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

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

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

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 463872
(220) 2016 11 14
(731) MORZYWOŁEK JÓZEF, ŁUKOWICA
(540) (znak słowny)
(540) OCTOWNIA ŁĄCKA
(510), (511) 1 ocet spirytusowy (rozcieńczony roztwór kwasu octowego), 30 ocet, ocet owocowy.
(210) 488759
(220) 2018 07 30
(731) LACEK ANDRZEJ ALVARE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ALVARE
(510), (511) 20 materace, materace piankowe, kieszeniowe,
termoelastyczne, wysokoelastyczne, lateksowe, kokosowe,
poduszki puchowe, poduszki na materac.
(210) 488760
(220) 2018 07 30
(731) LACEK ANDRZEJ ALVARE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EUFORIA
(510), (511) 20 materace, materace piankowe, kieszeniowe,
termoelastyczne, wysokoelastyczne, lateksowe, kokosowe,
poduszki puchowe, poduszki na materac.
(210) 488761
(220) 2018 07 30
(731) LACEK ANDRZEJ ALVARE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VILIA
(510), (511) 20 materace, materace piankowe, kieszeniowe,
termoelastyczne, wysokoelastyczne, lateksowe, kokosowe,
poduszki puchowe, poduszki na materac.
(210) 488762
(220) 2018 07 30
(731) LACEK ANDRZEJ ALVARE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) INTENSO
(510), (511) 20 materace, materace piankowe, kieszeniowe,
termoelastyczne, wysokoelastyczne, lateksowe, kokosowe,
poduszki puchowe, poduszki na materac.
489449
(220) 2018 08 17
NEW CLEANING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLEVER!
(210)
(731)

(531) 15.03.05, 15.03.09, 19.19.99, 24.17.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 35 zarządzanie (w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji
na towary i usługi na rzecz osób trzecich, sprzedaż detaliczna i hurtowa produktów do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania oraz dezynfekcji, 37 czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz,
dezynfekcja.
492929
(220) 2018 11 21
ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Stary Staw
(540) (znak słowny)
(540) PRESTA
(510), (511) 1 płyny chłodnicze do silników spalinowych,
płyny hamulcowe, chemiczne dodatki uszlachetniające
do olejów silnikowych i przekładniowych, chemiczne dodatki uszlachetniające do paliw, preparaty uszlachetniające
do chłodnic samochodowych, środki ułatwiające rozruch
silników pojazdów, kleje wodoodporne, mineralne, szybkoschnące, inne niż do papieru i użytku domowego, silikony
i zestawy naprawcze z podstawowym składnikiem w postaci
kleju i/lub silikonu, środki do konserwacji elementów gumowych, 2 lakiery, podkłady do lakierowania, środki do konserwacji elementów ze skóry sztucznej i naturalnej oraz
z tworzyw sztucznych, 3 środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, preparaty do czyszczenia powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych pojazdów, zestawy kosmetyków samochodowych, preparaty do renowacji lakieru,
w tym woski, mleczka silikonowe, pasty, papiery i materiały
ścierne do usuwania rys i zadrapań, szampony do mycia samochodów, środki do czyszczenia, mycia, polerowania i woskowania samochodów i ich części, pasty do konserwacji
elementów ze skóry sztucznej i naturalnej oraz z tworzyw
sztucznych preparaty do mycia, czyszczenia i nabłyszczania
wnętrz pojazdów, płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych, preparaty do mycia i ochrony rąk zanieczyszczonych
produktami pochodzącymi z pojazdów, 4 oleje samochodowe, oleje napędowe i silnikowe, oleje przekładniowe, oleje
przemysłowe i tłuszcze, dodatki uszlachetniające do olejów
silnikowych, zwłaszcza dodatki polepszające parametry silników spalinowych, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, oleje i smary do konserwacji elementów
ze skóry sztucznej i naturalnej oraz z tworzyw sztucznych,
paliwa (również spirytus silnikowy) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia.
(210)
(731)

(210)
(731)

493613
(220) 2018 12 10
ESPERANZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dziki TRENER WWW.TRENUJEMY.PL

(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.01.04
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe, tabletki wspomagające
odchudzanie, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 25 obuwie, odzież, odzież gimnastyczna,
bandany na szyję, bielizna osobista, bokserki, buty sportowe,
czapki, daszki, kamizelki, kaptury, kąpielówki, koszulki z krótkim rękawem, legginsy, opaski na głowę, paski, podkoszulki
sportowe, pulowery, rękawiczki, skarpetki, stroje plażowe,
szale, szalki, szlafroki, trykoty, koszule, swetry, chusty, bluzy,
spodnie, 41 informacja o edukacji z zakresu zdrowia, dietetyki, pielęgnacji urody, sportu, fitness i turystyki, nauczanie
indywidualne z zakresu zdrowia, dietetyki, pielęgnacji urody, sportu, fitness i turystyki, organizowanie i prowadzenie
warsztatów z zakresu zdrowia, dietetyki, pielęgnacji urody,
sportu, fitness i turystyki, publikowanie książek, usługi trenerskie, produkcja filmów innych niż reklamowe, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, dostarczanie filmów,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, informacja o rekreacji, kultura fizyczna, nauka
gimnastyki, organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie zająć fitness, wypożyczanie sprzętu sportowego,
udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi klubów zdrowia, usługi trenera osobistego.
493627
(220) 2018 12 10
ESPERANZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Dziki Trener
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe, tabletki wspomagające
odchudzanie, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 25 obuwie, odzież, odzież gimnastyczna,
bandany na szyję, bielizna osobista, bokserki, buty sportowe,
czapki, daszki, kamizelki, kaptury, kąpielówki, koszulki z krótkim rękawem, legginsy, opaski na głowę, paski, podkoszulki
sportowe, pulowery, rękawiczki, skarpetki, stroje plażowe,
szale, szalki, szlafroki, trykoty, koszule, swetry, chusty, bluzy,
spodnie, 41 informacja o edukacji z zakresu zdrowia, dietetyki, pielęgnacji urody, sportu, fitness i turystyki, nauczanie
indywidualne z zakresu zdrowia, dietetyki, pielęgnacji urody, sportu, fitness i turystyki, organizowanie i prowadzenie
(210)
(731)

5

warsztatów z zakresu zdrowia, dietetyki, pielęgnacji urody,
sportu, fitness i turystyki, publikowanie książek, usługi trenerskie, produkcja filmów innych niż reklamowe, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, dostarczanie filmów,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, informacja o rekreacji, kultura fizyczna, nauka
gimnastyki, organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie zajęć fitness, wypożyczanie sprzętu sportowego,
udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi klubów zdrowia, usługi trenera osobistego.
494663
(220) 2019 01 11
GOSPODARSTWO HODOWLANE FERMATECH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dobrzyniówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PODLASKIE KONOPIE
(210)
(731)

(531) 05.03.13, 05.03.16, 05.11.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 olej roślinny i białko roślinne do celów spożywczych, 30 herbata z suszonych liści i kwiatostanów konopi, 31 ściółki dla zwierząt i ściółki ogrodnicze pod rośliny
z paździerzy konopnych.
(210) 494688
(220) 2019 01 11
(731) RUSZEL RAFAŁ SOLARIS MUSIC, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) KRÓLOWIE DISCO
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
płyty CD, płyty DVD, taśmy wideo, 16 druki, drukowane materiały informacyjne, drukowane materiały reklamowe, drukowane materiały promocyjne, plakaty, afisze, kalendarze,
gazetki, magazyny, czasopisma – periodyki, broszury, katalogi, biuletyny, książki, albumy, fotografie, materiały piśmienne,
materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów,
materiały dydaktyczne i edukacyjne, reprodukcje graficzne,
taśmy elastyczne do użytku biurowego, zawieszki, przypinki, znaczki firmowe, znaczki okolicznościowo-reklamowe,
25 koszulki (T-shirty), bluzki, koszule, podkoszulki, czapki,
26 taśmowe smycze reklamowe, smycze sublimacyjne, smycze krótkie na rękę, smycze suwakowe, smycze silikonowe,
opaski silikonowe na rękę, taśma z nadrukiem sublimacyjnym, dodatki do smyczy reklamowych: klamry zatrzaskowe,
karabińczyki, przywieszki, kółeczka, szekle, taśma drukowana, taśma pasmanteryjna, broszki reklamowe, sznurowadła,
cyfry do znakowania odzieży, napy, ozdoby do ubrań, obuwia i nakryć głowy nie z metali szlachetnych, ozdoby do włosów, sprzączki ozdobne do ubrań i obuwia, reklamowe artykuły pasmanteryjne, 41 usługi związane z organizowaniem
i prowadzeniem festiwali, dyskotek, koncertów i występów
artystycznych, usługi w zakresie nagrań muzycznych, usługi
w zakresie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie nagrań filmowych i dźwiękowych, organizowanie i prowadzenie kon-

6
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kursów, organizowanie i prowadzenie pokazów z dziedziny
sztuk graficznych, organizowanie spektakli, impresariat artystyczny, organizowanie widowisk.
(210) 494812
(220) 2019 01 15
(731) KULCZYK FOUNDATION, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Daj przepisa
(510), (511) 16 publikacje reklamowe, plakaty reklamowe,
ulotki reklamowe, foldery reklamowe, gadżety reklamowe,
35 reklama w tym za pośrednictwem, Internetu, mediów
społecznościowych, radia i telewizji, 41 organizowanie i prowadzenie konkursów z dziedziny edukacji, rozrywki i kultury.

Nr ZT32/2019

obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, informacja o usługach restauracyjnych, przygotowywanie posiłków
i napojów, udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety
i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, usługi barów
i restauracji, usługi kateringowe, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizacja przyjęć weselnych
[miejsca].
(210)
(731)
(540)
(540)

495503
(220) 2019 02 01
KOSTRICA DYMITR PRAKTYKA LEKARSKA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
dr Migrena

495006
(220) 2019 01 21
CONCEPT MUSIC ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Balice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUBE RYBY restauracja

(210)
(731)

(531)

03.09.02, 03.09.24, 09.07.01, 09.07.25, 26.01.08, 26.01.18,
27.05.01
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi restauracyjne, katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, katering
obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, informacja o usługach restauracyjnych, przygotowywanie posiłków
i napojów, udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety
i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, usługi barów
i restauracji, usługi kateringowe, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizacja przyjęć weselnych
[miejsca].
495023
(220) 2019 01 21
CONCEPT MUSIC ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Balice
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 03.09.01, 03.09.24, 09.07.01, 09.07.25, 26.01.01, 26.04.03
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi restauracyjne, katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, katering

