATOLOGIA KRAINA
UŚMIECHU, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kraina Uśmiechu

(210)
(731)

(531) 02.01.23, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa artykułów
stomatologicznych, sprzętu stomatologicznego, narzędzi
stomatologicznych, artykułów pomocniczych dla stomatologii, materiałów stomatologicznych, odzieży medycznej,
wyposażenia gabinetów stomatologicznych, artykułów
do higieny jamy ustnej, 41 szkolenia w dziedzinie stomatologii, zapewnianie kursów w dziedzinie stomatologii, usługi
nauczania związane z branżą stomatologiczną, nauczanie
pielęgnacji stomatologicznej, szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, prowadzenie seminariów edukacyjnych
dotyczących zagadnień medycznych, szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, kursy szkoleniowe związane z medycyną, usługi edukacji medycznej,
kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, usługi edukacyjne
i szkoleniowe odnoszące się do służby zdrowia, 44 usługi
medyczne, konsultacje medyczne, badania medyczne, kliniki medyczne, poradnictwo medyczne, zapewnianie leczenia
medycznego, organizowanie leczenia medycznego, usługi
oceny medycznej, udzielanie informacji medycznej, usługi
obrazowania medycznego, usługi dentystyczne, konsultacje
dentystyczne, usługi kliniki dentystycznej, pomoc stomatologiczna stomatologia kosmetyczna, stomatologia z sedacją,
doradztwo związane ze stomatologią, udzielanie informacji na temat stomatologii, usługi czyszczenia zębów, usługi
w zakresie wybielania zębów, wstawianie kamieni szlachetnych do protez dentystycznych, usługi ortodontyczne, usługi asystenta dentysty, chirurgia stomatologiczna.
(210) 500220
(220) 2019 05 24
(731) MUZEUM GETTA WARSZAWSKIEGO, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) Muzeum Getta Warszawskiego
(510), (511) 35 administrowanie programami wymiany kulturalnej i edukacyjnej, administrowanie i organizacja usług
sprzedaży wysyłkowej, dystrybucja materiałów reklamowych,
dystrybucja materiałów promocyjnych, 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, sprzedaż detaliczna i/lub hurtowa następujących towarów: „magnesy dekoracyjne, magnesy
na lodówki, odznaki pamiątkowe, breloczki do kluczy, publikacje drukowane, roczniki [publikacje drukowane], afisze, plakaty,
notesy, kartki rocznicowe, kartki okolicznościowe, kalendarze,
arkusze znaczków pamiątkowych, torby pamiątkowe, talerze
pamiątkowe, czapki z daszkiem, mitry [nakrycia głowy], czapki
jako nakrycia głowy, mycki, piuski, puzzle, zabawki, rośliny w donicach, płyty DVD, pamięć flash, przyrządy do pisania”, 38 fora
[pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, komunikacja za pośrednictwem blogów on-line, nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, obsługa chat roomów, przekazywanie
informacji za pomocą środków elektronicznych, przesyłanie
wiadomości za pomocą sieci komputerowych, 39 organizowanie zwiedzania miasta, organizacja wycieczek ze zwiedzaniem,
usługi przewodników turystycznych, organizowanie wycieczek
z przewodnikiem, 41 muzea, prowadzenie muzeów, wystawy
muzealne, administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, badania edukacyjne, biblioteki, dostarczanie informacji dotyczących edukacji, dostarczanie informacji na temat aktywności
kulturalnych, edukacja, informacja o edukacji, koncerty muzyczne, kursy szkoleniowe, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja
seminariów, organizacja szkoleń, organizacja wystaw do celów
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie ceremonii rozdania nagród, organizowanie festiwali, organizowanie koncertów,
organizowanie konkursów, organizowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych, pisanie
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, produkcja
filmów, przeprowadzanie aktywności kulturalnych, publikowanie, udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego na wystawy,
udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego do prezentacji,
usługi bibliotekarskie w zakresie wyszukiwania on-line, usługi
edukacyjne, usługi kustoszy muzeów, usługi świadczone przez
muzea, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), warsztaty w celach kulturalnych, warsztaty w celach edukacyjnych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych i wideo, wypożyczanie obrazów i prac kaligraficznych, wypożyczanie książek
i innych publikacji, zapewnianie zajęć kulturalnych, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, udzielanie informacji edukacyjnych on-line z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, przeprowadzanie wycieczek z przewodnikiem
po miejscach o wartości kulturowej do celów edukacyjnych.
500223
(220) 2019 05 24
WENTA ŁUKASZ MATEUSZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MEGACHATY, Lębork
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INDIGO
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie
do nich, w tym zawory, metalowe - rury, złączki do rur metalowe, metalowe złączki połączeniowe do rur, łączniki rurowe
z metalu, łączniki do rur [metal], łączniki [złącza] wykonane
z metalu do rur, metalowe łączniki gwintowane, metalowe
łączniki dokowe, łączniki rurowe z metalu, metalowe łączniki
do rur, łączniki do rur [metal], metalowe łączniki w kształcie
pierścienia, łączniki metalowe do węży strażackich, łączniki
[złącza] wykonane z metalu do rur, rury metalowe, rury żeliwne, metalowe rury ściekowe, rury ściekowe metalowe, metalowe rury odpływowe, rury z metalu, metalowe rury łukowe,
metalowe rury spustowe, rury kołnierzowe metalowe, metalowe rury kanalizacyjne, rury wodociągowe metalowe, metalowe rury drenażowe, rury spustowe z metalu, rury metalowe do zraszania, rury ze stopów miedzi, rury ze stopów niklu,
rury metalowe do gazów, rury ze stali nierdzewnej, metalowe przewody i rury, metalowe wsporniki na rury, rury i rurki
metalowe, metalowe rury rozgałęźnikowe do rurociągów,
rury metalowe do użytku przemysłowego, kanalizacja (rury
rozgałęźne do -) metalowe, rury i rurki ze stali, metalowe rury
do przesyłu wody, rury ze stali najwyższej jakości, rury stalowe zwijane na gorąco, metalowe rury do drenażu podziemnego, metalowe rury odprowadzające do instalacji budowlanych, rury miedziane [inne niż części maszyn], rury metalowe
do przesyłania cieczy i gazów, przewody i rury do centralnego ogrzewania, metalowe, rury stalowe, w tym walcowane,
łuszczone lub uziemione, zawory wodociągowe metalowe,
ręczne zawory metalowe, zawory do rur drenażowych metalowe, przewody wodociągowe (zawory do -) metalowe, metalowe zawory do rur wodociągowych, zawory metalowe,
nie będące częściami maszyn, zawory metalowe, inne niż
części maszyn, zawory [inne niż części maszyn] metalowe,
metalowe zawory do grzejników [inne niż termostatyczne],
metalowe zawory czerpalne [inne niż części maszyn], metalowe zawory regulujące [inne niż części maszyn], zawory
zwrotne z metalu [inne niż części maszyn], zawory metalowe
do sterowania przepływem cieczy w rurociągach, przejścia
metalowe, przejścia sklepione z materiałów metalowych,
kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, 11 instalacje
i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna - rury, instalacje i urządzenia sanitarne,
sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna-zawory do rur, zawory prysznicowe, zawory mieszające [krany],
grzejniki domowe, grzejniki łazienkowe, metalowe rury faliste [części instalacji sanitarnych], rury kotłowe centralnego
ogrzewania, rury ściekowe do wanien, rury wodociągowe
do instalacji sanitarnych, rury będące częściami instalacji sanitarnych, rury ściekowe do instalacji sanitarnych, elastyczne
rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej umywalek, elastyczne rury wchodzące w skład instalacji
wodociągowo-kanalizacyjnej wanien, elastyczne rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej kabin
prysznicowych, elastyczne rury wchodzące w skład instalacji
wodociągowo-kanalizacyjnej zlewów kuchennych, zawory
termostatyczne, zawory prysznicowe, zawory kulowe, zawory pływakowe [zawory kulowe], zawory mieszające [kurki],
zawory mieszające prysznicowe, ręczne zawory hydrauliczne, zawory do grzejników, zawory do rur, zawory [akcesoria
hydrauliczne], zawory mieszające [krany], zawory do grzejników [termostatyczne], zawory bezpieczeństwa do wodociągów, zawory jako części grzejników, zawory do kontroli
wody, zawory do rur wodociągowych, zawory do regulacji
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przepływu wody, zawory stanowiące części systemów zraszaczy, zawory bezpieczeństwa do urządzeń wodnych, zawory odcinające do regulowania gazu, zawory bezpieczeństwa do rur gazowych, zawory termostatyczne [części instalacji grzewczych], zawory do rur i rurociągów, zawory mieszające [kurki] do umywalek, zawory bezpieczeństwa
do urządzeń gazowych, zawory regulujące poziom w zbiornikach, zawory mieszające [kurki] do zlewów, zawory jako
części instalacji sanitarnych, zawory kulowe do spłuczek klozetowych, zawory odcinające do regulacji przepływu wody,
zawory do kontroli wody do kranów, zawory kontrolne
do pryszniców [akcesoria hydrauliczne], zawory do instalacji
zaopatrujących w wodę, zawory regulacyjne do wody [akcesoria bezpieczeństwa], zawory regulacyjne do wody [akcesoria regulacyjne], zawory [kurki] jako części instalacji sanitarnych, zawory [krany] jako części instalacji sanitarnych, zawory
kontrolne do wanien [akcesoria hydrauliczne], zawory mieszające jako części instalacji sanitarnych, urządzenia sterownicze [zawory termostatyczne] do instalacji grzewczych,
kontrolery temperatury (zawory) do grzejników centralnego
ogrzewania, sterowniki termiczne [zawory] do grzejników
centralnego ogrzewania, zawory nadmiarowe [przyrządy
bezpieczeństwa] do urządzeń wodnych, termostatyczne zawory kontrolne do grzejników centralnego ogrzewania, zawory nadmiarowe [przyrządy bezpieczeństwa] do rur wodnych, zawory do kontroli temperatury [części instalacji wodociągowych], ograniczniki temperatury [zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, zawory kontrolujące wodę