(531) 02.01.01, 21.03.21, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy odżywcze, takie jak tabletki, środki
wzmacniające, kapsułki, pastylki, batoniki, środki stymulujące
na bazie roślin jako preparaty farmaceutyczne i/lub suplementy diety, suplementy diety nie do celów medycznych,
farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne
preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dodatki do żywności do celów niemedycznych,
mineralne suplementy odżywcze, mineralne suplementy
diety, mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, mieszane preparaty witaminowe, dodatki witaminowe
i mineralne, preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, preparaty witaminowe, ziołowe
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach
dietetycznych, suplementy żywnościowe, suplementy ziołowe w płynie, suplementy ziołowe, suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane
profilaktycznie i dla rekonwalescentów, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, 9 publikacje elektroniczne on-line, programy komputerowe, programy do urządzeń mobilnych: peryferyjne urządzenia komputerowe, komputery, komputery przenośne, urządzenia
i przyrządy do nauczania, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], informacje i dane utrwalone na nośnikach, publikacje elektroniczne do pobrania, publikacje
elektroniczne zarejestrowane na nośnikach danych, publikacje elektroniczne zakresu medycyny, medycyny estetycznej,
dermatologii, rehabilitacji, farmakologii, psychologii, kosmetologii, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki, ochrony
zdrowia oraz pielęgnacji ciała, aplikacje mobilne, edukacyjne
programy i oprogramowanie komputerowe dotyczące medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii, rehabilitacji,
farmakologii, psychologii, kosmetologii, kosmetyki, higieny
żywienia, odżywiania, dietetyki, ochrony zdrowia oraz pielęgnacji ciała, oprogramowanie i programy komputerowe
do wyszukiwania i gromadzenia danych i informacji, prowadzenia badań oraz wykonywania analiz z zakresu medycyny,
medycyny estetycznej, dermatologii, rehabilitacji, farmakologii, psychologii, kosmetologii, kosmetyki, higieny żywienia,
odżywiania, dietetyki, ochrony zdrowia oraz pielęgnacji ciała,
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programy komputerowe do obsługi klinik i innych placówek
medycznych, programy komputerowe do diagnostyki medycznej i do monitorowania stanu zdrowia, oprogramowanie komputerowe dla platformy z systemem telemedycznym, programy komputerowe wykorzystywane dla realizacji
zadań telemedycyny, programy komputerowe do zbierania,
przechowywania analiz wyników badań, w tym medycznych, naukowych, statystycznych, programy komputerowe
do zarządzania jednostkami świadczącymi usługi medyczne
i rehabilitacyjne, programy komputerowe do zbierania, przechowywania i wstępnej analizy wyników badań, w tym medycznych, naukowych, statystycznych, programy komputerowe do katalogowania danych jednostek świadczących
usługi medyczne i rehabilitacyjne, danych pacjentów, wyników badań medycznych, danych no temat prowadzonych
procesów leczenia i rehabilitacji, 16 gazety, czasopisma, pudełka, torby i torebki do pakowania, kalendarze, długopisy,
serwetki papierowe, flagi papierowe, chorągiewki papierowe, proporczyki papierowe, katalogi branżowe, albumy, druki, książki, prospekty, broszury, ulotki, foldery, informatory,
papier, tektura i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych
klasach, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne,
materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów,
21 butelki, butelki elastyczne z wyciskaczem [puste], bidony,
butelki z tworzyw sztucznych, etui na pałeczki, filiżanki, kubki, termosy, termosy do napojów, talerze pamiątkowe [okolicznościowe], termosy do przechowywania napojów, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie,
25 ubrania, nakrycia głowy, buty, 35 doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej: administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, świadczenie usług badań rynkowych, rozwój systemów zarządzania szpitalami, zarządzanie
klinikami medycznymi na rzecz osób trzecich, zarządzanie
szpitalami, usługi w zakresie strategii biznesowych, usługi
w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, udostępnianie skomputeryzowanych informacji
handlowych i marketingowych z zakresu medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii, rehabilitacji, farmakologii,
psychologii, kosmetologii, kosmetyki, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki, ochrony zdrowia oraz pielęgnacji ciała,
usługi reklamowe, usługi w zakresie reklamy za pośrednictwem sieci komputerowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, katalogów, prospektów, próbek, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi promocyjne
dotyczące działalności gospodarczej, usługi zarządzania
sprzedażą, usługi w zakresie promocji sprzedaży, gromadzenie i archiwizowanie danych medycznych, dokumentów medycznych, orzeczeń lekarskich i diagnoz medycznych, także
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów łącznościowych, zarządzanie danymi medycznymi, dokumentami medycznymi, orzeczeniami lekarskimi i diagnozami medycznymi, także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów łącznościowych, prowadzenie
elektronicznej dokumentacji medycznej, w szczególności
elektronicznej dokumentacji pacjenta, usługi związane z długoterminowym planowaniem i budowaniem zarządzania
relacjami za pomocą programów motywacyjnych i/lub lojalnościowych, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami
zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, sprzedaż
hurtowa, detaliczna, internetowa artykułów chemicznych,
medycznych, farmaceutycznych, dietetycznych, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, za pośrednictwem Internetu niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem rekla-
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mowo - ozdobnym: baloniki, banery, bloczki, bombki, bidony, butelki, breloczki, chorągiewki, długopisy, elektroniczne
urządzenia do tłumaczeń językowych, elektroniczne urządzenia ze słownikiem, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, flagi, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, chusteczki, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze
płyt kompaktowych i kaset, ołówki, opakowania na napoje,
organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery,
parasole, parasolki, parawany, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, pokrowce na telefony, portfele, portmonetki, postery, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy
podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki,
skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu,
teczki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, termosy, wizytowniki, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany,
zabawki, zegary ścienne, zegarki, biżuteria, uchwyty i taśmy
z naniesionymi znakami towarowymi i reklamowymi, akcesoria do telefonów komórkowych, nośniki danych, pióra świetlne, urządzenia do pisania po ekranie, okładki na dokumenty,
wyroby skórzane, torby na sprzęt sportowy, walizki, etui
na klucze, głośniki, ozdoby świąteczne, nośniki pamięci, podkładki pod myszy komputerowe, urządzenia peryferyjne i akcesoria do komputerów, urządzenia do odtwarzania i nagrywania dźwięku i obrazu, radia samochodowe, aparaty fotograficzne i akcesoria do aparatów fotograficznych, słuchawki,
gry komputerowe, software ładowalny, ładowarki, ładowarki
samochodowe do urządzeń telefonicznych i nawigacyjnych,
akcesoria do nawigacji samochodowej, głośniki, akcesoria
dla zwierząt, namioty, altany z tkanin, parasole ogrodowe,
osłony przeciwdeszczowe z tkanin, markizy, znaczki z logo,
38 przydzielanie dostępu do baz danych w Internecie, zapewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie
dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów],
zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu do platform w Internecie, zapewnianie
dostępu do platform handlu elektronicznego w Internecie,
zapewnianie dostępu do stron internetowych, zapewnianie
dostępu do witryn elektronicznych, przesyłanie informacji
i obrazów związanych z preparatami farmaceutycznymi, medycyną i higieną, blog, fora internetowe, umożliwianie dostępu do zasobów informacyjnych, muzycznych, filmowych
i zbiorów obrazów w sieci internetowej, rozpowszechnianie
telewizyjnych, radiowych, multimedialnych, internetowych
programów naukowych, odpłatne udostępnianie serwisów
informacyjnych, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu
do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów,
treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kongresów, konferencji, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych, doradztwo zawodowe,
usługi edukacyjne i treningowe w zakresie medycyny i farmakologii, kształcenie ustawiczne, usługi w zakresie edukacji
i nauczania, organizowanie wystaw związanych z kulturą,
medycyną lub edukacją, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych, edukacyjnych, nagrywanie materiałów dydaktycznych,
porady w zakresie edukacji lub kształcenia, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie imprez edukacyjnych
oraz kulturalno - rozrywkowych, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), publikowanie książek, wydawanie wyrobów drukarskich, zwłaszcza
książek, czasopism, katalogów i gazet, włącznie z elektro-
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niczną formą, także w Internecie, organizowanie, obsługa
i prowadzenie konkursów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw,
festynów, pikników, publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, udostępnianie publikacji on-line, 42 usługi tworzenia oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie farmakologii, doradztwo związane z badaniami farmaceutycznymi i opracowywaniem produktów farmaceutycznych, doradztwo związane z badaniami i rozwojem w dziedzinie lecznictwa, usługi badawczo - rozwojowe w dziedzinie farmacji, opracowywanie preparatów farmaceutycznych
i leków, medyczne badania naukowe, laboratoria medyczne,
usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne,
próby kliniczne, usługi laboratoryjne w zakresie badań medycznych udostępnianie oprogramowania w globalnej sieci
komputerowej, umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania on-line nie do pobrania, służącego do konsultacji medycznych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci web, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania biznesowego nie do pobrania, usługi hurtowni danych [składowanie danych], usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, usługi przechowywania elektronicznego w zakresie
archiwizacji danych, zarządzanie zasobami cyfrowymi, opracowywanie platform komputerowych, instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, programowanie oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie, programowanie oprogramowania
do platform handlu elektronicznego, projektowanie i opracowywanie portali internetowych, administrowanie portalami internetowymi, forum internetowym, udostępnianie (wynajmowanie) zasobów krajowych i międzynarodowych serwerów sieci komputerowej, usługi informatyczne w zakresie
projektowania witryn i serwisów informacyjnych, obsługa
stron web i portali, obsługa forum dyskusyjnego, 44 konsultacje medyczne, badania medyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, konsultacje, również przez telefon i on-line, dotyczące produktów medycznych, farmaceutycznych,
kosmetycznych, usługi medyczne, badania medyczne, lekarskie, badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, opieka zdrowotna, doradztwo w zakresie pomocy
medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, doradztwo w zakresie ochrony zdrowia,
konsultacje medyczne, przeprowadzanie badań medycznych, przeprowadzanie diagnozy chorób, świadczenie pomocy medycznej, udzielanie informacji medycznej, usługi
promocji zdrowia, usługi opieki medycznej, usługi medycznej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacji, prowadzenie placówek medycznych, usługi klinik medycznych, lecznic, szpitali,
przychodni, laboratoriów medycznych, placówek rehabilitacji i rekonwalescencji, usługi lekarskich wizyt domowych,
wypożyczanie urządzeń i instalacji w dziedzinie technologii
medycznej, wypożyczanie sprzętu medycznego.
(210) 495509
(220) 2019 02 01
(731) KOSTRICA DYMITR PRAKTYKA LEKARSKA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) dr migrena
(510), (511) 5 suplementy odżywcze, takie jak tabletki, środki
wzmacniające, kapsułki, pastylki, batoniki, środki stymulujące
na bazie roślin jako preparaty farmaceutyczne i/lub suplementy diety, suplementy diety nie do celów medycznych,
farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne
preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
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dycznych, dodatki do żywności do celów niemedycznych,
mineralne suplementy odżywcze, mineralne suplementy
diety, mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, mieszane preparaty witaminowe, dodatki witaminowe
i mineralne, preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, preparaty witaminowe, ziołowe
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach
dietetycznych, suplementy żywnościowe, suplementy ziołowe w płynie, suplementy ziołowe, suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane
profilaktycznie i dla rekonwalescentów, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, 9 publikacje elektroniczne on-line, programy komputerowe, programy do urządzeń mobilnych: peryferyjne urządzenia komputerowe, komputery, komputery przenośne, urządzenia
i przyrządy do nauczania, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], informacje i dane utrwalone na nośnikach, publikacje elektroniczne do pobrania, publikacje
elektroniczne zarejestrowane na nośnikach danych, publikacje elektroniczne z zakresu medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii, rehabilitacji, farmakologii, psychologii, kosmetologii, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki, ochrony
zdrowia oraz pielęgnacji ciała, aplikacje mobilne, edukacyjne
programy i oprogramowanie komputerowe dotyczące medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii, rehabilitacji,
farmakologii, psychologii, kosmetologii, kosmetyki, higieny
żywienia, odżywiania, dietetyki, ochrony zdrowia oraz pielęgnacji ciała, oprogramowanie i programy komputerowe
do wyszukiwania i gromadzenia danych i informacji, prowadzenia badań oraz wykonywania analiz z zakresu medycyny,
medycyny estetycznej, dermatologii, rehabilitacji, farmakologii, psychologii, kosmetologii, kosmetyki, higieny żywienia,
odżywiania, dietetyki, ochrony zdrowia oraz pielęgnacji ciała,
programy komputerowe do obsługi klinik i innych placówek
medycznych, programy komputerowe do diagnostyki medycznej i do monitorowania stanu zdrowia, oprogramowanie komputerowe dla platformy z systemem telemedycznym, programy komputerowe wykorzystywane dla realizacji
zadań telemedycyny, programy komputerowe do zbierania,
przechowywania analiz wyników badań w tym medycznych, naukowych, statystycznych, programy komputerowe
do zarządzania jednostkami świadczącymi usługi medyczne
i rehabilitacyjne, programy komputerowe do zbierania, przechowywania i wstępnej analizy wyników badań, w tym medycznych, naukowych, statystycznych, programy komputerowe do katalogowania danych jednostek świadczących
usługi medyczne i rehabilitacyjne, danych pacjentów, wyników badań medycznych, danych na temat prowadzonych
procesów leczenia i rehabilitacji, 16 gazety, czasopisma, pudełka, torby i torebki do pakowania, kalendarze, długopisy,
serwetki papierowe, flagi papierowe, chorągiewki papierowe, proporczyki papierowe, katalogi branżowe, albumy, druki, książki, prospekty, broszury, ulotki, foldery, informatory,
papier, tektura i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych
klasach, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne,
materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów,
21 butelki, butelki elastyczne z wyciskaczem [puste], bidony,
butelki z tworzyw sztucznych, etui na pałeczki, filiżanki, kubki, termosy, termosy do napojów, talerze pamiątkowe [okolicznościowe], termosy do przechowywania napojów, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie,
25 ubrania, nakrycia głowy, buty, 35 doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej: administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, świadczenie usług badań rynko-
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wych, rozwój systemów zarządzania szpitalami, zarządzanie
klinikami medycznymi na rzecz osób trzecich, zarządzanie
szpitalami, usługi w zakresie strategii biznesowych, usługi
w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, udostępnianie skomputeryzowanych informacji
handlowych i marketingowych z zakresu medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii, rehabilitacji, farmakologii,
psychologii, kosmetologii, kosmetyki, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki, ochrony zdrowia oraz pielęgnacji ciała,
usługi reklamowe, usługi w zakresie reklamy za pośrednictwem sieci komputerowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, katalogów, prospektów, próbek, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi promocyjne
dotyczące działalności gospodarczej, usługi zarządzania
sprzedażą, usługi w zakresie promocji sprzedaży, gromadzenie i archiwizowanie danych medycznych, dokumentów medycznych, orzeczeń lekarskich i diagnoz medycznych, także
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów łącznościowych, zarządzanie danymi medycznymi, dokumentami medycznymi, orzeczeniami lekarskimi i diagnozami medycznymi, także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów łącznościowych, prowadzenie
elektronicznej dokumentacji medycznej, w szczególności
elektronicznej dokumentacji pacjenta, usługi związane z długoterminowym planowaniem i budowaniem zarządzania
relacjami za pomocą programów motywacyjnych i/lub lojalnościowych, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami
zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, sprzedaż
hurtowa, detaliczna, internetowa artykułów chemicznych,
medycznych, farmaceutycznych, dietetycznych, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, za pośrednictwem Internetu niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: baloniki, banery, bloczki, bombki, bidony,
butelki, breloczki, chorągiewki, długopisy, elektroniczne
urządzenia do tłumaczeń językowych, elektroniczne urządzenia ze słownikiem, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, flagi, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, chusteczki, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze
płyt kompaktowych i kaset, ołówki, opakowania na napoje,
organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery,
parasole, parasolki, parawany, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, pokrowce na telefony, portfele, portmonetki, postery, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy
podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki,
skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu,
teczki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, termosy, wizytowniki, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany,
zabawki, zegary ścienne, zegarki, biżuteria, uchwyty i taśmy
z naniesionymi znakami towarowymi i reklamowymi, akcesoria do telefonów komórkowych, nośniki danych, pióra świetlne, urządzenia do pisania po ekranie, okładki na dokumenty,
wyroby skórzane, torby na sprzęt sportowy, walizki, etui
na klucze, głośniki, ozdoby świąteczne, nośniki pamięci, podkładki pod myszy komputerowe, urządzenia peryferyjne i akcesoria do komputerów, urządzenia do odtwarzania i nagrywania dźwięku i obrazu, radia samochodowe, aparaty fotograficzne i akcesoria do aparatów fotograficznych, słuchawki,
gry komputerowe, software ładowalny, ładowarki, ładowarki
samochodowe do urządzeń telefonicznych i nawigacyjnych,
akcesoria do nawigacji samochodowej, głośniki, akcesoria
dla zwierząt, namioty, altany z tkanin, parasole ogrodowe,
osłony przeciwdeszczowe z tkanin, markizy, znaczki z logo,
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38 przydzielanie dostępu do baz danych w Internecie, zapewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie
dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów],
zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu do platform w Internecie, zapewnianie
dostępu do platform handlu elektronicznego w Internecie,
zapewnianie dostępu do stron internetowych, zapewnianie
dostępu do witryn elektronicznych, przesyłanie informacji
i obrazów związanych z preparatami farmaceutycznymi, medycyną i higieną, blog, fora internetowe, umożliwianie dostępu do zasobów informacyjnych, muzycznych, filmowych
i zbiorów obrazów w sieci internetowej, rozpowszechnianie
telewizyjnych, radiowych, multimedialnych, internetowych
programów naukowych, odpłatne udostępnianie serwisów
informacyjnych, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu
do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów,
treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kongresów, konferencji, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych, doradztwo zawodowe,
usługi edukacyjne i treningowe w zakresie medycyny i farmakologii, kształcenie ustawiczne, usługi w zakresie edukacji
i nauczania, organizowanie wystaw związanych z kulturą,
medycyną lub edukacją, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych, edukacyjnych, nagrywanie materiałów dydaktycznych,
porady w zakresie edukacji lub kształcenia, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie imprez edukacyjnych
oraz kulturalno-rozrywkowych, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), publikowanie książek, wydawanie wyrobów drukarskich, zwłaszcza
książek, czasopism, katalogów i gazet, włącznie z elektroniczną formą, także w Internecie, organizowanie, obsługa
i prowadzenie konkursów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw,
festynów, pikników, publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, udostępnianie publikacji on-line, 42 usługi tworzenia oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie farmakologii, doradztwo związane z badaniami farmaceutycznymi i opracowywaniem produktów farmaceutycznych, doradztwo związane z badaniami i rozwojem w dziedzinie lecznictwa, usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie
farmacji, opracowywanie preparatów farmaceutycznych
i leków, medyczne badania naukowe, laboratoria medyczne,
usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne,
próby kliniczne, usługi laboratoryjne w zakresie badań medycznych, udostępnianie oprogramowania w globalnej sieci
komputerowej, umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania on-line nie do pobrania, służącego do konsultacji medycznych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci web, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania biznesowego nie do pobrania, usługi hurtowni danych [składowanie danych], usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, usługi przechowywania elektronicznego w zakresie
archiwizacji danych, zarządzanie zasobami cyfrowymi, opracowywanie platform komputerowych, instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, programowanie oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie, programowanie oprogramowania
do platform handlu elektronicznego, projektowanie i opracowywanie portali internetowych, administrowanie portalami internetowymi, forum internetowym, udostępnianie (wynajmowanie) zasobów krajowych i międzynarodowych serwerów sieci komputerowej, usługi informatyczne w zakresie
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projektowania witryn i serwisów informacyjnych, obsługa
stron web i portali, obsługa forum dyskusyjnego, 44 konsultacje medyczne, badania medyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, konsultacje, również przez telefon i on-line, dotyczące produktów medycznych, farmaceutycznych,
kosmetycznych, usługi medyczne, badania medyczne, lekarskie, badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, opieka zdrowotna, doradztwo w zakresie pomocy
medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, doradztwo w zakresie ochrony zdrowia,
konsultacje medyczne, przeprowadzanie badań medycznych, przeprowadzanie diagnozy chorób, świadczenie pomocy medycznej, udzielanie informacji medycznej, usługi
promocji zdrowia, usługi opieki medycznej, usługi medycznej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacji, prowadzenie placówek medycznych, usługi klinik medycznych, lecznic, szpitali,
przychodni, laboratoriów medycznych, placówek rehabilitacji i rekonwalescencji, usługi lekarskich wizyt domowych,
wypożyczanie urządzeń i instalacji w dziedzinie technologii
medycznej, wypożyczanie sprzętu medycznego.
495779
(220) 2019 02 11
KOMPLEX-TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) (znak słowny)
(540) KOMPLEX TORUS
(510), (511) 3 dezodoranty do użytku osobistego, odświeżacze do ust w aerozolu, wyroby kosmetyczne, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie, wody po goleniu,
kremy do golenia, kremy kosmetyczne, kremy do rąk, mleczka
i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów,
lakiery i zmywacze do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery
do włosów, olejki perfumeryjne, pasty, proszki i płyny do zębów, toniki, żele, odżywki, preparaty do kąpieli, kremy do pillingu, preparaty do makijażu, olejki eteryczne, perfumy, wyroby perfumeryjne, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki,
szminki, szampony, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie,
pudry, fluidy - make-up, błyszczyki, maskary, tusze do rzęs, dezodoranty inne niż do użytku osobistego, środki dezynfekcyjne
do odświeżania powietrza w pomieszczeniach, dezynfekcyjne
środki do usuwania zapachu papierosów w pomieszczeniach,
produkty chemii gospodarczej, płyny i proszki do prania, płyny
do płukania, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb, kosmetyki samochodowe, płyny do mycia powierzchni, saszetki
zapachowe do bielizny, środki do namaczania bielizny, preparaty do czyszczenia, krochmal, preparaty do mycia, mydła,
mydła w płynie, preparaty do odtłuszczania, środki czyszczące
i polerujące do parkietu, pasty do mebli i do podłogi, pasty
do skór, preparaty do polerowania, przybory toaletowe zawarte w tej klasie, chusteczki odświeżające, nasączone płynami
perfumowanymi, 8 sztućce, nożyczki, nożyce, piły sterowane
ręcznie, narzędzia ręczne do ścierania, osełki, biała broń, zestawy do golenia, cążki do manicure, pesety do depilacji, zestawy
do pedicure, pilniki do paznokci, pincety, aparaty do przekłuwania uszu, scyzoryki, maszynki do strzyżenia brody, skrobaki
używane w gospodarstwie domowym, krajarki do jarzyn, zestawy do manicure, maszynki do strzyżenia włosów, obcinacze paznokci, dziadek do orzechów nie z metali szlachetnych,
szczypce do cukru, przybory nieelektryczne do układania włosów, ostrzałki ręczne, żyletki, sztućce jednorazowego użytku,
21 nieelektryczne narzędzia do gospodarstwa domowego,
czajniki nieelektryczne, deski do krojenia, formy do ciasta,
doniczki, dozowniki mydła i papieru toaletowego, dzbanki,
grzebienie, gąbki, materiały szczotkarskie, sprzęt do czyszczenia, wiórki stalowe, szkło surowe lub półprzetworzone z wyjątkiem szkła budowlanego, naczynia kuchenne, garnki, patelnie,
(210)
(731)
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wyroby ze szkła, fajansu, kufle do piwa, pojemniki na lód, miski,
miseczki, mopy, odkurzacze nieelektryczne, patelnie, rękawice do prac domowych, wiadra, zmiotki, przybory toaletowe
zawarte w tej klasie, kosze na śmieci, pojemniki dla gospodarstwa domowego, 30 aromaty do żywności inne niż olejki eteryczne, pieczywo, bułki, chleb, mąka, cukier, słodziki naturalne,
chipsy zbożowe, cukierki, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze,
słodycze, wyroby z czekolady, czekolada, gofry, galaretki w postaci słodyczy, kasze, kanapki, kukurydza prażona, lody, sorbety
lodowe, desery lodowe, makarony, pizze, preparaty zbożowe,
zapiekanki, żywność na bazie mąki, pieczywo zamrożone,
mrożone półprodukty żywnościowe na bazie mąki, kawa,
substytuty kawy, herbata, kakao, ketchup, krakersy, majonezy, ocet, miód, musztarda, przyprawy, ryż, puddingi, budynie,
kisiele, muesli, sosy sałatkowe, paszteciki, pasztety, spaghetti,
suchary, sól, wyroby zbożowe, 32 wody gazowane, wody stołowe, wody mineralne, napoje bezalkoholowe, nektary, soki
owocowe i warzywne, piwo, esencje i półprodukty do produkcji napojów, 35 reklama osób trzecich a także prowadzenie
interesów osób trzecich, prowadzenie agencji reklamowych,
produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, reprodukcja dokumentów, dokumentacji, dystrybucja materiałów
reklamowych, organizowanie aukcji, pokazów, targów i wystaw o charakterze handlowym, prowadzenie domów aukcyjnych, prowadzenie negocjacji, prokura, usługi menedżerskie,
usługi maklerskie, biura maklerskie, usługi badania rynku, prowadzenie statystyk i księgowości, pośrednictwo handlowe
w zakresie kojarzenia kontrahentów, kosztorysowanie, usługi
w zakresie wynajmowania powierzchni handlowych, usługi
przedstawicielstwa firm zagranicznych na Polskę, sprzedaż
hurtowa i detaliczna wyrobów kosmetycznych, artykułów
chemii gospodarczej, sztućców, nożyc, nożyczek, narzędzi
do ścierania, zestawów do golenia, białej broni, osełek, narzędzi i zestawów do manicure i pedicure, pił, nieelektrycznych
urządzeń dla gospodarstw domowych, naczyń, pojemników,
przyborów toaletowych, wyrobów ze szkła i z fajansu, artykułów żywnościowych, słodyczy, owoców i warzyw przetworzonych, napojów, soków, wód gazowanych i stołowych, piwa,
sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu
wyrobów kosmetycznych, artykułów chemii gospodarczej,
sztućców, nożyczek, narzędzi do ścierania, zestawów do golenia, białej broni, osełek, pił, narzędzi i zestawów do manicure
i pedicure, nieelektrycznych urządzeń dla gospodarstw domowych, naczyń, pojemników, przyborów toaletowych, wyrobów ze szkła i z fajansu, artykułów żywnościowych, słodyczy, owoców i warzyw przetworzonych, napojów, soków, wód
gazowanych i stołowych, piwa, usługi w zakresie badania rynku, sondaże opinii publicznej, organizowanie i prowadzenie
kampanii reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie marketingu
i prezentacji, usługi dekorowania sklepów i punków sprzedaży,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, rekrutacja personelu, sporządzanie prognoz
ekonomicznych.
(210) 495792
(220) 2019 02 11
(731) SAWICKI IGOR, Sosnowiec
(540) (znak słowny)
(540) CITIGRUP
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się
na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 36 agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomością.
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495859
(220) 2019 02 12
GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Majdan
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRYCAN LODY OD POKOLEŃ Sorbet z Brzoskwiń
i Marakui JAKOŚĆ GWARANTUJĘ OSOBIŚCIE
Z.GRYCAN ZGrycan EUROPEAN VEGETARIAN UNION
V-LABEL.EU VEGAN BEZ GLUTENU BEZ LAKTOZY