[kontrola poziomu] w zbiornikach, urządzenia sterujące [zawory termostatyczne] do instalacji grzewczych, zawory
do kontroli temperatury [części grzejników centralnego
ogrzewania], urządzenia do regulacji temperatury grzejników centralnego ogrzewania (zawory), czujniki temperatury
[zawory termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, urządzenia do kontroli temperatury [zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, urządzenia do regulacji ciepła [zawory] będące częściami instalacji grzewczych, przełączniki z czujnikami temperatury [zawory termostatyczne]
do grzejników centralnego ogrzewania, automatyczne urządzenia do regulacji temperatury [zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, zawory do kontroli poziomu [cieczy]
jako części do instalacji sanitarnych, urządzenia do wykrywania temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników
centralnego ogrzewania, ograniczniki temperatury do grzejników centralnego ogrzewania [zawory termostatyczne] zawierające pręty rozporowe, ograniczniki temperatury
do grzejników centralnego ogrzewania [zawory termostatyczne] zawierające dyski bimetalowe, urządzenia kontrolujące temperaturę i reagujące na nią [zawory termostatyczne]
do grzejników centralnego ogrzewania, pisuary [armatura
sanitarna], kurki czerpalne [armatura wodociągowa], sanitarna armatura spustowa do bidetów, sanitarna armatura spustowa do pryszniców, sanitarna armatura spustowa do umywalek, sanitarna armatura spustowa do wanien, sanitarna
armatura spustowa do rurociągów ściekowych, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, wanny, wanny prysznicowe, wanny łazienkowe, wanny
łazienkowe (wyposażenie -), natryski, prysznice, brodziki
prysznicowe, kabiny prysznicowe, mieszacze prysznicowe,
drzwi prysznicowe, zestawy prysznicowe, urządzenia prysznicowe, instalacje prysznicowe, ścianki prysznicowe, prysznice górne [deszczownice], brodziki do pryszniców, szklane
kabiny prysznicowe, podgrzewacze wody do pryszniców,
metalowe korki do pryszniców, metalowe obudowy kabin
prysznicowych, słuchawki będące akcesoriami do pryszniców, rozpylacze do pryszniców [akcesoria hydrauliczne], in-
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stalacje do wanien z prysznicem, drzwi prysznicowe z ramą
niemetalową, niemetalowe parawany do brodzików prysznicowych, niemetalowe ścianki do wanien z prysznicem, sitka
do użytku w brodzikach prysznicowych, osprzęt do natrysków [części instalacji prysznicowych], metalowe ścianki [parawany] do wanien z prysznicem, drzwi do kabin prysznicowych z ramą metalową, głowice prysznicowe będące częściami instalacji zasilających w wodę, deski sedesowe,
uchwyty do sedesu, sedesy z czyszczącym strumieniem
wody, muszle klozetowe [wc], bidety, muszle klozetowe
ze zintegrowanymi bidetowymi dyszami wodnymi, szafki łazienkowe z umywalkami [podłączonymi do źródła wody],
umywalki łazienkowe, umywalki do łazienek, umywalki łazienkowe na postumencie, umywalki wbudowane w szafki,
umywalki [części instalacji sanitarnych], umywalki [elementy
instalacji sanitarnych], umywalki do mycia włosów, umywalki
łazienkowe [elementy instalacji sanitarnych], umywalki w formie misy [części instalacji sanitarnych], umywalki będące elementami instalacji zaopatrujących w wodę, umywalki
do mycia rąk [toalety] będące częścią instalacji sanitarnych,
17 giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich [w tym zawory] oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe - rury, złączki niemetalowe do rur, złączki, niemetalowe, do rur elastycznych, niemetalowe złączki do rur, elastyczne rury niemetalowe do przewodzenia materiałów płynnych,
elastyczne rury niemetalowe do przewodzenia materiałów
gazowych, elastyczne rury wężowe z tworzyw sztucznych,
elastyczne rury zawierające włókna węglowe, elastyczne
węże z tworzyw sztucznych z oplotem drucianym, gumowe
otuliny rurowe do celów ochronnych, gumowe rury i przewody rurowe, gumowe węże do wody, gumowe węże elastyczne, gumowe węże elastyczne wzmacniane materiałami
syntetycznymi, izolacja do podziemnych rur i zbiorników,
izolacja do rur, izolacja do rur giętkich z tworzywa sztucznego, izolacja rur, kolanka niemetalowe do rur sztywnych,
kształtki, niemetalowe, do rur elastycznych, kształtki, niemetalowe, do rur sztywnych, łączniki rurowe niemetalowe, mieszaniny do łączenia rur służące do uszczelniania gwintów
rurowych, mieszanki chemiczne do uszczelnionego sczepiania złącz rurowych, mieszanki uszczelniające do uszczelniania gwintów na rurach, niemetalowe dwuzłączki rurowe,
niemetalowe elementy dystansujące do rur, niemetalowe
kolanka do rur, niemetalowe łączniki do węży, niemetalowe
łączniki do węży wysokociśnieniowych, niemetalowe mikroporowate rury do użytku w uprawie drzew i krzewów, niemetalowe mikroporowate rury do użytku w ogrodnictwie,
niemetalowe osłony do rur, niemetalowe połączenia rurowe
[złączki] części sztywnych instalacji wodociągowych, niemetalowe połączenia rurowe [części sztywnych rur wodociągowych], niemetalowe półsztywne rury do użytku z cieczami
pod ciśnieniem, niemetalowe przedłużenia rur [części sztywnych rur wodociągowych], niemetalowe przedłużenia rur,
niemetalowe rury podziemne, niemetalowe rury wężowe,
niemetalowe węże elastyczne z gumy wzmocnione drutami,
niemetalowe węże elastyczne z gumy syntetycznej wzmocnionej materiałem tekstylnym, niemetalowe węże z regulacją, niemetalowe złącza i połączenia rurowe, niemetalowe
złącza kolankowe do rur elastycznych, niemetalowe złącza
rurowe, niemetalowe złączki do rur, niemetalowe złączki
do rur elastycznych, niemetalowe złączki do użytku z przewodami wężowymi, niemetalowe złączki do węży, niemetalowe złączki do węży strażackich, podlewanie (węże do -),
połączenia do rur (niemetalowe -), połączenia rurowe (niemetalowe -), połączenia rurowe [złączki] niemetalowe, porowate węże do nawadniania, przewody giętkie z tworzywa
sztucznego do celów hydraulicznych, rury elastyczne
do użytku przy nawadnianiu, rury giętkie, rury giętkie z two-
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rzywa sztucznego do celów hydraulicznych, rury niemetalowe do nawadniania, rury wykonane z elastycznych materiałów syntetycznych, substancje uszczelniające do połączeń
rurowych, taśmy do uszczelniania gwintów rurowych, tekstylne węże do wody, tekstylne węże wysokociśnieniowe,
tuleje wzmacniające rury [guma], uszczelki do rur, uszczelki
do rur niemetalowe, uszczelki do złączy rurowych, węże,
wsporniki rur izolowanych, zaciski gumowe do rur, zestawy
uszczelek do zaworów, złącza niemetalowe do rur, złącza rurowe (niemetalowe -), złączki, złączki do rur niemetalowe,
złączki [nie z metalu] do rur, złączki, niemetalowe, do rur elastycznych, złączki (niemetalowe -) do rur, złączki niemetalowe do rur sztywnych, złączki [niemetalowe -] rur, złączki
z kauczuku do rur, mieszaniny łączące do gwintów, 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
- rury sztywne i zawory do nich, niemetalowe, niemetalowe
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, rury sztywne i zawory do nich, niemetalowe - rury, przejścia niemetalowe, zawory, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe,
rury odpływowe, rury kamionkowe, rury ceramiczne, ceramiczne rury drenażowe, rury (spustowe -) niemetalowe, rury
sztywne, niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe,
rury ściekowe (niemetalowe), rury odwadniające (niemetalowe -), rury drenażowe niemetalowe, rury (sztywne -), niemetalowe [budownictwo], niemetalowe izolowane rury wodociągowe, rury wodociągowe (nie z metalu), rury niemetalowe do dachowych instalacji odwadniających, rury wylotowe
(niemetalowe -) do instalacji budynków, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, rury wodociągowe
z tworzyw sztucznych [sztywne], wstępnie izolowane niemetalowe rury spajane do budownictwa, rury sztywne i zawory do nich, niemetalowe, rury z tworzyw sztucznych
do celów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, przejścia
niemetalowe, 20 drobne wyroby niemetalowe, zawory, niemetalowe, niemetalowe elementy złączne, łączniki gwintowane, niemetalowe, łączniki gwintowane wykonane z tworzyw sztucznych, zawory, niemetalowe, zawory wodociągowe z tworzyw sztucznych, spusty [zawory] z tworzyw
sztucznych, zawory, niemetalowe, inne niż części maszyn,
zawory motylkowe niemetalowe [inne niż części maszyn],
zawory z tworzyw sztucznych niebędące częściami maszyn,
zawory do regulacji przepływu wody wykonane z tworzyw
sztucznych, zawory jednokierunkowe wykonane z tworzyw
sztucznych [inne niż części maszyn], zawory zwrotne wykonane z tworzyw sztucznych [inne niż części maszyn], zawory
do regulacji przepływu wody [z tworzyw sztucznych] do rurociągów, zawory z tworzywa sztucznego [inne niż do celów
medycznych lub jako części maszyn], 22 złączki niemetalowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami wodociągowymi, reklama radiowa i telewizyjna, reklama bilboardowa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, reklama za pośrednictwem Internetu, sprzedaż hurtowa i detaliczna w tym sprzedaż
za pośrednictwem Internetu następujących towarów: armatura, rury, kształtki, złączki, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z grzejnikami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z grzejnikami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami wodociągowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami sanitar-
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nymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
wodociągowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z urządzeniami sanitarnymi.
500242
(220) 2019 05 25
FONEX K.T.M. BOROWSCY SPÓŁKA JAWNA,
Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FONEX
(210)
(731)

(531) 26.03.23, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 elektryczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, systemy alarmowe, kamery do monitoringu wideo, rejestratory
do monitoringu wideo, alarmy dźwiękowe, elektryczne
i elektroniczne systemy alarmowe przeciwpożarowe, systemy gaszenia, elektrycznie urządzenia blokujące i odblokowujące, urządzenia do archiwizacji obrazu i dźwięku, monitory przemysłowe, urządzenia do komunikacji wewnętrznej,
elektroniczne urządzenia sterujące oddymianiem i ciepłem
oraz systemy z nich utworzone, czujniki elektroniczne, anteny, elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami
zdalnego sterowania, elektryczne urządzenia pomiarowe, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, urządzenia zdalnego sterowania,
domofony, wideodomofony, zamki elektryczne, złącza
do przewodów elektrycznych, akumulatory do systemów
alarmowych i przeciwpożarowych, 35 usługi prowadzenia
punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz sprzedaży
wysyłkowej z artykułami dotyczącymi monitoringu wizyjnego, systemów alarmowych, urządzeń ochrony, urządzeń
do komunikacji wewnętrznej, domofonów, wideodomofonów, systemów pożarowych, systemów oddymiania,
systemów kontroli dostępu, automatyki wjazdu, napędów
bramowych, urządzeń i akcesoriów do celów telewizji
przemysłowej, 37 usługi w zakresie instalowania i napraw
urządzeń elektrycznych, montaż i naprawa urządzeń telekomunikacyjnych, instalacji alarmowych, przeciwwłamaniowych, przeciwpożarowych, usługi w zakresie montażu
i konserwacji systemów domofonowych/wideodomofonowych, serwisowanie sprzętu i systemów telewizji przemysłowej, systemów alarmowych, systemów przeciwpożarowych,
42 usługi doradcze w zakresie oprogramowania komputerowego i technologii informacyjnej, instalacje oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów
komputerowych, projektowanie sieci światłowodowych,
usługi doradcze w zakresie wdrażania nowych technologii
informacyjno-komunikacyjnych.
500245
(220) 2019 05 26
IQ LED CO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) QMAR
(510), (511) 17 masy uszczelniające, kit uszczelniający, mieszanki uszczelniające, materiały uszczelniające, materiał
uszczelniający do formowania uszczelnień, masa uszczelniająca do uszczelniania złączy, mieszanki uszczelniające
do uszczelniania pęknięć, mieszaniny do uszczelniania, izolacyjne masy uszczelniające, szczeliwa jako masy uszczelniające, mieszanki uszczelniające do połączeń, mieszanki
uszczelniające do rur, materiały uszczelniające i izolacyjne,
(210)
(731)
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wypełniacze do złączy uszczelniających, wyroby z kauczuku do uszczelniania, związki chemiczne do uszczelniania
przecieków, materiały uszczelniające do celów hydraulicznych, substancje uszczelniające do połączeń rurowych,
masa uszczelniająca do połączeń rurowych, lepkie szczeliwa
i mieszanki uszczelniające, środki uszczelniające do stosowania w budownictwie, pianka poliuretanowa o niskiej gęstości do uszczelniania, środki do uszczelniania okien i drzwi,
w postaci szczeliwa, izolacyjne żywice akrylowe, ochronne
powłoki akrylowe w postaci farb, do celów izolacyjnych,
ochronne powłoki akrylowe w sprayu do celów izolacyjnych,
kity silikonowe, mieszanki kauczuku silikonowego, pianka silikonowa do termoizolacji, mieszaniny uszczelniające złącza
z kauczuku silikonowego, pianka poliuretanowa półprzetworzona, pianka do izolacji cieplnej, pianka poliamidowa,
pianka poliuretanowa do celów izolacyjnych, izolacje piankowe do użytku w budownictwie, piankowe materiały izolacyjne do użytku w budownictwie, farby izolacyjne, farby
fotoluminescencyjne izolacyjne, farby izolacyjne do ścian,
farby do celów izolacyjnych, farby izolacyjne do dachów,
farby izolacyjne do fasad, farby izolacyjne na bazie wody,
szczeliwa do impregnacji wodoodpornej, szczeliwa lepkie
do pokryć dachowych, kleje izolacyjne, klejące mieszanki
wodouszczelniające, klejące mieszanki uszczelniające, klejąca taśma uszczelniająca do spoin dachowych, mieszanki
chemiczne zatrzymujące ciepło, mieszanki chemiczne zapobiegające przeciekom, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa
mas uszczelniających, kitów uszczelniających, mieszanek
uszczelniających, materiałów uszczelniających, materiałów
uszczelniających do formowania uszczelnień, mas uszczelniających do uszczelniania złączy, mieszanek uszczelniających do uszczelniania pęknięć, mieszanin do uszczelniania, izolacyjnych mas uszczelniających, szczeliw jako mas
uszczelniających, mieszanek uszczelniających do połączeń,
mieszanek uszczelniających do rur, materiałów uszczelniających i izolacyjnych, wypełniaczy do złączy uszczelniających,
wyrobów z kauczuku do uszczelniania, związków chemicznych do uszczelniania przecieków, materiałów uszczelniających do celów hydraulicznych, substancji uszczelniających
do połączeń rurowych, mas uszczelniających do połączeń
rurowych, lepkich szczeliw i mieszanek uszczelniających,
środków uszczelniających do stosowania w budownictwie,
pianek poliuretanowych o niskiej gęstości do uszczelniania,
środków do uszczelniania okien i drzwi w postaci szczeliw,
izolacyjnych żywic akrylowych, ochronnych powłok akrylowych w postaci farb do celów izolacyjnych, ochronnych
powłok akrylowych w sprayu do celów izolacyjnych, kitów
silikonowych, mieszanek kauczuku silikonowego, pianek
silikonowych do termoizolacji, mieszanin uszczelniających
złącza z kauczuku silikonowego, pianek poliuretanowych
półprzetworzonych, pianek do izolacji cieplnej, pianek poliamidowych, pianek poliuretanowych do celów izolacyjnych,
izolacji piankowych do użytku w budownictwie, piankowych materiałów izolacyjnych do użytku w budownictwie,
farb izolacyjnych, farb fotoluminescencyjnych izolacyjnych,
farb izolacyjnych do ścian, farb do celów izolacyjnych, farb
izolacyjnych do dachów, farb izolacyjnych do fasad, farb
izolacyjnych na bazie wody, szczeliw do impregnacji wodoodpornej, szczeliw lepkich do pokryć dachowych, klejów izolacyjnych, klejących mieszanek wodouszczelniających, klejących mieszanek uszczelniających, klejących taśm
uszczelniających do spoin dachowych, mieszanek chemicznych zatrzymujących ciepło, mieszanek chemicznych zapobiegających przeciekom.