(210)
(731)

(531)

05.07.14, 05.07.22, 08.01.18, 19.03.01, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 sorbety, lody, desery lodowe, desery
z sorbetów.
495862
(220) 2019 02 12
GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Majdan
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRYCAN LODY OD POKOLEŃ KRÓWKOWE
PRZYSMAK Z CZASÓW DZIECIŃSTWA JAKOŚĆ
GWARANTUJĘ OSOBIŚCIE Z.GRYCAN ZGrycan
Łyżeczka w środku

(210)
(731)

495863
(220) 2019 02 12
GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Majdan
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRYCAN LODY OD POKOLEŃ KRÓWKOWE
PRZYSMAK Z CZASÓW DZIECIŃSTWA JAKOŚĆ
GWARANTUJĘ OSOBIŚCIE Z. GRYCAN ZGrycan BEZ
GLUTENU

(210)
(731)

(531) 08.01.18, 19.03.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 lody, desery lodowe.
495864
(220) 2019 02 12
GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Majdan
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRYCAN LODY OD POKOLEŃ KRÓWKOWE
PRZYSMAK Z CZASÓW DZIECIŃSTWA JAKOŚĆ
GWARANTUJĘ OSOBIŚCIE Z.GRYCAN ZGrycan BEZ
GLUTENU
(210)
(731)

(531) 08.01.18, 19.03.03, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 lody, desery lodowe.
496021
(220) 2019 02 18
ARCHE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Executive Sense BY ARCHE
(210)
(731)

(531) 08.01.18, 19.03.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 lody, desery lodowe.
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(531) 17.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 rekrutacja personelu, psychotechnika (dobór
personelu za pomocą metod psychotechnicznych), badania
marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku,
biura pośrednictwa pracy, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu
działalnością gospodarczą.
496360
(220) 2019 02 25
PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFi Chili con carne z mięsem wołowym i ryżem
smak domowego obiadu 100 % najlepszych
składników Podgrzej i jedz Produkt bezglutenowy
Bez konserwantów Bez barwników
(210)
(731)
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(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 17.01.07,
16.01.06, 16.01.11, 09.09.01, 09.09.05, 10.03.11, 10.03.13,
17.02.17, 13.01.17, 21.03.01, 19.07.26, 04.05.04, 26.04.03,
26.04.06
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
przedmiotów gospodarstwa domowego, chemii domowej,
elektroniki, AGD, RTV, rowerów, sprzętu fitness, mebli wszelkiego rodzaju, sprzętu medycznego, odzieży, butów, bielizny,
akcesoriów erotycznych, zabawek erotycznych oraz baterii.
(210)
(731)
(540)
(540)

496549
(220) 2019 02 28
KOTULA ŁUKASZ, Grudziądz
(znak słowno-graficzny)
AliExpress Smarter Shopping Better Living!

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 26.04.03, 26.04.06,
24.17.04
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
przedmiotów gospodarstwa domowego, chemii domowej,
elektroniki, AGD, RTV, rowerów, sprzętu fitness, mebli wszelkiego rodzaju, sprzętu medycznego, odzieży, butów, bielizny,
akcesoriów erotycznych, zabawek erotycznych oraz baterii.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

05.09.19, 05.09.22, 08.07.17, 19.03.03, 27.05.01, 29.01.15,
03.07.03, 03.07.19
(510), (511) 29 dania gotowe z mięsa z ryżem, chili con
carne.
(210)
(731)
(540)
(540)

496547
(220) 2019 02 28
KOTULA ŁUKASZ, Grudziądz
(znak słowno-graficzny)
AliExpress

496645
(220) 2019 03 04
BOŃCZAK JANUSZ ALEKSANDER, Kraków
(znak słowno-graficzny)
ISTOTA MAGAZYN SPOŁECZNO-KULINARNY

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 41 usługi wydawnicze i reporterskie.
496761
(220) 2019 03 06
HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hortex

(210)
(731)

(531) 05.03.11, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów leczniczych,
żywność dietetyczna do celów medycznych, napoje dietetyczne do celów leczniczych, napoje lecznicze, wody mineralne
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do celów leczniczych, preparaty witaminowe, napary i nalewki
lecznicze, zioła i herbaty do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, słód do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna
i żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu zawarta
w tej klasie, 29 mięso, wyroby mięsne i wędliniarskie, kiełbasy,
ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, buliony, konserwowane,
suszone i gotowane owoce i warzywa, owoce i warzywa konserwowane w alkoholu, galaretki, galaretki owocowe, dżemy,
kompoty, jaja, jaja w proszku, mleko, produkty mleczne, napoje
mleczne, napoje z przewagą mleka, smoothie owocowe, warzywne i owocowo-warzywne z przewagą produktów mlecznych, jogurty, mrożone jogurty, kefiry, sery, oleje i tłuszcze jadalne, masło, masło czekoladowe, masło kakaowe, masło kokosowe,
margaryna, smalec, przetwory owocowe i warzywne, mrożone
owoce i warzywa, mrożone mieszanki owocowe i warzywne,
mrożone dania gotowe z owoców i warzyw, mrożone dania gotowe wegetariańskie i z dodatkiem mięsa, musy owocowe, przeciery owocowe i warzywne, sałatki owocowe i warzywne, skórki
owocowe, miąższ z owoców, żelatyna do żywności, chipsy owocowe, owoce lukrowane, owoce i warzywa puszkowane, owoce
kandyzowane, owoce morza, zupy, składniki do sporządzania
zup, grzyby konserwowane, mrożone grzyby, koncentraty pomidorowe, spożywcze pyłki kwiatowe, rodzynki, migdały, bakalie,
żywność dietetyczna składająca się głównie z owoców i warzyw,
żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu składająca się głównie z owoców i warzyw, 30 kawa, herbata, herbata
mrożona, kakao, napoje na bazie kakao, kawy i herbaty, napoje
kawowe i kakaowe z mlekiem, cukier, słodziki, słodziki naturalne,
ryż, tapioka, sago, namiastki kawy, mąka, wyroby mączne, mrożone wyroby mączne, wyroby mączne z dodatkiem owoców
i warzyw, gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mąki,
ravioli, pizza, lasagne, makarony, produkty zbożowe, kasze, muesli, chleb, wyroby piekarnicze, ozdoby do ciast i wypieków, polewy do ciast i wypieków, ciasta, ciasteczka, herbatniki, biszkopty,
ciasta w proszku, wyroby cukiernicze, słodycze, galaretki owocowe, czekolada, lody, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku,
lody mleczne, lody wodne, lody sokowe, lody owocowe, sorbety, desery lodowe, preparaty do sporządzania lodów, środki
wiążące do lodów, sorbety, miód, propolis i inne spożywcze
produkty pszczelarskie, syropy z melasy, drożdże, drożdże piekarnicze, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy owocowe i warzywne, sosy przyprawowe, sosy do sałatek, przyprawy,
przyprawy ziołowe, aromaty do napojów, środki zagęszczające
stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, guma
do żucia nie do celów leczniczych, keczup, majonezy, sosy
do mięs, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne, ziarna, nie ujęte
w innych klasach, żywe zwierzęta, żywe owoce morza, skorupiaki, ryby, świeże owoce i warzywa, owoce cytrusowe, owoce runa leśnego, grzyby, zioła, pieprz ziołowy, nasiona, rośliny
i kwiaty naturalne, kiełki roślin, zarodki roślin, karmy dla zwierząt,
słód, 32 piwo, 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, warzywne i owocowo-warzywne, zagęszczone soki
owocowe i warzywne, soki przecierowe owocowe, warzywne
i owocowo-warzywne, soki, napoje i nektary o obniżonej wartości energetycznej, owocowe, warzywne i owocowo-warzywne
soki, napoje i nektary wzbogacone witaminami i/lub wapniem
i/lub żelazem i/lub innymi składnikami mineralnymi, sorbety jako
napoje, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty
do sporządzania napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów, smoothie owocowe, warzywne, owocowo-warzywne,
z dodatkiem lub bez dodatku nasion, z dodatkiem lub bez do-
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datku ekstraktów roślinnych, z dodatkiem lub bez dodatku produktów mlecznych, 33 napoje alkoholowe, napoje alkoholowe
na bazie owoców, napoje alkoholowe zawierające owoce, likiery,
miód pitny, ekstrakty i esencje alkoholowe, ekstrakty owocowe
z alkoholem, wina, wódki, 40 produkcja na rzecz osób trzecich
soków owocowych i warzywnych, mrożonych owoców i warzyw, mrożonych mieszanek owocowych i warzywnych, mrożonych dań gotowych z owoców i warzyw, wyrobów lodowych
i deserów lodowych, lodów, sorbetów, produkcja na rzecz osób
trzecich zagęszczonych soków owocowych i warzywnych, napojów, żywności, usługi wytłaczania owoców, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, przygotowywanie posiłków, napojów i żywności, usługi kateringowe, prowadzenie barów, kafeterii,
kawiarni, restauracji, barów, stołówek, punktów gastronomicznych, usługi tymczasowego zakwaterowania, prowadzenie domów turystycznych, pensjonatów, hoteli.
496951
(220) 2019 03 11
WOJSKOWE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE
SPÓŁKA AKCYJNA, Zielonka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOJSKOWE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE S.A.
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.21,
26.13.25
(510), (511) 9 celowniki teleskopowe do broni artyleryjskiej,
celowniki teleskopowe do broni palnej, interfejsy komputerowe, kable elektryczne, nadajniki sygnałów elektronicznych,
nośniki do rejestracji dźwięku, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do rejestrowania czasu, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, urządzenia do rejestrowania odległości, 13 amunicja, amunicja do broni palnej, balistyczne
pociski, bron palna, broń samobieżna, celowniki do broni
artyleryjskiej (inne niż teleskopowe) do broni palnej, detonatory, zapalniki, dynamit, działa, materiały wybuchowe,
moździerze (broń palna), naboje (ładunki) wybuchowe, pociski artyleryjskie, rakiety (pociski), substancje samozapalne,
torpedy, wyrzutnie rakietowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