(210)
(731)
(540)
(540)
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500246
(220) 2019 05 26
MACIEJEWSKI MARIUSZ, Łódź
(znak słowno-graficzny)
MH MR. HOUSE

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, agencje mieszkaniowe, wynajem nieruchomości, timesharing nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, organizowanie wynajmu nieruchomości,
inwestowanie w nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, zarządzanie
powiernicze nieruchomościami, organizacja najmu nieruchomości handlowych, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, organizowanie
ograniczonej własności nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości,
doradztwo w sprawach finansowych, planowanie inwestycji
w nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi
badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, udzielanie
informacji dotyczących rynku nieruchomości, usługi agencji
pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, dostarczanie nieruchomości
na rzecz osób trzecich, nabywanie nieruchomości na rzecz
osób trzecich, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi agencji w zakresie komercyjnych
nieruchomości, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości
i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków,
usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi,
doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, usługi zarządzania nieruchomościami
związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, pomieszczeniami przemysłowymi, budynkami handlowymi, centrami
handlowymi, osiedlami mieszkaniowymi, kompleksami budynków, usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości
za prowizję, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości
przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem
internetu, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, usługi wykazów
nieruchomości związanych z wynajmem domów i mieszkań,
usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem
i sprzedażą budynków, usługi zarządzania nieruchomościami
związane z lokalami do handlu detalicznego, organizowanie
umów dzierżawy i najmu nieruchomości.
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500248
(220) 2019 05 26
IQ LED CO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) IQSYSTEM
(510), (511) 17 masy uszczelniające, kit uszczelniający, mieszanki uszczelniające, materiały uszczelniające, materiał
uszczelniający do formowania uszczelnień, masa uszczelniająca do uszczelniania złączy, mieszanki uszczelniające
do uszczelniania pęknięć, mieszaniny do uszczelniania, izolacyjne masy uszczelniające, szczeliwa jako masy uszczelniające, mieszanki uszczelniające do połączeń, mieszanki
uszczelniające do rur, materiały uszczelniające i izolacyjne,
wypełniacze do złączy uszczelniających, wyroby z kauczuku do uszczelniania, związki chemiczne do uszczelniania
przecieków, materiały uszczelniające do celów hydraulicznych, substancje uszczelniające do połączeń rurowych,
masa uszczelniająca do połączeń rurowych, lepkie szczeliwa
i mieszanki uszczelniające, środki uszczelniające do stosowania w budownictwie, pianka poliuretanowa o niskiej gęstości do uszczelniania, środki do uszczelniania okien i drzwi,
w postaci szczeliwa, izolacyjne żywice akrylowe, ochronne
powłoki akrylowe w postaci farb, do celów izolacyjnych,
ochronne powłoki akrylowe w sprayu do celów izolacyjnych,
kity silikonowe, mieszanki kauczuku silikonowego, pianka silikonowa do termoizolacji, mieszaniny uszczelniające złącza
z kauczuku silikonowego, pianka poliuretanowa półprzetworzona, pianka do izolacji cieplnej, pianka poliamidowa,
pianka poliuretanowa do celów izolacyjnych, izolacje piankowe do użytku w budownictwie, piankowe materiały izolacyjne do użytku w budownictwie, farby izolacyjne, farby
fotoluminescencyjne izolacyjne, farby izolacyjne do ścian,
farby do celów izolacyjnych, farby izolacyjne do dachów,
farby izolacyjne do fasad, farby izolacyjne na bazie wody,
szczeliwa do impregnacji wodoodpornej, szczeliwa lepkie
do pokryć dachowych, kleje izolacyjne, klejące mieszanki
wodouszczelniające, klejące mieszanki uszczelniające, klejąca taśma uszczelniająca do spoin dachowych, mieszanki
chemiczne zatrzymujące ciepło, mieszanki chemiczne zapobiegające przeciekom, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa
mas uszczelniających, kitów uszczelniających, mieszanek
uszczelniających, materiałów uszczelniających, materiałów
uszczelniających do formowania uszczelnień, mas uszczelniających do uszczelniania złączy, mieszanek uszczelniających do uszczelniania pęknięć, mieszanin do uszczelniania, izolacyjnych mas uszczelniających, szczeliw jako mas
uszczelniających, mieszanek uszczelniających do połączeń,
mieszanek uszczelniających do rur, materiałów uszczelniających i izolacyjnych, wypełniaczy do złączy uszczelniających,
wyrobów z kauczuku do uszczelniania, związków chemicznych do uszczelniania przecieków, materiałów uszczelniających do celów hydraulicznych, substancji uszczelniających
do połączeń rurowych, mas uszczelniających do połączeń
rurowych, lepkich szczeliw i mieszanek uszczelniających,
środków uszczelniających do stosowania w budownictwie,
pianek poliuretanowych o niskiej gęstości do uszczelniania,
środków do uszczelniania okien i drzwi w postaci szczeliw,
izolacyjnych żywic akrylowych, ochronnych powłok akrylowych w postaci farb do celów izolacyjnych, ochronnych
powłok akrylowych w sprayu do celów izolacyjnych, kitów
silikonowych, mieszanek kauczuku silikonowego, pianek
silikonowych do termoizolacji, mieszanin uszczelniających
złącza z kauczuku silikonowego, pianek poliuretanowych
półprzetworzonych, pianek do izolacji cieplnej, pianek poliamidowych, pianek poliuretanowych do celów izolacyjnych,
izolacji piankowych do użytku w budownictwie, piankowych materiałów izolacyjnych do użytku w budownictwie,
(210)
(731)
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farb izolacyjnych, farb fotoluminescencyjnych izolacyjnych,
farb izolacyjnych do ścian, farb do celów izolacyjnych, farb
izolacyjnych do dachów, farb izolacyjnych do fasad, farb
izolacyjnych na bazie wody, szczeliw do impregnacji wodoodpornej, szczeliw lepkich do pokryć dachowych, klejów izolacyjnych, klejących mieszanek wodouszczelniających, klejących mieszanek uszczelniających, klejących taśm
uszczelniających do spoin dachowych, mieszanek chemicznych zatrzymujących ciepło, mieszanek chemicznych zapobiegających przeciekom.
(210) 500249
(220) 2019 05 26
(731) WALAS MACIEJ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 26.03.23, 26.04.05, 26.07.25, 26.01.03, 29.01.13
(510), (511) 41 występy zespołów muzycznych na żywo,
prezentacja występów zespołów muzycznych na żywo,
usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych, przedstawienia muzyczne, widowiska muzyczne,
koncerty muzyczne, produkcja muzyczna, produkcja nagrań
muzycznych, usługi koncertów muzycznych, organizowanie
koncertów muzycznych, organizacja rozrywek muzycznych,
organizowanie widowisk muzycznych, organizowanie wydarzeń muzycznych, prezentacja koncertów muzycznych,
prezentacja przedstawień muzycznych, organizowanie imprez muzycznych, zapewnianie muzyki na żywo, rozrywka z udziałem muzyki, występy muzyczne i piosenkarskie,
komponowanie muzyki dla osób trzecich, usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków, zarządzanie stroną artystyczną występów muzycznych, występy grup muzycznych
na żywo, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki,
usługi rozrywkowe świadczone przez grupy muzyczne, usługi rozrywki muzycznej świadczone przez grupy wokalne,
muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach
przeznaczonych do występów, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

500461
(220) 2019 05 29
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań
(znak słowno-graficzny)
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU 1926