497066
(220) 2019 03 13
Mastercard International Incorporated, New York, US
(znak słowno-graficzny)
mastercard PLN płać kartą i wypłacaj wpłacaj
na kartę maestro

(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 ubezpieczenia, sprawy finansowe, sprawy
monetarne, sprawy dotyczące nieruchomości, doradztwo
finansowe, informacje finansowe, sponsorowanie finanso-
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we, usługi finansowe, mianowicie, bankowe, obsługa kart
kredytowych, obsługa kart debetowych, obsługa kart obciążeniowych, usługi kart przedpłaconych oferowane w formie
kart z wartością zmagazynowaną, elektroniczne transakcje
kredytowe i debetowe, usługi w zakresie prezentacji i płacenia rachunków, zwroty gotówkowe, weryfikacja czeków,
realizacja czeków, usługi związane z dostępem do depozytów i bankomatami, usługi związane z autoryzacją transakcji
i rozliczaniem, uzgadnianie transakcji, zarządzanie zasobami gotówkowymi, rozliczanie funduszy konsolidacyjnych,
skonsolidowane przetwarzanie kwestii spornych, usługi
przechowywania danych i informowania o profilach klientów oraz powiązane usługi przełączania, bram sieciowych,
rozliczania/uzgadniania i transferu funduszy w zakresie kart
płatniczych, usługi elektronicznej obsługi płatności, usługi
autoryzacji i weryfikacji transakcji płatniczych, usługi wymiany walorów, mianowicie, bezpieczne elektroniczne transakcje gotówkowe i elektroniczne przepływy gotówki, poprzez
publiczne sieci komputerowe dla ułatwienia handlu elektronicznego, dostarczanie informacji finansowych, mianowicie
danych i raportów dotyczących kart kredytowych i debetowych, usługi w zakresie transferu funduszy drogą elektroniczną i wymiany walut, usługi w zakresie ocen finansowych
i zarządzania ryzykiem dla innych podmiotów w zakresie
kredytów konsumenckich, rozpowszechnianie informacji
finansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, skomputeryzowane finansowe usługi informacyjne
świadczone za pośrednictwem chronionych informacyjnych sieci komputerowych oraz usługi doradcze dotyczące
wszystkich uprzednio wymienionych usług, świadczenie
usług finansowych w celu wsparcia usług handlu detalicznego świadczonych za pośrednictwem mediów komunikacji
mobilnej, mianowicie, usług płatności przez urządzenia bezprzewodowe, świadczenie usług finansowych w celu wsparcia usług handlu detalicznego świadczonych on-line, przez
sieci elektroniczne, analizy i konsultacje finansowe, usługi
bankowe i kredytowe, usługi bankowe, płatnicze, kredytowe,
debetowe, obciążeniowe, w zakresie wypłat gotówki, w zakresie dostępu do depozytów z nagromadzoną wartością,
weryfikacja czeków, realizacja transakcji finansowych, zarówno on-line przez komputerową bazę danych lub przez telekomunikację jak i w punkcie sprzedaży, realizacja transakcji
finansowych dokonywanych przez posiadaczy kart poprzez
bankomaty, udostępnianie szczegółów dotyczących sald,
umożliwianie składania depozytów i wypłacania pieniędzy
posiadaczom kart za pośrednictwem bankomatów, usługi
w zakresie rozliczeń finansowych i autoryzacji finansowej
w związku z przeprowadzaniem transakcji płatności finansowych, usługi w zakresie ubezpieczeń podróżnych, usługi
w zakresie emisji i wykupu czeków podróżnych i talonów podróżnych, usługi uwierzytelniania płatników, weryfikacja informacji finansowych, prowadzenie akt finansowych, usługi
w zakresie płatności zdalnych, usługi związane z elektronicznymi portmonetkami z przyznanym kredytem, usługi w zakresie płatności elektronicznych oraz autoryzacji i rozliczania
transakcji, świadczenie usług debetowych i kredytowych
za pośrednictwem urządzeń do identyfikacji częstotliwością
radiową (transponderów), świadczenie usług debetowych
i kredytowych za pośrednictwem urządzeń komunikacyjnych i telekomunikacyjnych: świadczenie usług finansowych
w celu wsparcia usług detalicznych świadczonych za pomocą przenośnych środków telekomunikacyjnych, w tym usługi
w zakresie płatności przez urządzenia bezprzewodowe, realizacja transakcji kredytowych i debetowych poprzez telefon
i łącze telekomunikacyjne, świadczenie usług finansowych
w celu wsparcia usług detalicznych świadczonych on-line,
przez sieci lub inne środki elektroniczne przy użyciu elek-
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tronicznie zdigitalizowanych informacji, usługi w zakresie
wymiany walorów, mianowicie bezpieczna wymiana walorów, w tym elektronicznej gotówki, przez sieci komputerowe
dostępne za pomocą kart inteligentnych, usługi w zakresie
opłacania rachunków świadczone przez stronę internetową,
bankowość on-line, usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub
Internetu, usługi finansowe, mianowicie realizacja płatności
zbliżeniowych przez telefon komórkowy w sklepach sprzedaży detalicznej, on-line i w hurtowniach, usługi finansowe,
mianowicie udostępnianie portfeli cyfrowych w chmurze,
w których przechowywane są informacje dotyczące kont
klientów w celu zapewnienia dostępu do kuponów, talonów, kodów do talonów i rabatów w handlu detalicznym
oraz w celu uzyskania nagród lojalnościowych i pieniężnych,
które mogą być zaliczane na poczet konta klienta za pośrednictwem systemu zwrotu gotówki, usługi w zakresie
własności nieruchomości, wycena nieruchomości, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, usługi w zakresie inwestycji w nieruchomości, usługi w zakresie ubezpieczenia
nieruchomości, ubezpieczenie właścicieli nieruchomości,
usługi ubezpieczeniowe dotyczące mienia, finansowanie
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, usługi agencyjne w zakresie
nieruchomości, szacowanie majątku nieruchomego, administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, udzielanie
pożyczek na nieruchomości, usługi finansowe dotyczące
rozbudowy nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi finansowe dotyczące
własności nieruchomości i budynków, usługi finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie umów pożyczki
pod zastaw nieruchomości, organizowanie współwłasności
nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, pomoc w nabywaniu nieruchomości i udziałów
w nieruchomościach, inwestowanie kapitału w nieruchomościach, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości
komercyjne, usługi finansowe związane z nabywaniem
mienia, usługi finansowe związane ze sprzedażą mienia,
wycena finansowa nieruchomości posiadanych z tytułu
własności nieograniczonej, wycena finansowa nieruchomości dzierżawionych, organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie dzierżawy nieruchomości,
dzierżawa majątku, dzierżawa majątku nieruchomego,
dzierżawa nieruchomości posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, usługi zarządzania majątkiem
związane z transakcjami dotyczącymi nieruchomości,
wycena majątku, zarządzanie portfelem nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi doradcze w zakresie
własności nieruchomości, usługi doradcze w zakresie
wyceny nieruchomości, usługi doradcze w zakresie nieruchomości korporacyjnych, skomputeryzowane usługi
informacyjne w zakresie nieruchomości, usługi doradcze
w zakresie nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących własności nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, usługi badawcze w zakresie
nabywania nieruchomości, usługi badawcze w zakresie wyboru nieruchomości, finansowanie kredytów hipotecznych
i zabezpieczanie majątku, usługi doradcze w zakresie form
płatności, bankowości, kart kredytowych, kart debetowych
i kart płatniczych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich uprzednio wymienionych usług.
(210) 497067
(220) 2019 03 13
(731) Mastercard International Incorporated, New York, US
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) mastercard PLN wpłacaj na kartę

(531)

26.01.01, 26.01.04, 26.01.06, 26.04.02, 26.04.09, 29.01.15,
27.05.01
(510), (511) 36 ubezpieczenia, sprawy finansowe, sprawy
monetarne, sprawy dotyczące nieruchomości, doradztwo
finansowe, informacje finansowe, sponsorowanie finansowe, usługi finansowe, mianowicie, bankowe, obsługa kart
kredytowych, obsługa kart debetowych, obsługa kart obciążeniowych, usługi kart przedpłaconych oferowane w formie
kart z wartością zmagazynowaną, elektroniczne transakcje
kredytowe i debetowe, usługi w zakresie prezentacji i płacenia rachunków, zwroty gotówkowe, weryfikacja czeków,
realizacja czeków, usługi związane z dostępem do depozytów i bankomatami, usługi związane z autoryzacją transakcji
i rozliczaniem, uzgadnianie transakcji, zarządzanie zasobami gotówkowymi, rozliczanie funduszy konsolidacyjnych,
skonsolidowane przetwarzanie kwestii spornych, usługi
przechowywania danych i informowania o profilach klientów oraz powiązane usługi przełączania, bram sieciowych,
rozliczania/uzgadniania i transferu funduszy w zakresie kart
płatniczych, usługi elektronicznej obsługi płatności, usługi
autoryzacji i weryfikacji transakcji płatniczych, usługi wymiany walorów, mianowicie, bezpieczne elektroniczne transakcje gotówkowe i elektroniczne przepływy gotówki, poprzez
publiczne sieci komputerowe dla ułatwienia handlu elektronicznego, dostarczanie informacji finansowych, mianowicie
danych i raportów dotyczących kart kredytowych i debetowych, usługi w zakresie transferu funduszy drogą elektroniczną i wymiany walut, usługi w zakresie ocen finansowych
i zarządzania ryzykiem dla innych podmiotów w zakresie
kredytów konsumenckich, rozpowszechnianie informacji
finansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, skomputeryzowane finansowe usługi informacyjne
świadczone za pośrednictwem chronionych informacyjnych sieci komputerowych oraz usługi doradcze dotyczące
wszystkich uprzednio wymienionych usług, świadczenie
usług finansowych w celu wsparcia usług handlu detalicznego świadczonych za pośrednictwem mediów komunikacji
mobilnej, mianowicie, usług płatności przez urządzenia bezprzewodowe, świadczenie usług finansowych w celu wsparcia usług handlu detalicznego świadczonych on-line, przez
sieci elektroniczne, analizy i konsultacje finansowe, usługi
bankowe i kredytowe, usługi bankowe, płatnicze, kredytowe,
debetowe, obciążeniowe, w zakresie wypłat gotówki, w zakresie dostępu do depozytów z nagromadzoną wartością,
weryfikacja czeków, realizacja transakcji finansowych, zarówno on-line przez komputerową bazę danych lub przez telekomunikację jak i w punkcie sprzedaży, realizacja transakcji
finansowych dokonywanych przez posiadaczy kart poprzez
bankomaty, udostępnianie szczegółów dotyczących sald,
umożliwianie składania depozytów i wypłacania pieniędzy
posiadaczom kart za pośrednictwem bankomatów, usługi
w zakresie rozliczeń finansowych i autoryzacji finansowej
w związku z przeprowadzaniem transakcji płatności finansowych, usługi w zakresie ubezpieczeń podróżnych, usługi
w zakresie emisji i wykupu czeków podróżnych i talonów podróżnych, usługi uwierzytelniania płatników, weryfikacja informacji finansowych, prowadzenie akt finansowych, usługi
w zakresie płatności zdalnych, usługi związane z elektronicz-
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nymi portmonetkami z przyznanym kredytem, usługi w zakresie płatności elektronicznych oraz autoryzacji i rozliczania
transakcji, świadczenie usług debetowych i kredytowych
za pośrednictwem urządzeń do identyfikacji częstotliwością
radiową (transponderów), świadczenie usług debetowych
i kredytowych za pośrednictwem urządzeń komunikacyjnych i telekomunikacyjnych: świadczenie usług finansowych
w celu wsparcia usług detalicznych świadczonych za pomocą przenośnych środków telekomunikacyjnych, w tym usługi
w zakresie płatności przez urządzenia bezprzewodowe, realizacja transakcji kredytowych i debetowych poprzez telefon
i łącze telekomunikacyjne, świadczenie usług finansowych
w celu wsparcia usług detalicznych świadczonych on-line,
przez sieci lub inne środki elektroniczne przy użyciu elektronicznie zdigitalizowanych informacji, usługi w zakresie
wymiany walorów, mianowicie bezpieczna wymiana walorów, w tym elektronicznej gotówki, przez sieci komputerowe
dostępne za pomocą kart inteligentnych, usługi w zakresie
opłacania rachunków świadczone przez stronę internetową,
bankowość on-line, usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub
Internetu, usługi finansowe, mianowicie realizacja płatności
zbliżeniowych przez telefon komórkowy w sklepach sprzedaży detalicznej, on-line i w hurtowniach, usługi finansowe,
mianowicie udostępnianie portfeli cyfrowych w chmurze,
w których przechowywane są informacje dotyczące kont
klientów w celu zapewnienia dostępu do kuponów, talonów, kodów do talonów i rabatów w handlu detalicznym
oraz w celu uzyskania nagród lojalnościowych i pieniężnych,
które mogą być zaliczane na poczet konta klienta za pośrednictwem systemu zwrotu gotówki, usługi w zakresie
własności nieruchomości, wycena nieruchomości, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, usługi w zakresie inwestycji w nieruchomości, usługi w zakresie ubezpieczenia
nieruchomości, ubezpieczenie właścicieli nieruchomości,
usługi ubezpieczeniowe dotyczące mienia, finansowanie
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
wycena nieruchomości, usługi agencyjne w zakresie nieruchomości, szacowanie majątku nieruchomego, administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, udzielanie pożyczek
na nieruchomości, usługi finansowe dotyczące rozbudowy
nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi finansowe dotyczące własności
nieruchomości i budynków, usługi finansowania zakupu
nieruchomości, organizowanie umów pożyczki pod zastaw
nieruchomości, organizowanie współwłasności nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości,
pomoc w nabywaniu nieruchomości i udziałów w nieruchomościach, inwestowanie kapitału w nieruchomościach,
usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości komercyjne, usługi finansowe związane z nabywaniem mienia, usługi
finansowe związane ze sprzedażą mienia, wycena finansowa
nieruchomości posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, wycena finansowa nieruchomości dzierżawionych,
organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie
dzierżawy nieruchomości, dzierżawa majątku, dzierżawa
majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, usługi zarządzania
majątkiem związane z transakcjami dotyczącymi nieruchomości, wycena majątku, zarządzanie portfelem nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi doradcze w zakresie własności nieruchomości, usługi doradcze w zakresie wyceny
nieruchomości, usługi doradcze w zakresie nieruchomości
korporacyjnych, skomputeryzowane usługi informacyjne
w zakresie nieruchomości, usługi doradcze w zakresie nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących własności
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nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, usługi badawcze w zakresie nabywania
nieruchomości, usługi badawcze w zakresie wyboru nieruchomości, finansowanie kredytów hipotecznych i zabezpieczanie majątku, usługi doradcze w zakresie form płatności,
bankowości, kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich uprzednio wymienionych usług.
(210)
(731)
(540)
(540)