(531) 03.11.01, 09.07.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 16 druki, materiały introligatorskie, fotografie,
materiały biurowe, kleje do materiałów biurowych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, materiały
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szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, czcionki
drukarskie, papier, karton, pudełka z papieru lub kartonu, afisze, plakaty, albumy do wklejania, karty, książki, gazety, prospekty, broszury, kalendarze, przyrządy do pisania, sztychy,
ryty- grawiura, litograficzne dzieła sztuki, obrazy- malarstwo,
oprawione lub nie, rysunki, papierowe artykuły piśmienne,
torebki do pakowania kopert, woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, 35 reklama, zarządzanie w działalności
gospodarczej, badania dotyczące działalności gospodarczej
dla nowych przedsiębiorstw, ocena możliwości w zakresie
działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa i doradztwa
handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, pomoc w zakresie działalności gospodarczej,
administrowanie dotyczące marketingu, pomoc w zakresie
planowania działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem
i planowania, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, zarządzanie procesami biznesowymi
i doradztwo w tym zakresie, usługi konsultacyjne w zakresie
marketingu, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, usługi
w zakresie nawiązywania kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, promowanie działalności gospodarczej, udostępnianie informacji biznesowych przez światowe
sieci komputerowe lub Internet, doradztwo biznesowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, udzielanie porad,
wsparcia i informacji biznesowych w związku ze współpracą
firm, planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej,
przygotowywanie prezentacji do celów działalności gospodarczej, usługi w zakresie business intelligence- analityki biznesowej, usługi dla przedsiębiorstw dotyczące zakładania
firm, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, audyt
działalności gospodarczej, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, publikowanie tekstów reklamowych,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, usługi public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 36 usługi w zakresie
badań ekonomiczno-finansowych, usługi wycen i ocen
finansowych, usługi w zakresie informacji ekonomicznej i finansowej, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w sprawach finansowych, usługi w zakresie nieruchomości, usługi administratora nieruchomości, udzielanie
porad i informacji związanych z finansami, udzielanie porad
i informacji związanych z ubezpieczeniami, udzielanie porad
i informacji związanych z finansowaniem grantów, usługi
finansowania, pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych
technologii, finansowanie związane z badaniami naukowymi, udzielanie informacji i doradztwa związane z finansowaniem, przydzielanie i finansowanie stypendiów edukacyjnych, 41 nauczanie, kształcenie, kształcenie studentów:
podstawowe i podyplomowe, kształcenie kadr naukowych,
kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy, organizacja i prowadzenie kursów szkoleniowych i/lub seminariów, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, informacja
o rozrywce, informacja o edukacji, usługi przekwalifikowania
zawodowego, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, publikowanie książek, usługi wydawnicze, publikowanie: książek, skryptów, czasopism, publikacji drukowanych,
prospektów, folderów i katalogów, usługi biblioteczne, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, organizowanie konkursów
w zakresie edukacji lub rozrywki, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizacja wystaw
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do celów kulturalnych lub edukacyjnych, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, usługi reporterskie,
tłumaczenia, trening umiejętności zawodowych, 42 usługi
w zakresie prac naukowo-badawczych z dziedziny ekonomii
i/lub towaroznawstwa i/lub informatyki, oceny techniczne
związane z projektowaniem, usługi w zakresie badań naukowych, badania techniczne, projektowanie komputerów dla
osób trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania komputerowego,
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla
osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych,
architektura, projektowanie dekoracji wnętrz, instalacje
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych,
projektowanie systemów komputerowych, digitalizacja
dokumentów, oprogramowanie jako usługa [SaaS], chmura
obliczeniowa, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii
informacyjnej, hosting serwerów, usługi graficzne, stylizacjawzornictwo przemysłowe, stwierdzanie autentyczności dzieł
sztuki, ekspertyzy towaroznawcze artykułów spożywczych
i przemysłowych, przechowywanie danych elektronicznych.
(210) 500462
(220) 2019 05 29
(731) UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
(510), (511) 16 druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do materiałów biurowych lub
do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów,
pędzle malarskie, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów,
czcionki drukarskie, papier, karton, pudełka z papieru lub
kartonu, afisze, plakaty, albumy do wklejania, karty, książki,
gazety, prospekty, broszury, kalendarze, przyrządy do pisania, sztychy, ryty- grawiura, litograficzne dzieła sztuki,
obrazy- malarstwo, oprawione lub nie, rysunki, papierowe
artykuły piśmienne, torebki do pakowania kopert, woreczków z papieru lub tworzyw sztucznych, 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, badania dotyczące działalności gospodarczej dla nowych przedsiębiorstw, ocena
możliwości w zakresie działalności gospodarczej, usługi
pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie
sprzedaży produktów i świadczenia usług, pomoc w zakresie działalności gospodarczej, administrowanie dotyczące
marketingu, pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu, wsparcie w dziedzinie
zarządzania przedsiębiorstwem i planowania, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich,
zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym
zakresie, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej,
informacja o działalności gospodarczej, usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między przedsiębiorstwami
gospodarczymi, promowanie działalności gospodarczej,
udostępnianie informacji biznesowych przez światowe
sieci komputerowe lub Internet, doradztwo biznesowe,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, udzielanie porad, wsparcia i informacji biznesowych w związku
ze współpracą firm, planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej, przygotowywanie prezentacji do celów
działalności gospodarczej, usługi w zakresie business intelligence- analityki biznesowej, usługi dla przedsiębiorstw
dotyczące zakładania firm, usługi w zakresie wywiadu
rynkowego, usługi zarządzania biznesowego w zakresie
rozwoju przedsiębiorstw, audyt działalności gospodarczej,
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wystawy w celach handlowych lub reklamowych, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
publikowanie tekstów reklamowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, usługi public
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 36 usługi w zakresie badań ekonomiczno-finansowych, usługi wycen i ocen finansowych,
usługi w zakresie informacji ekonomicznej i finansowej,
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo
w sprawach finansowych, usługi w zakresie nieruchomości, usługi administratora nieruchomości, udzielanie porad i informacji związanych z finansami, udzielanie porad
i informacji związanych z ubezpieczeniami, udzielanie
porad i informacji związanych z finansowaniem grantów,
usługi finansowania, pozyskiwanie funduszy dla rozwoju
nowych technologii, finansowanie związane z badaniami
naukowymi, udzielanie informacji i doradztwa związane
z finansowaniem, przydzielanie i finansowanie stypendiów
edukacyjnych, 41 nauczanie, kształcenie, kształcenie studentów: podstawowe i podyplomowe, kształcenie kadr
naukowych, kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania
wiedzy, organizacja i prowadzenie kursów szkoleniowych
i/lub seminariów, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, informacja o rozrywce, informacja o edukacji, usługi
przekwalifikowania zawodowego, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, publikowanie książek, usługi
wydawnicze, publikowanie: książek, skryptów, czasopism,
publikacji drukowanych, prospektów, folderów i katalogów,
usługi biblioteczne, dostarczanie filmów, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki,
organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub
edukacyjnych, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, usługi reporterskie, tłumaczenia, trening
umiejętności zawodowych, 42 usługi w zakresie prac naukowo - badawczych z dziedziny ekonomii i/lub towaroznawstwa i/lub informatyki, oceny techniczne związane
z projektowaniem, usługi w zakresie badań naukowych,
badania techniczne, projektowanie komputerów dla osób
trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego,
opracowywanie oprogramowania komputerowego, prace
badawczo - rozwojowe nad nowymi produktami dla osób
trzecich, opracowywanie projektów technicznych, architektura, projektowanie dekoracji wnętrz, instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, projektowanie systemów komputerowych, digitalizacja dokumentów,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], chmura obliczeniowa,
usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, hosting serwerów, usługi graficzne, stylizacja- wzornictwo przemysłowe, stwierdzanie autentyczności dzieł
sztuki, ekspertyzy towaroznawcze artykułów spożywczych
i przemysłowych, przechowywanie danych elektronicznych. usługi biblioteczne, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub
edukacyjnych, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, usługi reporterskie, tłumaczenia, trening
umiejętności zawodowych.
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(210) 500463
(220) 2019 05 29
(731) UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) UEP
(510), (511) 16 druki, materiały introligatorskie, fotografie,
materiały biurowe, kleje do materiałów biurowych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], materiały
szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, czcionki
drukarskie, papier, karton, pudełka z papieru lub kartonu, afisze, plakaty, albumy do wklejania, karty, książki, gazety, prospekty, broszury, kalendarze, przyrządy do pisania, sztychy,
ryty- grawiura, litograficzne dzieła sztuki, obrazy- malarstwo,
oprawione lub nie, rysunki, papierowe artykuły piśmienne,
torebki do pakowania jako koperty, woreczki z papieru lub
tworzyw sztucznych, 35 reklama, zarządzanie działalnością
gospodarczą, badania dotyczące działalności gospodarczej
dla nowych przedsiębiorstw, ocena możliwości w zakresie
działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa i doradztwa
handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, pomoc w zakresie działalności gospodarczej,
administrowanie dotyczące marketingu, pomoc w zakresie
planowania działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem
i planowania, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, zarządzanie procesami biznesowymi
i doradztwo w tym zakresie, usługi konsultacyjne w zakresie
marketingu, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, usługi
w zakresie nawiązywania kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, promowanie działalności gospodarczej, udostępnianie informacji biznesowych przez światowe
sieci komputerowe lub Internet, doradztwo biznesowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, udzielanie porad,
wsparcia i informacji biznesowych w związku ze współpracą
firm, planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej,
przygotowywanie prezentacji do celów działalności gospodarczej, usługi w zakresie business intelligence- analityki biznesowej, usługi dla przedsiębiorstw dotyczące zakładania
firm, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, audyt
działalności gospodarczej, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, publikowanie tekstów reklamowych,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, usługi public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 36 usługi w zakresie
badań ekonomiczno-finansowych, usługi wycen i ocen
finansowych, usługi w zakresie informacji ekonomicznej i finansowej, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w sprawach finansowych, usługi w zakresie nieruchomości, usługi administratora nieruchomości, udzielanie
porad i informacji związanych z finansami, udzielanie porad
i informacji związanych z ubezpieczeniami, udzielanie porad
i informacji związanych z finansowaniem grantów, usługi
finansowania, pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych
technologii, finansowanie związane z badaniami naukowymi, udzielanie informacji i doradztwa związane z finansowaniem, przydzielanie i finansowanie stypendiów edukacyjnych, 41 nauczanie, kształcenie, kształcenie studentów:
podstawowe i podyplomowe, kształcenie kadr naukowych,
kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy, organizacja i prowadzenie kursów szkoleniowych i/lub seminariów, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, informacja
o rozrywce, informacja o edukacji, usługi przekwalifikowania
zawodowego, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyj-
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nego, publikowanie książek, usługi wydawnicze, publikowanie: książek, skryptów, czasopism, publikacji drukowanych,
prospektów, folderów i katalogów, usługi biblioteczne, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, organizowanie konkursów
w zakresie edukacji lub rozrywki, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizacja wystaw
do celów kulturalnych lub edukacyjnych, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, usługi reporterskie,
tłumaczenia, trening umiejętności zawodowych, 42 usługi
w zakresie prac naukowo-badawczych z dziedziny ekonomii
i/lub towaroznawstwa i/lub informatyki, oceny techniczne
związane z projektowaniem, usługi w zakresie badań naukowych, badania techniczne, projektowanie komputerów dla
osób trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania komputerowego,
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla
osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych,
architektura, projektowanie dekoracji wnętrz, instalacje
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych,
projektowanie systemów komputerowych, digitalizacja
dokumentów, oprogramowanie jako usługa [SaaS], chmura
obliczeniowa, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii
informacyjnej, hosting serwerów, usługi graficzne, stylizacjawzornictwo przemysłowe, stwierdzanie autentyczności dzieł
sztuki, ekspertyzy towaroznawcze artykułów spożywczych
i przemysłowych, przechowywanie danych elektronicznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

500465
(220) 2019 05 29
GACKI ŁUKASZ GACEX LOGISTICS, Czaplinek
(znak słowno-graficzny)
SECOND HAND from London

(531) 02.03.23, 02.03.24, 07.01.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież młodzieżowa, odzież używana, 35 sprzedaż
detaliczna lub hurtowa odzieży, galanterii, odzieży damskiej,
odzieży męskiej, odzieży dziecięcej, odzieży dziewczęcej,
swetrów, topów, odzieży wierzchniej dla kobiet i mężczyzn,
odzieży wierzchniej dla dziewcząt i chłopców, odzieży
wierzchniej dla dzieci, odzieży sportowej, odzieży wieczorowej, odzieży treningowej, odzieży do spania, sukienek, sukni,
t-shirtów, koszulek, bluzek, spódnic, koszul, spodni, bielizny
damskiej, bielizny męskiej, bielizny dziecięcej, obuwia, toreb,
torebek.
500499
(220) 2019 05 30
KTK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e kopalnia.com
(210)
(731)

(531) 18.01.14, 18.01.25, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.15, 09.07.21
(510), (511) 1 węgiel, 4 węgiel jako paliwo.
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500513
(220) 2019 05 30
GROUND FROST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GF GROUND FROST

(210)
(731)

(531) 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 audyt przedsiębiorstw, rachunkowość, księgowość i audyt, 36 doradztwo w sprawach finansowych.
500523
(220) 2019 05 30
SCENA54 KATOWICE PAJDA KLESYK SPÓŁKA JAWNA,
Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Scena54
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów w pubach
z browarem, oferowanie żywności i napojów w bistrach, bary,
bary przekąskowe, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hotelach,
dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków
i napojów, restauracje dla turystów, usługi restauracji hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos,
restauracje samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów,
serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów,
udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi cateringu
zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje,
usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi
w zakresie gotowania posiłków, usługi hotelowe, rezerwacja
zakwaterowania w hotelach, organizowanie zakwaterowania
w hotelach, wycena zakwaterowania w hotelach, udzielanie informacji w zakresie hoteli, udostępnianie miejsc noclegowych
w hotelach, świadczenie usług przez hotele i motele, elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, rezerwacja
hotelowa na rzecz osób trzecich, zapewnianie zakwaterowania
w hotelach i motelach, udostępnianie informacji on-line dotyczących rezerwacji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi agencji wynajmu
mieszkań, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach.
(210)
(731)

500524
(220) 2019 05 30
SCENA54 KATOWICE PAJDA KLESYK SPÓŁKA JAWNA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Scena54
(210)
(731)
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(531) 27.05.01
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów w pubach
z browarem, oferowanie żywności i napojów w bistrach, bary,
bary przekąskowe, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hotelach,
dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach;
oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków
i napojów, restauracje dla turystów, usługi restauracji hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos,
restauracje samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów,
serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów,
udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi cateringu
zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje,
usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi
w zakresie gotowania posiłków, usługi hotelowe, rezerwacja
zakwaterowania w hotelach, organizowanie zakwaterowania
w hotelach, wycena zakwaterowania w hotelach, udzielanie informacji w zakresie hoteli, udostępnianie miejsc noclegowych
w hotelach, świadczenie usług przez hotele i motele, elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, rezerwacja
hotelowa na rzecz osób trzecich, zapewnianie zakwaterowania
w hotelach i motelach, udostępnianie informacji on-line dotyczących rezerwacji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi agencji wynajmu
mieszkań, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach.
(210)
(731)
(540)
(540)

500532
(220) 2019 05 30
RYGIELSKA MONIKA FILIPINA, Toruń
(znak słowno-graficzny)
Pontiki

(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 39 carsharing - wynajem samochodów.
500541
(220) 2019 05 31
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin
(540) (znak słowny)
(540) levogland
(510), (511) 5
preparat
weterynaryjny
zawierający
lewotyroksynę.

(210)
(731)

500554
(220) 2019 05 31
GODLEWSKA TERESA TED KRAWIECTWO
I SPRZEDAŻ, Kałuszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T.E.D. DEKOR
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.05, 24.17.02
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów, 24 wyroby
tekstylne, 25 odzież i obuwie, 26 hafty, 35 usługi handlu
detalicznego i hurtowego odzieży i obuwia, usługi handlu
detalicznego i hurtowego haftów, usługi handlu detalicznego i hurtowego wyrobów tekstylnych, usługi handlu detalicznego i hurtowego akcesoriów i części samochodowych,
42 projektowanie graficzne.
(210)
(731)
(540)
(540)

500560
(220) 2019 05 31
MIPAMA E. Z. SZAFARZ SPÓŁKA JAWNA, Opatówek
(znak słowno-graficzny)
T HOTEL TERMALNY UNIEJÓW

(531) 03.05.07, 27.05.01, 26.01.15, 29.01.15
(510), (511) 25 odzież niemowlęca, odzież dziecięca.
500534
(220) 2019 05 30
C2G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C CliCK2GO CARSHARING

(210)
(731)
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.11, 26.11.12, 26.11.13
(510), (511) 43 usługi hotelowe.
(210) 500561
(220) 2019 05 31
(731) W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) W.KRUK 1840 Pure
(510), (511) 3 produkty perfumeryjne .
(210) 500562
(220) 2019 05 31
(731) W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) W.KRUK 1840 Black
(510), (511) 3 produkty perfumeryjne.
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(210) 500563
(220) 2019 05 31
(731) W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) W.KRUK 1840 Blue
(510), (511) 3 produkty perfumeryjne.

Nr ZT28/2019

(210) 500564
(220) 2019 05 31
(731) W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) W.KRUK 1840 Rose
(510), (511) 3 produkty perfumeryjne.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

462596, 496196, 500499

3

496197, 496904, 498355, 498356, 498357, 498358, 498407, 498409, 498420, 498496, 498506, 498853, 498868,
498870, 498871, 498915, 498916, 498956, 498973, 499189, 499250, 499253, 499460, 500561, 500562, 500563,
500564

4

499795, 500499

5

490058, 494373, 496196, 496441, 496904, 498478, 498496, 498506, 498586, 498775, 498810, 498811, 498852,
498868, 498870, 498880, 498956, 498973, 499189, 499250, 499253, 499949, 499997, 500541

6

462596, 495053, 496215, 497384, 498456, 500167, 500223

7

497556, 497580, 498556, 498645, 499037, 500167

8

497556, 497580

9

496127, 496212, 496215, 496904, 497556, 497580, 497695, 497720, 497877, 497880, 498038, 498456, 498510,
498533, 498541, 498556, 498664, 498673, 498675, 498676, 498680, 498802, 498803, 498804, 498824, 498835,
498851, 498953, 499498, 500167, 500195, 500242

10

497877, 497880, 498375

11

462596, 496215, 497384, 498136, 498556, 500167, 500223

12

497384, 497877, 497880, 498296, 498533, 498541, 498815, 500167, 500554

14

496157, 497877, 497880, 498709

16

486986, 494348, 496136, 496904, 497167, 497695, 497720, 498038, 498311, 498385, 498533, 498541, 498550,
498664, 498673, 498675, 498676, 498680, 498770, 498824, 498835, 498851, 498935, 498953, 499189, 500195,
500461, 500462, 500463

17

500167, 500223, 500245, 500248

18

496157, 498404, 498456, 498835, 498847, 500014, 500017

19

495053, 499295, 500223

20

493216, 496046, 496157, 496215, 498375, 498809, 498835, 498953, 500223

21

496215, 498835, 499189

22

492112, 498456, 500223

24

496215, 498375, 498835, 500554

25

494348, 496157, 496904, 497720, 497877, 497880, 498404, 498444, 498550, 498664, 498665, 498673, 498675,
498676, 498680, 498802, 498803, 498804, 498824, 498835, 498843, 498847, 498851, 498974, 499250, 499253,
500014, 500017, 500465, 500532, 500554

26

500554

27

496215, 497877, 497880, 499295

28

494348, 496904, 497720, 497877, 497880, 498456, 498664, 498673, 498675, 498676, 498680, 498824, 498835,
498851

29

495192, 496035, 496299, 496302, 496363, 496398, 496441, 496904, 498478, 498596, 498722, 498730, 498791,
498880, 498935, 498953, 499094, 499593, 499880

30

486986, 494348, 496035, 496278, 496299, 496302, 496403, 496441, 496904, 497042, 498309, 498317, 498478,
498596, 498722, 498990, 499003, 499297, 499413, 499593, 499880, 499889, 499937, 499949, 499991

31

496196, 498385, 498671, 498722, 498791, 498852, 498935, 498953, 499880, 499921, 499928

32

495922, 496035, 496441, 496554, 496563, 496904, 498455, 498478, 498722, 498791, 498806, 498877, 498935,
498938, 498944, 498953, 499816, 499894, 499896, 499951, 500162

33

495922, 497719, 498455, 498860, 499319, 499951
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2

1

34

498500, 499934, 499935

35

486986, 494330, 494335, 494348, 494476, 495923, 496046, 496136, 496196, 496441, 497042, 497695, 497720,
498038, 498309, 498311, 498317, 498385, 498404, 498437, 498511, 498533, 498541, 498550, 498584, 498648,
498656, 498660, 498664, 498673, 498675, 498676, 498680, 498687, 498694, 498709, 498806, 498809, 498824,
498836, 498851, 498877, 498880, 498935, 498953, 499037, 499180, 499189, 499222, 499256, 499417, 499469,
499498, 499795, 499951, 499996, 500167, 500195, 500218, 500220, 500223, 500242, 500245, 500248, 500461,
500462, 500463, 500465, 500513, 500554