497108
(220) 2019 03 13
Mastercard International Incorporated, New York, US
(znak słowno-graficzny)
mastercard PLN płać kartą i wypłacaj

(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 ubezpieczenia, sprawy finansowe, sprawy
monetarne, sprawy dotyczące nieruchomości, doradztwo
finansowe, informacje finansowe, sponsorowanie finansowe, usługi finansowe, mianowicie, bankowe, obsługa kart
kredytowych, obsługa kart debetowych, obsługa kart obciążeniowych, usługi kart przedpłaconych oferowane w formie
kart z wartością zmagazynowaną, elektroniczne transakcje
kredytowe i debetowe, usługi w zakresie prezentacji i płacenia rachunków, zwroty gotówkowe, weryfikacja czeków,
realizacja czeków, usługi związane z dostępem do depozytów i bankomatami, usługi związane z autoryzacją transakcji
i rozliczaniem, uzgadnianie transakcji, zarządzanie zasobami gotówkowymi, rozliczanie funduszy konsolidacyjnych,
skonsolidowane przetwarzanie kwestii spornych, usługi
przechowywania danych i informowania o profilach klientów oraz powiązane usługi przełączania, bram sieciowych,
rozliczania/uzgadniania i transferu funduszy w zakresie kart
płatniczych, usługi elektronicznej obsługi płatności, usługi
autoryzacji i weryfikacji transakcji płatniczych, usługi wymiany walorów, mianowicie, bezpieczne elektroniczne transakcje gotówkowe i elektroniczne przepływy gotówki, poprzez
publiczne sieci komputerowe dla ułatwienia handlu elektronicznego, dostarczanie informacji finansowych, mianowicie
danych i raportów dotyczących kart kredytowych i debetowych, usługi w zakresie transferu funduszy drogą elektroniczną i wymiany walut, usługi w zakresie ocen finansowych
i zarządzania ryzykiem dla innych podmiotów w zakresie
kredytów konsumenckich, rozpowszechnianie informacji
finansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, skomputeryzowane finansowe usługi informacyjne
świadczone za pośrednictwem chronionych informacyjnych sieci komputerowych oraz usługi doradcze dotyczące
wszystkich uprzednio wymienionych usług, świadczenie
usług finansowych w celu wsparcia usług handlu detalicznego świadczonych za pośrednictwem mediów komunikacji
mobilnej, mianowicie, usług płatności przez urządzenia bezprzewodowe, świadczenie usług finansowych w celu wsparcia usług handlu detalicznego świadczonych on-line, przez
sieci elektroniczne, analizy i konsultacje finansowe, usługi
bankowe i kredytowe, usługi bankowe, płatnicze, kredytowe,
debetowe, obciążeniowe, w zakresie wypłat gotówki, w zakresie dostępu do depozytów z nagromadzoną wartością,
weryfikacja czeków, realizacja transakcji finansowych, zarówno on-line przez komputerową bazę danych lub przez telekomunikację jak i w punkcie sprzedaży, realizacja transakcji
finansowych dokonywanych przez posiadaczy kart poprzez
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bankomaty, udostępnianie szczegółów dotyczących sald,
umożliwianie składania depozytów i wypłacania pieniędzy
posiadaczom kart za pośrednictwem bankomatów, usługi
w zakresie rozliczeń finansowych i autoryzacji finansowej
w związku z przeprowadzaniem transakcji płatności finansowych, usługi w zakresie ubezpieczeń podróżnych, usługi
w zakresie emisji i wykupu czeków podróżnych i talonów podróżnych, usługi uwierzytelniania płatników, weryfikacja informacji finansowych, prowadzenie akt finansowych, usługi
w zakresie płatności zdalnych, usługi związane z elektronicznymi portmonetkami z przyznanym kredytem, usługi w zakresie płatności elektronicznych oraz autoryzacji i rozliczania
transakcji, świadczenie usług debetowych i kredytowych
za pośrednictwem urządzeń do identyfikacji częstotliwością
radiową (transponderów), świadczenie usług debetowych
i kredytowych za pośrednictwem urządzeń komunikacyjnych i telekomunikacyjnych, świadczenie usług finansowych
w celu wsparcia usług detalicznych świadczonych za pomocą przenośnych środków telekomunikacyjnych, w tym usługi
w zakresie płatności przez urządzenia bezprzewodowe, realizacja transakcji kredytowych i debetowych poprzez telefon
i łącze telekomunikacyjne, świadczenie usług finansowych
w celu wsparcia usług detalicznych świadczonych on-line,
przez sieci lub inne środki elektroniczne przy użyciu elektronicznie zdigitalizowanych informacji, usługi w zakresie
wymiany walorów, mianowicie bezpieczna wymiana walorów, w tym elektronicznej gotówki, przez sieci komputerowe
dostępne za pomocą kart inteligentnych, usługi w zakresie
opłacania rachunków świadczone przez stronę internetową,
bankowość on-line, usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub
Internetu, usługi finansowe, mianowicie realizacja płatności
zbliżeniowych przez telefon komórkowy w sklepach sprzedaży detalicznej, on-line i w hurtowniach, usługi finansowe,
mianowicie udostępnianie portfeli cyfrowych w chmurze,
w których przechowywane są informacje dotyczące kont
klientów w celu zapewnienia dostępu do kuponów, talonów, kodów do talonów i rabatów w handlu detalicznym
oraz w celu uzyskania nagród lojalnościowych i pieniężnych,
które mogą być zaliczane na poczet konta klienta za pośrednictwem systemu zwrotu gotówki, usługi w zakresie własności nieruchomości, wycena nieruchomości, zarządzanie
inwestycjami w nieruchomości, usługi w zakresie inwestycji
w nieruchomości, usługi w zakresie ubezpieczenia nieruchomości, ubezpieczenie właścicieli nieruchomości/ usługi
ubezpieczeniowe dotyczące mienia, finansowanie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena
nieruchomości, usługi agencyjne w zakresie nieruchomości,
szacowanie majątku nieruchomego, administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, udzielanie pożyczek na nieruchomości, usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości
i budynków, usługi finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, organizowanie współwłasności nieruchomości, organizowanie
finansowania zakupu nieruchomości, pomoc w nabywaniu
nieruchomości i udziałów w nieruchomościach, inwestowanie kapitału w nieruchomościach, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości komercyjne, usługi finansowe
związane z nabywaniem mienia, usługi finansowe związane ze sprzedażą mienia, wycena finansowa nieruchomości
posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, wycena
finansowa nieruchomości dzierżawionych, organizowanie
wynajmu nieruchomości, organizowanie dzierżawy nieruchomości, dzierżawa majątku, dzierżawa majątku nierucho-
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mego, dzierżawa nieruchomości posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, usługi zarządzania majątkiem związane z transakcjami dotyczącymi nieruchomości, wycena
majątku, zarządzanie portfelem nieruchomości, zarządzanie
majątkiem, usługi doradcze w zakresie własności nieruchomości, usługi doradcze w zakresie wyceny nieruchomości,
usługi doradcze w zakresie nieruchomości korporacyjnych,
skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie nieruchomości, usługi doradcze w zakresie nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących własności nieruchomości,
dostarczanie informacji dotyczących rynku nieruchomości,
usługi badawcze w zakresie nabywania nieruchomości,
usługi badawcze w zakresie wyboru nieruchomości, finansowanie kredytów hipotecznych i zabezpieczanie majątku,
usługi doradcze w zakresie form płatności, bankowości, kart
kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich
uprzednio wymienionych usług.
497112
(220) 2019 03 13
KANCELARIA PRAWNA ANSWER WOJCIECHOWSKI
I PARTNERZY SPÓŁKA PARTNERSKA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROGALOVE
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 02.05.06, 01.07.06, 29.01.15
(510), (511) 12 wózki dziecięce, 18 torby podróżne, parasole
dla dzieci, torby naramienne dla dzieci, szelki do prowadzenia dzieci, chusty do noszenia niemowląt, plecaki do noszenia niemowląt, torby do noszenia niemowląt przez ramię,
nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, 20 łóżka
dziecięce, chodziki dla dzieci, siedzenia dla dzieci, siedziska
samochodowe dla dzieci, kosze do noszenia dzieci, meble
do pokojów dziecinnych, maty dla dzieci do spania, leżaczki
dziecięce typu bujaki, półki stanowiące meble do pokojów
dziecinnych, pościel do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna pościelowa], torby - nosidełka niemowlęce, 24 kocyki
dla niemowląt [rożki], ręczniki dla dzieci, narzuty do łóżeczek
dziecięcych, prześcieradła do łóżeczek dziecięcych, osłony
do łóżek dziecięcych [pościel], kocyki dziecięce, baldachimy
nad łóżeczka dziecięce, śpiworki dla niemowląt, koce dla niemowląt, płótno do przewijania niemowląt, 25 odzież dziecięca, obuwie dla dzieci, wyprawki dla niemowląt, śliniaki
dla niemowląt [niepapierowe], kombinezony dla niemowląt
i małych dzieci, 28 zabawki dla dzieci, pojazdy jeżdżące dla
dzieci [zabawki], elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci,
przyrządy na place zabaw dla dzieci, zabawki dla niemowląt,
huśtawki dla niemowląt, zabawki rozwojowe dla niemowląt, wielofunkcyjne zabawki dla niemowląt, maty z zabawkami dla niemowląt, zabawki mechaniczne do kołysek [dla
niemowląt].
497158
(220) 2019 03 13
IBC INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) brave

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 08.01.08, 02.09.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, ciasto na wypieki, ciasto na słodkie wypieki, 35 reklama, rozpowszechnianie reklam, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, 36 zbiórki funduszy na cele
dobroczynne.
(210) 497122
(220) 2019 03 13
(731) Articulate Global, Inc., Nowy Jork, US
(540) (znak słowny)
(540) RISE
(510), (511) 42 udostępnianie strony internetowej zawierającej technologię umożliwiającą użytkownikowi tworzenie, rozpowszechnianie i śledzenie kursów szkoleniowych
on-line.
(210)
(731)
(540)
(540)

497136
(220) 2019 03 13
WOŹNIAK DAMIAN LULLABY, Kielce
(znak słowno-graficzny)
Lullaby

(531) 01.01.02, 26.01.03, 26.01.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania,
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi
w zakresie doradztwa zarządzania personelem, usługi agencji public relations, usługi w zakresie kreowania wizerunku
towaru, usługi, firmy, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych,
reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, pośredniczenie
w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego
w radiu i telewizji, sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie promocji towarów i usług, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, dekorowanie wystaw sklepowych, wynajem
powierzchni reklamowych, agencje informacji handlowej,
prezentowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania rynku, badanie opinii publicznej, prognozy ekonomiczne, powielanie dokumentów, dystrybucja
materiałów reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie i sortowanie danych
w bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie
reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, ogłoszenia
reklamowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, pokazy
towarów, prezentowanie usług, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych,
rozlepianie plakatów reklamowych, wycena działalności
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handlowej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, kolportaż próbek reklamowych,
pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo handlowe, przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja towarów, prowadzenie programów lojalnościowych, projektowanie i wykonywanie
tymczasowych materiałów reklamowych wspomagających
sprzedaż w punkcie handlowym, rozdawanie materiałów
reklamowych w punkcie sprzedaży, wynajem modelek i modeli dla celów promocji sprzedaży, pozycjonowanie produktów na półkach sklepowych, wynajmowanie nośników
reklamowych, doradztwo personalne, rekrutacja personelu,
pośrednictwo pracy, dobór personelu za pomocą metod
psychotechnicznych, produkcja filmów reklamowych, produkcja słuchowisk reklamowych i reklamowych utworów
muzycznych, usługi zaopatrywania osób trzecich w towary
przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi reklamowe,
mailing dla celów reklamowych - komunikacja elektroniczna,
38 usługi w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi w zakresie internetowego
serwisu informacyjnego, internetowe portale społecznościowe, usługi udostępniania programów telewizyjnych oraz audycji radiowych drogą cyfrową, agencje informacyjne, agencje prasowe, udostępnianie przestrzeni wirtualnej dla celów
forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie
informacji, poczta elektroniczna, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej
i obrazowej przy pomocy komputera, usługi dostarczania
informacji on-line z komputerowych baz danych, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów
obrazów w sieci internetowej, 39 usługi turystyczne dotyczące transportu turystycznego, organizowania podróży,
usługi organizowania wycieczek i zwiedzania turystycznego, usługi osób towarzyszących podróżnym, przewóz
bagaży, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwowanie miejsc
na wycieczki turystyczne, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie łodzi i żaglówek, wypożyczanie skafandrów dla
nurków, rejsy statkami wycieczkowymi, zwiedzanie turystyczne, agencje turystyczne, 41 usługi edukacyjne, usługi
w zakresie prowadzenia działalności szkoleniowej, doskonalenie zawodowe, organizowanie i prowadzenie koncertów,
zjazdów, konferencji, kongresów, seminariów i sympozjów,
organizowanie przyjęć, organizowanie imprez plenerowych,
organizowanie imprez okolicznościowych, organizowanie
imprez integracyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych,
organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie loterii, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji,
organizowanie pokazów mody, informacja o wypoczynku,
usługi rozrywkowe, usługi sportowe, usługi artystyczne,
usługi konferansjerów, usługi impresariów, usługi animatorów, imprezy sportowe, paintball, organizowanie zawodów
sportowych, usługi związane z organizacją wypoczynku,
wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie sprzętu
rozrywkowego, organizowanie konkursów o charakterze
edukacyjnym i rozrywkowym, organizowanie gier strategicznych w pomieszczeniach halowych i w plenerze, informacja
o imprezach rozrywkowych, organizowanie obozów sportowych, obsługa pól golfowych, parki rozrywki, udostępnianie
sprzętu do karaoke, wynajmowanie terenów o przeznaczeniu sportowym i rozrywkowym, wynajmowanie kortów tenisowych, wypożyczanie dekoracji, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, publikowanie książek,
pisanie scenariuszy, pisanie tekstów innych niż reklamowe,
produkcją filmów innych niż reklamowe, produkcja programów oraz audycji radiowych i telewizyjnych, planowanie, organizowanie i prowadzenie przebiegu przyjęć, sporządzanie
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napisów dla filmów w wersji oryginalnej, sporządzanie dubbingu dla filmów, studia filmowe, studia nagrań, tłumaczenia
tekstów innych niż reklamowe.
497260
(220) 2019 03 15
WENDICKA EWELINA PPHU PRZYPRAWY ŚWIATA,
Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ’’Przyprawy Świata’’ Gdynia
(210)
(731)

(531) 01.17.25, 05.09.15, 27.05.01, 24.17.17, 29.01.15
(510), (511) 30 przyprawy, pieprz naturalny, ziele angielskie,
gałka muszkatołowa, szafran, herbaty ziołowe inne niż do celów leczniczych, herbaty owocowe, herbaty aromatyzowane
inne niż do celów leczniczych.
497478
(220) 2019 03 21
GREEN TREE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Green Tree

(210)
(731)

(531) 05.01.03, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 16 torebki do pakowania [koperty, woreczki]
z papieru lub tworzyw sztucznych.
(210) 497573
(220) 2019 03 22
(731) GÓRNY PIOTR EL POLAKO, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ZIMNA BY DGE
(510), (511) 29 owoce w alkoholu, 33 wyroby alkoholowe:
aperitify, arak, brandy, cydr, dżin, koktajle alkoholowe, likiery,
miody pitne, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje
alkoholowe zawierające owoce i wyciągi z owoców, nalewki
alkoholowe, rum, sake, whisky, wiśniówki, wina, wódki, alkoholowe ekstrakty owocowe, spirytus do spożycia przez ludzi.
(210) 497583
(220) 2019 03 22
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) laurosept
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy, kosmetyki do pielęgnacji skóry, emulsje, balsamy, mydła, lotiony, mleczka kosmetyczne, kosmetyki pielęgnacyjne, drewno
zapachowe, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, kadzidełka, esencje eteryczne, perfumy, szampony, olejki eteryczne,
aromaty [olejki aromatyczne], aromaty do napojów [olejki
eteryczne] aromaty do napojów [olejki eteryczne], balsamy
inne niż do celów medycznych, barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usu-
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wania makijażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, drewno zapachowe, ekstrakty kwiatowe
do perfum, esencje eteryczne, kadzidełka, kadzidła, kamień
polerski, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy
wybielające do skóry, lakiery do paznokci, lotony do celów
kosmetycznych, maseczki kosmetyczne, mięta do wyrobów
perfumeryjnych, mydełka, mydła dezodoryzujące,mydła
migdałowe, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe
do stóp, naklejane ozdoby do paznokci, odżywki do włosów,
oleje czyszczące, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający],
olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, piżmo [perfumeria], płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów
kosmetycznych, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej,
preparaty do opalania, preparaty do prostowania włosów,
preparaty kąpielowe do celów higienicznych, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, suche
szampony, szampony, szminki, sztuczne paznokcie, sztuczne
rzęsy, środki do czyszczenia zębów, toniki kosmetyczne, tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów
kosmetycznych, wazelina do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda kolońska, woda lawendowa, woda
toaletowa, woda utleniona do celów kosmetycznych, woda
zapachowa, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele
do masażu inne niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów.
498281
(220) 2019 04 05
NETWORKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-PRAWNIK.net www.e-prawnik.net

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 45 usługi prawne.
498838
(220) 2019 04 16
PAWLAK KAROL ALEKSANDER VITROFLORA
KAROL A. PAWLAK, Łochowo
(540) (znak słowny)
(540) primaflora
(510), (511) 31 kwiaty i rośliny ozdobne, byliny, rośliny wieloletnie, sadzonki, cebulki kwiatowe, nasiona roślin i kwiatów,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich produktów tak, aby
umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu
tych produktów w marketach o charakterze centrum ogrodniczego z branży ogrodniczej, a w szczególności: rośliny,
sadzonki roślin, nasiona roślin, kwiaty, nawozy ogrodnicze
organiczne i mineralne, substraty organiczne i mineralne,
podłoża do upraw kwiatów i roślin, ziemia do kwiatów i roślin, produkty ogrodnicze, rolnicze i leśne, rośliny suszone
do dekoracji, wieńce, kompozycje z naturalnych suchych
roślin i bukiety z kwiatów, materiały siewne, pasze i karmy
dla zwierząt, kwiaty sztuczne i ozdoby ze sztucznych kwiatów, meble ogrodowe i leżaki, parasole ogrodowe, baseny,
studnie, fontanny ogrodowe i ich akcesoria, ogrodzenia,
bramy, furtki, wiaty i pergole ogrodowe, donice, doniczki,
(210)
(731)
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rożna i ich akcesoria, wyroby z wikliny, ozdoby ogrodowe,
jak wiatraki, młyny, powozy, figury, elementy i urządzenia
do oświetlenia ogrodów i budynków, urządzenia nawadniające i zraszające, pompy wodne i węże ogrodowe, żwir,
łupki, granity, płyty bazaltowe, kamienie mineralne, wyposażenie dla placów zabaw dla dzieci, jak huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele, klatki dla zwierząt domowych, terrarium,
akwaria i ich wyposażenie, sztuczne choinki i ozdoby choinkowe oraz ozdoby świąteczne, lampki nagrobne, obuwie
ogrodnicze, rękawice, specjalna odzież do ogrodu, pojemniki, beczki, zbiorniki i ich obudowy, butle do wina i prasy
do wytłaczania soku, zwierzęta domowe i domki dla nich
oraz akcesoria, narzędzia ogrodnicze z napędem silnikowym,
ręczne narzędzia rolnicze, ogrodnicze i używane w leśnictwie, taczki, produkty chemiczne do celów przemysłowych,
fotograficznych, rolnych, ogrodniczych i leśnych, środki
i sprzęt do gaszenia ognia, środki do hartowania i lutowania
metali, kleje do celów przemysłowych, farby, pokosty, lakiery,
impregnaty do drewna, środki do konserwowania drewna,
barwniki, bejce, folie metalowe i sproszkowane metale dla
malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, środki do niszczenia szkodników, fungicydy, herbicydy, materiały budowlane
z metalu, drewna, tworzywa i ceramiki, cegły i prefabrykaty
z betonu, betonu komórkowego, keramzytu i innych materiałów ceramicznych i mineralnych, płyty i materiały do ocieplania budynków, przenośne budynki z metalu, drewna
i prefabrykatów budowlanych, przewody elektryczne i kable
elektryczne, wyroby ślusarskie i drobne wyroby z żelaza, rury
metalowe, szafy pancerne, narzędzia z napędem silnikowym
używane w budownictwie i dla majsterkowiczów, obrabiarki, maszyny budowlane, pompy, narzędzia ręczne, używane
w budownictwie, wyroby nożownicze, aparaty i instrumenty
elektryczne oraz materiały elektroinstalacyjne, urządzenia
oświetleniowe, grzewcze, do wytwarzania pary, do gotowania, (karton), druki, dzienniki, czasopisma, książki, artykuły
introligatorskie, fotografie, materiały piśmienne, materiały
klejące dla papeterii, papieru, artykułów piśmiennych lub gospodarstw domowych, sprzęt dla artystów, pędzle, materiały
szkoleniowe i do uczenia się, karty do gry folie i folie do stawów z tworzyw sztucznych, materiały do uszczelniania, materiały pakunkowe i materiały do izolowania, węże, materiały
budowlane, drewno budowlane, okna i drzwi, rury do celów
budowlanych, asfalt, smoła i bitumy, pomniki, meble, lustra,
ramy, wyroby z drewna, korka, trzciny, sitowia, wikliny, rogu,
kości, kości słoniowej, fiszbinu, szylkretu, bursztynu, masy
perłowej, pianki morskiej lub z tworzyw sztucznych, małe
narzędzia ręczne i naczynia dla gospodarstwa domowego
i kuchni, gąbki, szczotki, pędzle, sprzęt do czyszczenia, wiórki
stalowe, szkło surowe lub półprzetworzone, wyroby ze szkła,
porcelany i fajansu, tkaniny i wyroby włókiennicze, w tym
tekstylne wyroby finalne, firanki, rolety, bielizna stołowa
i pościelowa, dywany, słomianki, maty, linoleum i inne wykładziny podłogowe, tapety, drewno nieprzetworzone, przedmioty do ozdabiania mieszkań domowych, jak świeczniki,
wazony, obrazy, narzuty, poduszki, świece, kadzidła i olejki
zapachowe.
(210) 498919
(220) 2019 04 17
(731) FOGT PAWEŁ 4P SOLUTIONS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Pan Krokodyl
(510), (511) 21 szczoteczki do zębów, końcówki do szczoteczek elektrycznych, nici dentystyczne, przybory toaletowe,
szczoteczki do zębów elektryczne, 41 doradztwo zawodowe, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie
i obsługa kongresów, kształcenie praktyczne - pokazy, orga-
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nizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, seminaria, organizowanie i prowadzenie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, zawodowe poradnictwo, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, edukacja, 42 badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania
w dziedzinie kosmetyki, 44 dentystyka, stomatologia, kliniki
medyczne, zapłodnienie metodą in vitro, prywatne kliniki,
opieka pielęgniarska, pomoc medyczna, porady w zakresie
farmakologii, porady psychologiczne, usługi pediatryczne,
usługi klinik medycznych, usługi medyczne, usługi dentystyczne, usługi ortodontyczne, usługi terapeutyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

498922
(220) 2019 04 17
FOGT PAWEŁ 4P SOLUTIONS, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
PAN KROKODYL Myj zęby Autorski Przyjazny Gabinet
Stomatologiczno-Protetyczny

(531) 03.11.09, 04.05.05, 03.13.09, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.13
(510), (511) 21 szczoteczki do zębów, końcówki do szczoteczek elektrycznych, nici dentystyczne, przybory toaletowe,
szczoteczki do zębów elektryczne, 41 doradztwo zawodowe, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie
i obsługa kongresów, kształcenie praktyczne - pokazy, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, seminaria, organizowanie i prowadzenie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, zawodowe poradnictwo, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, edukacja, 42 badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania
w dziedzinie kosmetyki, 44 dentystyka, stomatologia, kliniki
medyczne, zapłodnienie metodą in vitro, prywatne kliniki,
opieka pielęgniarska, pomoc medyczna, porady w zakresie
farmakologii, porady psychologiczne, usługi pediatryczne,
usługi klinik medycznych, usługi medyczne, usługi dentystyczne, usługi ortodontyczne, usługi terapeutyczne.
(210) 498981
(220) 2019 04 18
(731) innogy SE, Essen, DE
(540) (znak słowny)
(540) INNOGY STOEN Operator
(510), (511) 4 paliwa, paliwa gazowe i płynne, paliwa do celów grzewczych, paliwa silnikowe i oświetleniowe, gaz ziemny, gaz skroplony, benzyny silnikowe, oleje napędowe, oleje
opałowe, mazut, oleje przemysłowe, oleje silnikowe, parafina,
paliwa lotnicze, smary, oleje, węgiel, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne,
kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych,
urządzenia i przyrządy elektryczne, przewodzące, przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące,
urządzenia i przyrządy elektryczne i elektrotechniczne, magnesy (cewki elektromagnetyczne), akumulatory zapłonowe,
przewody i kable elektryczne, transformatory elektroniczne,
elektryczne instrumenty pomiarowe, puszki przyłączeniowe, urządzenia kontrolne ograniczające pobór prądu, urządzenia odcinające dopływ prądu, precyzyjne instrumenty,
urządzenia i przyrządy przewodzące, przesyłające, transformujące, podtrzymujące, regulujące lub kontrolujące prąd
elektryczny, 16 publikacje drukowane, materiały drukowane,
magazyny, talony, kwity, etykiety papierowe, nalepki, mate-
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riały introligatorskie, fotografie, materiały piśmienne, ręczne urządzenia drukujące, dziurkacze do użytku biurowego,
segregatory do akt, czeki podróżne, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, 35 usługi w zakresie obsługi czeków podróżnych, usługi w zakresie organizacji i zarządzania programami
lojalnościowymi dla klientów, usługi w zakresie zarządzania
zakupami i transakcjami, usługi w zakresie prowadzenia i wyceny działalności gospodarczej, usługi dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych i wyciągów z kont w zakresie obrotu
paliwami do pojazdów mechanicznych, reklama radiowa lub
telewizyjna, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
usługi reklamowe, reklama prasowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie wystaw i pokazów reklamowych, usługi w zakresie zarządzania biznesem i czynności biurowych, usługi w zakresie badania opinii publicznej,
usługi promocyjne, 36 usługi w zakresie obsługi kart debetowych, kart identyfikacyjnych, kart upoważniających do zakupów, kart rabatowych, usługi w zakresie wydawania i obsługi
kart kredytowych i debetowych, usługi w zakresie rozliczeń
finansowych transakcji, usługi dotyczące elektronicznego
transferu kapitału, dostarczanie informacji o stanie konta,
usługi w zakresie sprzedaży na kredyt i rozrachunku bezgotówkowego, usługi w zakresie sponsoringu i sporządzanie analiz na temat wszystkich powyższych usług, 37 usługi budowlane, naprawcze i instalacyjne, w szczególności
usługi konserwacyjne, instalacyjne i naprawcze w branży
energetycznej i elektrycznej, wykrywanie i naprawa błędów w instalacjach elektrycznych, w szczególności w branży energetycznej i elektrycznej, konstrukcja i konserwacja
sieci dostarczających gaz, gaz ziemny, oleje lub elektryczność, 39 usługi w zakresie prowadzenia stacji paliw, usługi
w zakresie transportu, pakowania i składowania towarów,
usługi związane z prowadzeniem działalności transportowej
w zakresie transportu drogowego, kolejowego, wodnego
i rurociągowego, usługi w zakresie magazynowania, składowania i przechowywania ropy naftowej i paliw płynnych
oraz tworzenia i utrzymywania zapasu paliw, usługi w zakresie dokonywania przeładunków morskich i lądowych, usługi
logistyczne w zakresie transportu przy użyciu sprzętu lub
usług publicznych, w szczególności w zakresie dostarczania elektryczności, dystrybucji i dostarczania energii i paliw
za pomocą rurociągów, 40 usługi w zakresie uszlachetniania paliw i gazów, usługi w zakresie barwienia i dodawania
komponentów, usługi w zakresie obróbki materiałowej, skup,
obrót i przerób olejów przepracowanych oraz innych odpadów chemicznych, usługi w zakresie przetwórstwa tworzyw
sztucznych, usługi w zakresie przetwarzania ropy naftowej
i rafinacji, usługi w zakresie wytwarzania, przesyłania i obrotu
energią cieplną i elektryczną, 42 naukowe i techniczne usługi
i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza i usługi badawcze, konsultacje techniczne w zakresie oszczędzania energii, usługi inżynieryjne, w szczególności obliczenia
techniczne, usługi inżynieryjne, w szczególności w zakresie
transportu gazu, dostarczania gazu, ciepła i energii oraz
użytku gazu ziemnego.
499004
(220) 2019 04 19
TROJAK PAWEŁ, Libertów;
KLEPACKI ŁUKASZ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) NODER
(510), (511) 9 automatyczne urządzenia kontroli dostępu,
automatyczne urządzenia do zabezpieczania kontroli dostępu, elektryczne urządzenia do kontroli dostępu, elektryczne
urządzenia do zabezpieczania kontroli dostępu, elektroniczne alarmy antywłamaniowe, instalacje alarmowe, systemy
(210)
(731)
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alarmowe, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy bezpieczeństwa, alarmy pożarowe, elektryczne alarmy
pożarowe, 37 instalacja alarmów, naprawa alarmów, 42 kontrola dostępu jako usługa [ACaaS].
(551) wspólne prawo ochronne
499073
(220) 2019 04 23
BILIŃSKA KAROLINA BEAUTY CLINIC,
Kostrzyn nad Odrą
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEAUTY CLINIC
(210)
(731)

(531) 26.07.03, 26.07.05, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 44 higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, usługi w zakresie higieny
i pielęgnacji urody ludzi.
499078
(220) 2019 05 23
GRUPA EKOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierakowice Prawe
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA eKOENERGIA SP. Z O.O.