36

494476, 495799, 496196, 497167, 498287, 498311, 498462, 498521, 498533, 498541, 498618, 498660, 498687,
498836, 498970, 498989, 499184, 499932, 500246, 500461, 500462, 500463, 500513

37

462596, 494476, 495053, 496305, 498296, 498521, 498533, 498541, 498556, 498595, 498660, 498694, 498802,
498803, 498804, 498815, 499222, 499256, 499311, 500242

38

494335, 496136, 497695, 497720, 498533, 498541, 498550, 498660, 498664, 498673, 498675, 498676, 498680,
498824, 498851, 499508, 499509, 500155, 500195, 500220

39

498502, 498516, 498533, 498541, 498694, 498802, 498803, 498804, 498953, 499295, 499506, 499795, 499992,
499995, 500195, 500220, 500534

40

496305, 498533, 498541, 498556, 498806, 498843, 498877, 499506, 499795

41

486288, 494335, 495888, 495922, 496299, 496302, 497042, 497167, 497695, 497720, 497735, 498038, 498311,
498512, 498516, 498533, 498541, 498550, 498631, 498664, 498673, 498674, 498675, 498676, 498680, 498683,
498688, 498806, 498824, 498835, 498851, 498877, 499180, 499417, 499450, 499469, 499996, 499997, 500000,
500011, 500155, 500195, 500218, 500220, 500249, 500461, 500462, 500463

42

494330, 496046, 496196, 497695, 497720, 498293, 498521, 498533, 498541, 498556, 498664, 498673, 498675,
498676, 498680, 498824, 498851, 498935, 498953, 499037, 499126, 499498, 499996, 500195, 500242, 500461,
500462, 500463, 500554

43

494382, 494630, 495531, 495532, 495922, 495923, 496035, 496136, 496299, 496302, 497042, 498505, 498514,
498533, 498541, 498595, 498635, 498706, 499014, 499297, 499469, 499498, 499951, 500523, 500524, 500560

44

486288, 495698, 496196, 497167, 498112, 498506, 498533, 498541, 498641, 498688, 498935, 498953, 499766,
499997, 500218

45

494335, 496196, 497735, 498533, 498541, 498584, 498802, 498803, 498804, 498953, 499180, 499459

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

1970 KEBAB SOPOCKI
3coty
4PROTEKT
7 STARS
AA SKIN BOX Catering dla Skóry
AB logic www.ablogic.com.pl
abc ZDROWIA poradnik medyczny
active life
adopciaki.pl Miłość od Ciebie, pomoc od nas
adopciaki.pl
AF
AGROKASA
ALSEA AKCESORIA ŁAZIENKOWE
AUTO-KAWEX
B BALM BOUTIQUE FRESH AND HEALTHY
Bambiboo
Banned
BAUER MUSIC
Bella Mozzarella
Bielenda CBD Cannabidiol
BIOFOOD
Biorę
Biotix
BOSSMAN
BROWAR MIEJSKI T Tarczyn
BROWAR WIELKOPOLSKI GRODZISZ 1301
C CliCK2GO CARSHARING
cardterminal EXPERT
CBD CANNAHOUSE BISTRO & DELI
CERVIDIL
CINEMAN
CluB2B
COATRENO
COOL YOGHURT
COVERLOVER
CRAB
CREAM BEAR
CRL
Cukiernia Weber
Dairy Cooler
DN Duo Nails
DÖNER HARIKA KEBAP
DUOGEL
e kopalnia.com

498706
498385
498456
496212
498868
499295
497720
500000
499450
499459
500167
496196
496215
499311
498915
498871
494373
500195
499937
498916
498722
498478
498671
499991
500162
498806
500534
498660
494630
490058
500155
494335
462596
499889
494348
498694
498404
498802
498990
499928
498956
498514
498973
500499

EIDO
EKOGROSZEK RUBIN
ELDAR ELEGANCE
elektryczne śmieci
Elvini
EMERALDS AND CROCODILES
EMERALDS AND CROCODILES
EN. Metoda Colina Rose
Energy gaz polska
EQlibrium
ESYSCO SOLUTIONS FOR TRUSTED SERVICES
ET FiLTER ECT-FiLTER EURO CAR
TECHNOLOGY FILTER
ewood
exim pharma LABORATORIES Goodvit
FigU MiGu
FINDOM KANCELARIA KREDYTÓW
HIPOTECZNYCH
FLAVOUR
FLEX
FLEX
FONEX
fonny funny UŚMIECHNIJ SIĘ PRZEZ TELEFON
Fonny Funny
Foodsi
FREEYU
freezersig
FUNDACJA RONALDA McDONALDA
FUSION HAND & BODY HYDRATING CREAM
GF GROUND FROST
gilli
Go green grill
Gold Gruzia
Goldensubmarine
GOURMET TRAVELLER
GRODZISZCZ
GT TaxAGroup
GYMWORLD
habilitas
Hamak APARTAMENTY
Happy safe way
Happy safe way
HAPPY TO SEE YOU
Hej!
HEMPMATCHA

498656
499795
498444
499506
496035
500014
500017
499180
498296
494476
499126
498645
493216
498586
498680
498618
498843
497556
497580
500242
499222
499256
499498
496441
499037
498462
498407
500513
496046
495192
499319
499996
497695
498877
498311
495888
499766
499184
499250
499253
496136
499094
499949
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HILLS
Hortex SOK 100% JABŁKO
ŹRÓDŁO WITAMINY C
Hortex
Hortex
Hortex
Hospicjum Cordis
IMMOBILIA POLSKA
INDIGO
Interbike ELECTRIC BICYCLES
IQSYSTEM
Jabłka Sandomierskie
Jania FLEET mobility
KANTOR PROFIT
Komitet Obrony Polskiego Rolnictwa
i Hodowców Zwierząt KOPRiHZ
Kraina Uśmiechu
KRÓWKA ZATORSKA
LA RIVE easy!
LA RIVE NEW GAME
LA RIVE NEW RIDE
LA RIVE YOU GOT ME
la stazione ristorante & pizza
levogland
LOANNA KREDYTY POŻYCZKI LEASING
LUDZIARNIA Lody naturalne
LUDZIARNIA Lody naturalne
MAJER HURT JAJ
Malina APARTMENTS
Manufaktura Cukierków
Margolcia i Miś zapraszają dziś
MASTER GEL
MAXGE
M-DAN
medisen
MERAKI
MH MR. HOUSE
Między Wałkami
MIMILAC
MIYAKO SUSHI EXPRESS
MOCNE STRONY kobiety
Moda na Rodzinę
MRFiX9H
MULTI KLUCZ DO NIERUCHOMOŚCI
Muzeum Getta Warszawskiego
NACZEPOMANIA
NASZA MLECZARNIA
NASZE SZKRABY
Navien Smart plus
NETDIVE
NIUQI PANDI PLAN

Nr ZT28/2019

2

1

2

492112

NOKTO
NOWA GALICJA
OasiQUE
oe industry
OLEJEK ZŁODZIEI
PZES
Perfect Fruits NATURA
Perfect Fruits
Performilk
piątek
PIEKARNIA RODZINNA TYNIEC
PIZZARIUM 01
PLA
Pływak
polny warkocz
Pontiki
PP PARTY PROJEKT we are events
PROFi Kurczak w sosie słodko-kwaśnym
z ryżem smak domowego obiadu
100% najlepszych składników Podgrzej
i jedz Bez konserwantów Bez barwników
PROFi Ogórkowa z ziemniakami smak
domowej zupy 100 % najlepszych składników
Podgrzej i jedz Bez konserwantów
Bez barwników
PROFi Pomidorowa ze świeżych pomidorów
z lubczykiem smak domowej zupy
100% najlepszych składników Podgrzej
i jedz Bez konserwantów Bez barwników
PROGENETIC
PROVEN QUALITY EXTRACT
pure ALCO REMOVER
QMAR
red. CARPET
red.
ROMPER
ROMPER
ROOF DACHY ŚWIATA
S SILENSI
SANDRIANO
Savarro 100% NATURALNYCH PRZYPRAW
Piramidka Smaku z przyprawami
do ROSOŁU CEBULA PALONA
Scena54
Scena54
SECOND HAND from London
SGK S.A. ŚLĄSKA GRUPA KAPITAŁOWA
SHAKE SALAD
SIGNAL meble
SKANSEN Holiday DOMKI REGIONALNE
Skarbnica Smaku
SKIN BOX Catering dla Skóry
SLAVALAND

496305
499816
496157
497384
498506
498648
498935
498953
499921
496904
499413
499297
498770
498512
498853
500532
498516

498938
496554
496563
498944
497167
498521
500223
498815
500248
498791
498584
498970
498112
500218
486986
498355
498357
498356
498358
496302
500541
498287
498309
498317
498730
494382
497042
498673
498420
498510
498511
498375
498847
500246
498505
498880
496299
498550
498664
496197
495799
500220
498631
498596
500011
496127
498437
499460

496403

496363

496398
499997
498775
498409
500245
499508
499509
499894
499896
495053
499951
498641