(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 instalacje elektryczne, instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, 11 urządzenia do celów sanitarnych, instalacje do ogrzewania
wodnego, instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje
grzewcze, instalacje klimatyzacyjne, instalacje i urządzenia
wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje i urządzenia do suszenia, 37 usługi hydrauliczne, budownictwo, montaż i naprawa instalacji grzewczych, 42 projektowanie budowlane,
doradztwo w zakresie oszczędności energii.
499376
(220) 2019 05 06
TYMBURSKI JACEK MATEUSZ, Warszawa;
KUBERA PIOTR, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Munchies
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.13, 29.01.04
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, napoje na bazie piwa, piwo, piwo rzemieślnicze, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z piwem i napojami,
43 bary, bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej ob-
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sługi [snack-bary], lodziarnie, oferowanie żywności i napojów
w bistrach, puby, restauracje z grillem, restauracje oferujące
dania na wynos, usługi barów i restauracji, usługi barów typu
fast-food na wynos, usługi kateringowe, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji fast-food, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia
i napojów.
(551) wspólne prawo ochronne
499378
(220) 2019 05 06
LABORATORIA GEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) sema
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, mydła, kremy, pasty, dezodoranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji jamy
ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty do opalania, preparaty do odchudzania, maseczki kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, depilatory,
przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, środki
czyszczące, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
produkty lecznicze, środki sanitarne do celów medycznych,
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku
leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy, witaminy do celów leczniczych, minerały wspomagające leczenie i wzmacniające organizm
do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, suplementy diety do stosowania przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu leczenia chorób, dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze,
napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze,
produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne do celów medycznych,
insulina, wyroby medyczne do celów leczniczych, materiały
do leczenia zębów, żywność dla niemowląt do celów leczniczych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów,
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane
w chirurgii, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
usługi handlu detalicznego związane z produktami dla zdrowia, urody i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży w aptekach
i sklepach produktów dla zdrowia i urody, usługi sklepów detalicznych sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki,
żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki
toaletowe i produkty do higieny osobistej, sprzedaż detaliczna i hurtowa środków farmaceutycznych, kosmetyków,
żywności i napojów, witamin i produktów dla zdrowia, środków toaletowych i produktów do higieny osobistej, sprzętu
medycznego, sprzętu do rehabilitacji, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych i motywacyjnych,
dostarczanie informacji gospodarczych, udzielanie informacji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie aptek, prowadzenie hurtowni farmaceutycznych,
(210)
(731)
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informacja o powyższych usługach, 44 usługi medyczne,
usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla
ludzi i zwierząt, usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz
farmacji, usługi apteczne, usługi przygotowania i wydawania
lekarstw, usługi informacyjne dla sektora farmaceutycznego i medycznego, usługi informacyjne przeznaczone dla
branży farmaceutycznej i branży medycznej, usługi doradcze w zakresie używania i stosowania lekarstw, usługi opieki
zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi
doradcze dotyczące produktów farmaceutycznych, usługi
doradcze dotyczące farmacji, usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych usług,
informacja o powyższych usługach.
499380
(220) 2019 05 06
PRIME WARSAW PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARS SAWA JUNIOR

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne oraz do pobrania, w tym
publikacje promocyjne i publikacje reklamowe, publikacje
elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych,
16 publikacje drukowane, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, publikacje edukacyjne, papier, karton i wyroby z tych
materiałów: banery, foldery, ulotki, citylighty, gadżety i materiały promocyjno-reklamowe, druki, materiały introligatorskie,
fotografie, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
przyrządów), czcionki drukarskie, matryce drukarskie, 35 reklama, informacja handlowa, w tym przez Internet, badania rynku
i opinii publicznej, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, administrowanie sprzedażą, usługi zarządzania sprzedażą, usługi sprzedaży detalicznej
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, kosmetyków, leków, sprzętu AGD i RTV, artykułów spożywczych,
napojów alkoholowych i bezalkoholowych, papierosów i wyrobów tytoniowych, prasy, prace biurowe oraz administracja,
organizacja i zarządzanie kwestami i akcjami charytatywnymi,
doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia handlu i działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą,
marketing, organizacja i przeprowadzenie promocji sprzedaży,
jak i doradztwo w tym zakresie, informacja handlowa i doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, informacja handlowa
i doradztwo w zakresie reklamy radiowej, prasowej, telewizyjnej, marketing i reklama bezpośrednia, organizowanie wystaw
i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych w celach
handlowych i reklamowych, organizowanie pokazów mody,
dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie próbek towarów, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem środków elektronicznych,
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, organizacja
pokazów towarów i usług, zarządzanie halami targowymi i targowiskami, gromadzenie, systemizacja i udostępnianie komputerowych baz danych, usługi rachunkowe, 36 administrowanie
nieruchomościami, zarządzanie działalnością agencji mieszkaniowych i agencji nieruchomości, organizowanie zbiórek funduszy na cele dobroczynne, organizowanie zbiórek na inne cele
niż dobroczynne, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych i usługowych, przeprowadzanie analiz
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finansowych, doradztwo w sprawach finansowych, dokonywanie wycen finansowych, przekazywanie informacji finansowych, przeprowadzanie operacji finansowych, sponsorowanie
finansowe, świadczenie usług finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, przekazywanie informacji o ubezpieczeniach, pośrednictwo w sprawach ubezpieczeniowych,
świadczenie usług ubezpieczeniowych, prowadzenie kwest,
zarządzanie nieruchomościami, usługi finansowania budowy
nieruchomości, usługi inwestycyjne w nieruchomości, usługi
nadzorowania procesów inwestycyjnych, prowadzenie i administracja osiedla mieszkaniowego, dzierżawa, najem oraz
wszelkie usługi finansowe w zakresie wynajmu majątku nieruchomego, zbieranie czynszu, wynajem powierzchni dla osób
trzecich wynajmujących w celach prywatnych lub handlowych,
wynajem powierzchni, w szczególności w kompleksie biurowym lub handlowym, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego (sprzedaż i zakup nieruchomości), usługi wyceny
nieruchomości, usługi pośrednictwa w sprawach związanych
z nieruchomościami, prowadzenie agencji pośrednictwa w zakresie nieruchomości i ich wynajmu, zarządzanie organizacją
i codzienną działalnością biur i nieruchomości, usługi w zakresie
sprzedaży i zakupu nieruchomości, zarządzanie i administracja
nieruchomościami w celach handlowych dla osób trzecich,
39 wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, 41 usługi
informacji o edukacji, imprezach rozrywkowych, rekreacji, wypoczynku, usługi związane z organizacją wypoczynku, organizowanie i obsługa, kongresów, zjazdów, koncertów, szkoleń,
kursów, sympozjów, przyjęć, spektakli, zajęć sportowych, usługi
rezerwacji miejsc na spektakle, usługi dystrybucji biletów, publikowanie elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, poradnictwo
zawodowe, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, fotografowanie, fotoreportaże, organizowanie wystaw
i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych, organizowanie i obsługa loterii, konkursów, zawodów sportowych,
organizowanie konferencji i seminariów, prowadzenie kin,
prowadzenie nocnych klubów i dyskotek, prowadzenie kasyn,
kręgielni, sal koncertowych, centrów sportowych lub centrów
rozrywki, usługi wydawnicze, wypożyczanie sprzętu turystycznego i sportowego, tłumaczenia.
(210)
(731)
(540)
(540)

499405
(220) 2019 05 06
BIAŁOSKÓRSKI PATRYK, Oborniki
(znak słowno-graficzny)
Obornicka Wódka Ziemniaczana
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(531) 06.03.14, 06.07.11, 25.01.15, 05.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa).
499424
(220) 2019 05 06
LABORATORIA GEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEMA LAB
(210)
(731)

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, mydła, kremy, pasty, dezodoranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji jamy
ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty do opalania, preparaty do odchudzania, maseczki kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, depilatory,
przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, środki
czyszczące, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
produkty lecznicze, środki sanitarne do celów medycznych,
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku
leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy, witaminy do celów leczniczych, minerały wspomagające leczenie i wzmacniające organizm
do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, suplementy diety do stosowania przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu leczenia chorób, dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze,
napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze,
produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne do celów medycznych,
insulina, wyroby medyczne do celów leczniczych, materiały
do leczenia zębów, żywność dla niemowląt do celów leczniczych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów,
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane
w chirurgii, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
usługi handlu detalicznego związane z produktami dla zdrowia, urody i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży w aptekach
i sklepach produktów dla zdrowia i urody, usługi sklepów detalicznych sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki,
żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki
toaletowe i produkty do higieny osobistej, sprzedaż detaliczna i hurtowa środków farmaceutycznych, kosmetyków,
żywności i napojów, witamin i produktów dla zdrowia, środków toaletowych i produktów do higieny osobistej, sprzętu
medycznego, sprzętu do rehabilitacji, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych i motywacyjnych,
dostarczanie informacji gospodarczych, udzielanie informacji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, pro-
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wadzenie aptek, prowadzenie hurtowni farmaceutycznych,
informacja o powyższych usługach, 44 usługi medyczne,
usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla
ludzi i zwierząt, usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz
farmacji, usługi apteczne, usługi przygotowania i wydawania
lekarstw, usługi informacyjne dla sektora farmaceutycznego i medycznego, usługi informacyjne przeznaczone dla
branży farmaceutycznej i branży medycznej, usługi doradcze w zakresie używania i stosowania lekarstw, usługi opieki
zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi
doradcze dotyczące produktów farmaceutycznych, usługi
doradcze dotyczące farmacji, usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych usług,
informacja o powyższych usługach.
499426
(220) 2019 05 06
LABORATORIA GEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEMA HERBA

(210)
(731)

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.02
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, mydła, kremy pasty, dezodoranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji jamy
ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty do opalania preparaty do odchudzania, maseczki kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, depilatory,
przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, środki
czyszczące, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
produkty lecznicze, środki sanitarne do celów medycznych,
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku
leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy, witaminy do celów leczniczych, minerały wspomagające leczenie i wzmacniające organizm
do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, suplementy diety do stosowania przez łudzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu leczenia chorób, dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze,
napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze,
produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne do celów medycznych,
insulina, wyroby medyczne do celów leczniczych, materiały
do leczenia zębów, żywność dla niemowląt do celów leczniczych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów,
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane
w chirurgii, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
usługi handlu detalicznego związane z produktami dla zdrowia, urody i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży w aptekach
i sklepach produktów dla zdrowia i urody, usługi sklepów de-
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talicznych sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki,
żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki
toaletowe i produkty do higieny osobistej, sprzedaż detaliczna i hurtowa środków farmaceutycznych, kosmetyków,
żywności i napojów, witamin i produktów dla zdrowia, środków toaletowych i produktów do higieny osobistej, sprzętu
medycznego, sprzętu do rehabilitacji, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych i motywacyjnych,
dostarczanie informacji gospodarczych, udzielanie informacji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie aptek, prowadzenie hurtowni farmaceutycznych,
informacja o powyższych usługach, 44 usługi medyczne,
usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla
ludzi i zwierząt, usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz
farmacji, usługi apteczne, usługi przygotowania i wydawania
lekarstw, usługi informacyjne dla sektora farmaceutycznego i medycznego, usługi informacyjne przeznaczone dla
branży farmaceutycznej i branży medycznej, usługi doradcze w zakresie używania i stosowania lekarstw, usługi opieki
zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi
doradcze dotyczące produktów farmaceutycznych, usługi
doradcze dotyczące farmacji, usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych usług,
informacja o powyższych usługach.
499447
(220) 2019 05 07
LABORATORIA GEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEMA PROTECT
(210)
(731)

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, mydła, kremy, pasty, dezodoranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji jamy
ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty
do opalania, preparaty do odchudzania, maseczki kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, depilatory, przybory
toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, środki czyszczące,
5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, produkty lecznicze, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub
weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety
dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, witaminy do celów leczniczych, minerały wspomagające leczenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
suplementy diety do stosowania przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu leczenia chorób, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze,
produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne do celów medycznych, insulina, wyroby medyczne do celów leczniczych, materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt
do celów leczniczych, środki sanitarne do celów medycznych,
środki odkażające, preparaty diagnostyczne do celów me-
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dycznych, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu
i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 35 reklama, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace
biurowe, usługi handlu detalicznego związane z produktami dla zdrowia, urody i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży
w aptekach i sklepach produktów dla zdrowia i urody, usługi
sklepów detalicznych sprzedających środki farmaceutyczne,
kosmetyki, żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia,
środki toaletowe i produkty do higieny osobistej, sprzedaż
detaliczna i hurtowa środków farmaceutycznych, kosmetyków, żywności i napojów, witamin I produktów dla zdrowia,
środków toaletowych i produktów do higieny osobistej, sprzętu medycznego, sprzętu do rehabilitacji, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych i motywacyjnych,
dostarczanie informacji gospodarczych, udzielanie informacji
z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie
aptek, prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, informacja
o powyższych usługach, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt,
usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz farmacji, usługi
apteczne, usługi przygotowania i wydawania lekarstw, usługi
informacyjne dla sektora farmaceutycznego i medycznego,
usługi informacyjne przeznaczone dla branży farmaceutycznej i branży medycznej, usługi doradcze w zakresie używania
i stosowania lekarstw, usługi opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi doradcze dotyczące produktów farmaceutycznych, usługi doradcze dotyczące farmacji, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie
wszystkich wymienionych usług, informacja o powyższych
usługach.
(210) 499479
(220) 2019 05 07
(731) SAPKOWSKI ANDRZEJ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) The Witcher Book Series
(510), (511) 14 monety.
499491
(220) 2019 05 08
MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR TENCZYNEK 1553
(210)
(731)

(531)

06.19.17, 07.01.14, 09.01.09, 24.01.05, 24.05.07, 25.01.15,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, słód, produkty piwowarskie, woda,
wody mineralne, wody źródlane, napoje owocowe, soki,
aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje gazowane,
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499706
(220) 2019 05 14
NSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GTIONE

bezalkoholowy poncz ryżowy [sikhye], cola, cydr bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, likiery bezalkoholowe, lemoniada, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych,
napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje
na bazie piwa, napoje warzywne, napoje półmrożone, napoje witaminizowane, preparaty do sporządzania likierów,
33 wyroby i napoje alkoholowe, aperitify, brandy, cachaca,
calvados, nalewki, dżin, cydr, koktajle, likiery, miody pitne,
rum, sake, sangria, sznaps, whisky, wina.