499593
500523
500524
500465
499932
499880
498809
498595
495923
498870
498683

Nr ZT28/2019
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2

1

2

SO STRONG COFFEE S
SO&LI
SOLARIS
Soltopin
Success Stairs SEQUENCE
SUPER mama
SUPRA
SZÓSTKA
ŚWIAT PRZESYŁEK
ŚWIAT PRZESYŁEK
T HOTEL TERMALNY UNIEJÓW
T TORNEO
T TORNEO
T.E.D. DEKOR
TAKA SYTUACJA
TMS
Tomek i Przyjaciele
TOO THAI
too thai
TOTEM HOOKAH
TRADYCJA I JAKOŚĆ ŻOŁĄDKÓWKA
KLASYCZNA Dobry Smak WYPRODUKOWANO
ZE SPIRYTUSU LUKSUSOWEGO
PRODUCT OF POLAND
TRASTI
Tropifit
TrustMate
UEP
UNIWERSYTET EKONOMICZNY
W POZNANIU 1926

496278
498974
499935
498496
498688
495698
498860
499469
499992
499995
500560
497877
497880
500554
499014
498989
498835
495531
495532
499934

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
USAVE
uslugeo
uslugeo
VAPE TECH POLAND
FROM VAPERS TO VAPERS
Velvet
W
W.KRUK 1840 Black
W.KRUK 1840 Blue
W.KRUK 1840 Pure
W.KRUK 1840 Rose
WALKA CZOŁGÓW ORZYSZ
Watcon
WAWELSKIE
WIAP
WOJMAR
WYDAWNICTWO BOŻENA PADUREK
Wynajmujemy Satysfakcję!
XFER
XKAL
XOPERO WORKS, SO YOU CAN TOO!
YUMEIHO SEITAI
ZACZAROWANY ŚWIAT
ZAKŁADKA BISTRO DE CRACOVIE
ZALAR
ZERO VR
Zwierzaki Czytaki
ŻYJ ZDROWO PIEKARNIA CUKIERNIA
MOCHOWO Naturalne receptury od 1987 roku

500462
498836
498533
498541

497719
498687
498852
494330
500463
500461

498500
499189
498136
500562
500563
500561
500564
499417
498674
498455
498556
498502
498038
498804
498810
498811
498293
486288
498675
498635
498709
497735
498676
499003

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.
1472383
1472388
1472431
1472446
1472447
1472450
1472462
1472512
1472517
1472526
1472528
1472537
1472644
1472664
1472675
1472694
1472709
1472730
1472731

SUPREME (2018 12 28)
CFE: 26.04.01, 27.01.02, 27.05.25
7
NAVECO (2019 03 06)
CFE: 27.05.17
12
Myditin (2019 04 18)
5
(2019 02 18)
CFE: 28.03.00
8
SunWea (2019 03 28)
CFE: 26.04.18, 27.01.01
35
LANDI (2019 05 13)
CFE: 26.11.02, 27.05.19
9, 42
PARSUN (2019 03 28)
CFE: 27.01.01
7
little Étoile (2019 05 06, 2019 05 02)
CFE: 27.05.01, 29.01.03
5
(2019 05 13)
CFE: 28.03.00
43
TWSBI (2019 05 13)
CFE: 27.05.17
16
OBLICRACY (2019 04 01,
9, 35, 41, 42
2019 03 10)
$AVECALL (2019 04 01)
CFE: 24.17.18, 27.05.01
35, 38, 42
30 (2019 04 29, 2018 11 19)
CFE: 02.09.21, 24.01.05, 24.15.01, 26.04.04
9
PROFICAT (2018 12 20)
5, 31
JADEVER (2019 05 10)
CFE: 27.05.11
9
JHL (2019 04 17)
CFE: 27.05.17
6
TITAN BLACK POWER (2019 04 11,
2019 03 22)
CFE: 03.01.04, 26.04.15, 29.01.13
32
CNJST (2019 03 28)
CFE: 27.05.01
9
OKAYA (2019 04 01)
CFE: 27.05.01
9

1472740
1472761
1472803
1472847
1472848
1472849
1472879
1472893
1472896
1472908
1472931
1472994
1473023
1473033
1473039
1473040
1473049
1473087
1473109
1473145
1473168
1473198
1473203

NATURAL GAMES (2019 04 09, 2018 10 11)
CFE: 03.07.21, 26.04.07, 27.05.01
28
COLD HOT PEARLS AXANOVA
3, 5, 10
(2019 04 26)
POOLBOX (2019 04 17)
20
Mamba Pops (2019 04 23, 2018 11 05)
30
Mamba Shots (2019 04 23, 2018 11 05)
30
Mamba Pearls (2019 04 23, 2018 11 05)
30
BELSETA (2019 04 01, 2018 12 27)
24
Donatella (2019 05 15)
31
PROFIDOG (2018 12 20)
5, 31
(2019 02 27)
CFE: 28.05.00
3, 5
Hao Yuan (2019 05 13)
CFE: 05.01.16, 28.03.00
20
Vanotech (2018 12 31)
CFE: 27.05.01
35, 36, 42
CALIOME (2019 05 03, 2018 11 06)
9
PHOENICS (2019 02 26)
CFE: 26.05.01, 26.11.08, 27.05.01
9
CLAMADEN (2019 04 11, 2018 10 17)
5
CLADAXXA (2019 04 11, 2018 10 17)
5
DA XIN (2019 04 17)
CFE: 26.04.18, 27.05.14
21
FIRE & ICE (2019 01 25, 2019 01 23)
CFE: 01.03.01, 06.01.02, 06.19.19,
33
27.05.02, 29.01.14
QUINEPLUS (2019 04 23, 2019 04 15)
5
GAMER STORM (2019 05 14)
CFE: 04.05.21, 27.05.22
9
NAMYANG NEXMO (2019 05 08,
12
2018 11 19)
JINALU (2019 04 16)
CFE: 27.05.17
6
ZAISUBAO (2019 04 03)
CFE: 01.13.01, 03.13.05, 26.03.23,
9, 35, 42
26.05.04, 27.05.01

Nr ZT28/2019
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1473300
1473335
1473336
1473343
1473407
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GERMAN LIQUIDS (2019 01 10)
CFE: 01.15.14, 26.01.01, 27.05.24
34, 35
WATERMAN (2019 03 28)
CFE: 26.04.18, 27.05.24
7
(2018 08 07)
CFE: 26.03.04, 26.07.25,
6, 19, 20, 35, 37,
28.05.00, 29.01.13
39, 40, 42
LIVEOBJECTS (2018 12 18)
9, 38, 41, 42
NetWork (2019 02 25)
CFE: 01.05.02, 29.01.12
35, 38, 41, 42
EzOrtho (2019 04 25)
CFE: 27.05.01
9, 10, 42

1473433
1473486
1473513
1473519

95

ZERNO Vodka of the selected grain
(2019 02 05)
CFE: 18.01.08, 26.04.03, 27.05.10, 28.05.00
33
MacCoffee Aromio (2019 04 05)
CFE: 01.15.11, 05.07.27, 09.01.10,
30
27.05.10, 29.01.13
16M (2019 04 23, 2018 12 13)
CFE: 26.04.17, 27.05.01, 27.07.01
35
SQM (2019 02 07, 2018 10 04)
CFE: 26.01.03, 27.05.17, 29.01.13
1, 42, 44

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1473519

3

1472761,

1472908

5

1472431,
1473040,

1472512,
1473109

1472664,

6

1472694,

1473198,

1473335

7

1472383,

1472462,

1473300

8

1472446

9

1472450,
1473033,

1472528,
1473145,

1472644,
1473203,

10

1472761,

1473407

12

1472388,

1473168

16

1472526

19

1473335

20

1472803,

21

1473049

24

1472879

28

1472740

30

1472931,

1473335

1472847,

1472848,

1472849,

31

1472664,

1472893,

1472896

32

1472709

33

1473087,

34

1473252

35

1472447,
1473343,

36

1472994

37

1473335

38

1472537,

39

1473335

1472761,

1472896,

1472908,

1473039,

1472675,
1473336,

1472730,
1473407

1472731,

1473023,

1472994,

1473203,

1473252,

1473335,

1472994,

1473203,

1473335,

1473336,

1473486

1473433
1472528,
1473513

1472537,

1473336,

1473343

40

1473335

41

1472528,

1473336,

1473343

42

1472450,
1473343,

1472528,
1473407,

1472537,
1473519

43

1472517

44

1473519

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.
491117
491027
492432
494337
495046

Comptoir Nouveau de la Parfumerie
2019 02 19
3, 35
Comptoir Nouveau de la Parfumerie
2019 02 19
3, 35
BIOFARMA
2019 04 29
5
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 05 16
5
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 05 16
5

495453
495473
495350
491958
495150

STAROSTECKI MAREK Z.P.H.U MARSELINI
2019 05 28
35
ABERCROMBIE & FITCH EUROPE SA
2019 06 17
3, 14, 16, 21, 35
B&D HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA
2019 06 18
39, 43
Nutramax Laboratories International Limited
2019 06 19
1, 5
BEAT Food for Progress AB
2019 06 24
30

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.
1434736

ALDI EINKAUF GMBH & CO. OHG
2019 03 08

1448757
34

HIJOS DE RIVERA S.A.
Poligono Industrial de la Grela-Bens.
2019 05 27

32
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