(210)
(731)

499665
(220) 2019 05 13
FUNDACJA ROZWOJU DZIECI IM. JANA AMOSA
KOMEŃSKIEGO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jakość od początku

(531)

(210)
(731)

(531) 02.05.06, 02.05.27, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 sympozja związane z edukacją, 43 opieka
nad dziećmi w żłobkach.
499679
(220) 2019 05 13
Realme Mobile Telecommunications (Shenzhen)
Co., Ltd., Shenzhen, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) realme
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 9 smartfony, etui na smartfony, folie ochronne
dostosowane do smartfonów, pokrowce na smartfony, paski do telefonów komórkowych, urządzenia bluetooth, mianowicie głośniki, przenośne odtwarzacze multimedialne,
urządzenia bluetooth, mianowicie słuchawki, kamery wideo,
kable USB, ładowarki do baterii, mobilne zasilanie (baterie
do ponownego ładowania), żaden z powyższych towarów
nie związany jest z compliance, procesem due diligence i cyfrowymi usługami paszportowymi, żaden z powyższych towarów nie związany jest z usługami w zakresie sprawdzania
przeszłości i cyfrowymi usługami paszportowymi do weryfikacji tożsamości.
499683
(220) 2019 05 13
DYNER MARCIN ANDRZEJ FABRYKA NARZĘDZI
MEDYCZNYCH CHIRMED, Rudniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHIRMED

(210)
(731)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17
(510), (511) 9 urządzenia alarmowe, alarmy antywłamaniowe i pożarowe, centrale alarmowe, czujniki i czujniki ruchu,
nadajniki radiowe, nadajniki GPRS, urządzenia do monitoringu obiektów budowlanych, mieszkalnych, przemysłowych,
handlowych, urządzenia telewizji przemysłowej i dozorowej,
kamery przemysłowe, kamery szybkoobrotowe, obiektywy do kamer, urządzenia do rejestracji i archiwizacji obrazu
i dźwięku, rejestratory sieciowe cyfrowe i analogowe, urządzenia kontroli dostępu, czytniki zbliżeniowe, karty czipowe,
urządzenia do kontroli drzwi, przejść i ciągów pieszych.
(210) 499708
(220) 2019 05 14
(731) ZARĘBA TOMASZ WOJCIECH, Dębica
(540) (znak słowny)
(540) SATIVA
(510), (511) 29 nasiona słonecznika przetworzone, nasiona
przetworzone, olej i tłuszcz kokosowy (do celów spożywczych), olej kukurydziany spożywczy, olej palmowy jadalny,
olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej sojowy spożywczy, olej z oliwek jadalny, olej
z orzecha palmowego do żywności, olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, oleje spożywcze, oliwa z oliwek
z pierwszego tłoczenia, spożywczy olej kokosowy, spożywczy olej kukurydziany, spożywczy olej sezamowy, tłucze jadalne, 34 zioła do palenia.
499713
(220) 2019 05 14
KROMKA SYLWIA, LEŚNIAK KATARZYNA TWINS
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUELLA
(210)
(731)

(531) 02.03.16, 02.03.23, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 41 klub fitness dla kobiet oferujący zajęcia rekreacyjne służące poprawie kondycji fizycznej, klub zdrowia,
44 rehabilitacja.
499715
(220) 2019 05 14
PHU LUBINPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lubinpex gastronomia catering

(210)
(731)
(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.04.02, 26.04.05,
26.04.18
(510), (511) 7 narzędzia do obróbki plastycznej, tłoczniki,
wykrojniki, matryce, formy wtryskowe, 10 narzędzia medyczne, 40 obróbka szlifiersko-polerska.
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering), prowadzenie hoteli, moteli, restauracji
i stołówek.

szyny], pompy [części maszyn lub silników], pompy wysokotemperaturowe, pompy wysokociśnieniowe, pompy wodne
do urządzeń do filtrowania wody, urządzenia pompujące
[maszyny], separatory wody [maszyny], odtłuszczacze [maszyny], maszyny do szlifowania [elektryczne].

499717
(220) 2019 05 14
NSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GTX2

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.07.01, 27.07.21, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia alarmowe, alarmy antywłamaniowe i pożarowe, centrale alarmowe, czujniki i czujniki ruchu,
nadajniki radiowe, nadajniki GPRS, urządzenia do monitoringu obiektów budowlanych, mieszkalnych, przemysłowych,
handlowych, urządzenia telewizji przemysłowej i dozorowej,
kamery przemysłowe, kamery szybkoobrotowe, obiektywy do kamer, urządzenia do rejestracji i archiwizacji obrazu
i dźwięku, rejestratory sieciowe cyfrowe i analogowe, urządzenia kontroli dostępu, czytniki zbliżeniowe, karty czipowe,
urządzenia do kontroli drzwi, przejść i ciągów pieszych.
499734
(220) 2019 05 14
SYNTHOS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim
(540) (znak słowny)
(540) KADI
(510), (511) 5 fungicydy.

(210)
(731)

499735
(220) 2019 05 14
SYNTHOS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim
(540) (znak słowny)
(540) KAPSTER
(510), (511) 5 fungicydy.

(210)
(731)

499815
(220) 2019 05 15
INDUSTRIAL SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczepanów
(540) (znak słowny)
(540) ZATRIX
(510), (511) 7 mieszalniki, mieszalniki do płynów [maszyny], mieszalniki do cyrkulacji płynnych środków, mieszalniki
do obróbki chemicznej, mieszalniki dla przemysłu spożywczego [maszyny], maszyny do mieszania, mechanizmy mieszające, mechanizmy zrobotyzowane do obróbki metalu,
maszyny przetwórcze wykorzystujące ciecze do obróbki
przedmiotów, maszyny mieszające, mieszarki do obróbki
chemicznej, mieszarki mechaniczne, narzędzia [części maszyn], narzędzia elektryczne, narzędzia mechaniczne, narzędzia hydrauliczne, przemysłowe maszyny mieszające, pompy, pompy maszynowe, pompy [maszyny], silnikowe pompy
wodne, pompy dozujące, pompy wodne, pompy do cieczy, elektryczne pompy wodne, instalacje pomp do cieczy,
maszyny ssące do oczyszczania, maszyny ssące do celów
przemysłowych, instalacje pompowe, pompy do ekstrakcji
cieczy [maszyny], pompy dla przemysłu spożywczego [ma(210)
(731)

499844
(220) 2019 05 16
WYTWÓRNIA PARKIETÓW DĄBEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Grodzisk Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RUBRA COLLECTION

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.11.01, 26.11.13
(510), (511) 2 preparaty do konserwacji drewna, oleje do konserwacji drewna, bejce do drewna, barwniki do drewna, kit
stolarski, lakiery, rozcieńczalniki do lakierów, farby - powłoki
do drewna, 19 parkiety, parkiety i płyty parkietowe, klepka podłogowa, mozaika podłogowa podłogi parkietowe, deski podłogowe, panele drewniane, tarcica podłogowa, drewno piłowane,
heblowane i obrobione, drewno konstrukcyjne oraz drewno
budowlane, ogrodzenia niemetalowe, materiały konstrukcyjne
niemetalowe, okna niemetalowe, okna skrzynkowe, ścienne
okładziny niemetalowe dla budownictwa, 35 zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów pozwalający nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w salonach, sklepie lub hurtowni
z: artykułami branży budowlanej, wyrobów z drewna, wyrobów metalowych, farb, lakierów, szkła, materiałów i urządzeń
do obróbki drewna oraz jego konserwacji, 37 usługi w zakresie
wykonywania prac wykończeniowych w tym, układanie parkietów, podłóg, ściany, pokryć dachowych, posadzek, tapet, usługi
instalacyjne stolarki budowlanej, usługi montażowe w zakresie
stolarki budowlanej, fachowe doradztwo w zakresie napraw
i montażu podłóg.
(210)
(731)
(540)
(540)

499863
(220) 2019 05 16
OSTROWSKI PIOTR JAN ITTC, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
ARTE CAFE

(531) 11.03.04, 11.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa ekspresów
do kawy, kawy, akcesoriów do kawy, 37 serwis ekspresów
do kawy, 43 dzierżawa ekspresów do kawy.
(210)
(310)
(731)

500012
(220) 2019 05 20
88/354,411
(320) 2019 03 25
(330) US
Harris Corporation, Melbourne, US
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(540) (znak słowny)
(540) L3 Harris
(510), (511) 9 alarmy, aplikacje komputerowe do pobrania,
chipy [układy scalone], chipy z kodem DNA, czytniki [sprzęt
do przetwarzania danych], ekrany [fotografia], ekrany wideo,
elektroniczne tablice wyświetlające, elektryczne instalacje
przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, interaktywne terminale z ekranami
dotykowymi, interfejsy komputerowe, karty inteligentne
[karty z układem scalonym], kodery magnetyczne, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kodowane karty magnetyczne, kodowane karty-klucze, komputery, komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, komputery
kieszonkowe [PDA], komputery przenośne [podręczne], lasery, nie do celów medycznych, magnetyczne nośniki danych,
maszty do anten bezprzewodowych, maszyny i urządzenia
do sondowania, mierniki sygnału satelitarnego, mikroprocesory, modemy, monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], monitory wyświetlające wideo
do noszenia na ciele lub w ubraniach, morskie sondy [radarowe lub ultradźwiękowe], nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, nośniki do rejestracji dźwięku,
odbiorniki radiotelefoniczne, odbiorniki radiotelegraficzne,
osobiste urządzenia stereofoniczne, pagery radiowe, pamięci komputerowe, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, płytki dla układów scalonych,
procesory centralne, programy komputerowe do pobrania,
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, przekaźniki elektryczne, przyrządy nawigacyjne, przyrządy pomiarowe, radary, radia [odbiorniki radiowe], skanery [urządzenia do przetwarzania danych], słuchawki [zakładane na głowę], słuchawki telefoniczne, sonary,
sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów,
symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, telefoniczne
urządzenia nadawcze, telefony, telefony bezprzewodowe,
telefony komórkowe, telegrafy [urządzenia], tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], transpondery, układy scalone, urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych,
urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia monitorujące, inne niż do celów
medycznych, urządzenia systemu GPS, urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych, urządzenia wysokiej częstotliwości, urządzenia zdalnego sterowania, walkie-talkie,
zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, sprzęt komputerowy [hardware], rejestratory głosu i danych dotyczących lotu do kokpitów, rejestratory i transmitery parametrów
lotu, półprzewodniki, przełączniki wysokich częstotliwości,
detektory radarowe, testery lotu, mianowicie, sprzęt komputerowy i oprogramowanie do wykonywania symulacji lotów,
przewodowe i bezprzewodowe telefony i sprzęt telefoniczny, mianowicie nadajniki telefoniczne, koncentratory sieci
telekomunikacyjnych, złącza, odbiorniki i inne telekomunikacyjne urządzenia, sprzęt, produkty i komponenty łącznościowe, mianowicie sprzętowy telefoniczny interfejs sieciowy,
telefoniczny sprzęt do kontroli bezpieczeństwa, telefoniczny
sprzęt do sterowania multimediami, telefoniczny sprzęt
do przełączania, trasowania i interfejsu abonenckiego, który
jest wykorzystywany w komputerowych i komunikacyjnych
sieciach i systemach, oprogramowanie komputerowe
do użytku w dowodzeniu i sterowaniu satelitarnym w dziedzinie łączności satelitarnej, oprogramowanie komputerowe
do wyszukiwania informacji w dziedzinie wywiadu strategicznego i taktycznego, komputerowe oprogramowanie telemetryczne do użytku w gromadzeniu i transmisji danych
ze zdalnego sprzętu w terenie, mianowicie satelitów, samo-
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lotów, pocisków, ruchomych systemów naziemnych, zdalnie
konfigurowanych stacjonarnych instalacji i systemów komunikacji i dowodzenia i sterowania, oprogramowanie komputerowe do użytku w gromadzeniu i transmisji danych w dziedzinie technologii medycznej, mianowicie maszyn rentgenowskich, magnetycznych maszyn wykrywających, akustycznych maszyn wykrywających, chemicznych maszyn
śledzących, oprogramowanie komputerowe do użytku
w sterowaniu sprzętem w czasie rzeczywistym, mianowicie
maszynami rentgenowskimi, magnetycznymi maszynami
wykrywającymi, akustycznymi maszynami wykrywającymi,
chemicznymi maszynami śledzącymi, sterownikami do nawigacji lotu, sprzętem do zapewniania bezpieczeństwa lotu,
mianowicie nagrywarkami głosu, systemami telemetrycznymi w samolotach, systemami konserwacji w samolotach, skanerami telemetrycznymi, systemami wykrywania włamań,
systemami i obrazami do oceny walki, systemami do kierowania ruchem lotniczym, monitorami, obrazami nieruchomymi, systemami radarowymi i systemami do określania
statusu i monitorowania pojazdu i do użytku w obsłudze
wyżej wymienionych, oprogramowanie komputerowe
do systemowej świadomości sytuacyjnej i reprezentacji
w systemie do sterowania komunikacją i łączami danych,
wzmacniacze kanałów i filtry częstotliwości do użytku w telekomunikacji, sprzęt komputerowy do przetwarzania kluczowych informacji elektronicznych, mianowicie przetwarzania informacji związanych z elektronicznym szyfrowaniem i innymi technologiami zabezpieczającymi, ograniczniki częstotliwości radiowej, generatory harmoniczne, transpondery satelitarne, sterowniki do transponderów, bezpieczne systemy łączności składające się z cyfrowych procesorów, modulatorów, anten, nadajników, odbiorników i szyfrującego sprzętu i oprogramowania do urządzeń do bezpiecznego przetwarzania algorytmów do użytku w gromadzeniu, transmisji i analizie informacji lotniczych, satelitarnych, naziemnych i morskich, systemy łączności składające
się mikrofalowych łączy komunikacyjnych o dużej szybkości
transmisji danych i sprzętu komputerowego, systemy łączności składające się z elementów telefonicznych i mikrofalowych o dużej szybkości transmisji danych, cyfrowych procesorów, sprzętu komputerowego, oprogramowania zawierającego algorytmy do użytku w przetwarzaniu bezpiecznej
łączności i oprogramowania do bezpiecznego nadawania i/
lub odbierania łączności i informacji lub danych, pokładowy
sprzęt satelitarny obejmujący elementy podsystemowe,
mianowicie elektroniczne moduły i karty z obwodami do cyfrowego półprzewodnikowego nagrywania, przetwarzania
sygnałów wideo, przetwarzania i tłumaczenia sygnałów komunikacyjnych, urządzenia, sprzęt, produkty i komponenty
mikrofalowe, mianowicie nadajniki częstotliwości, przetworniki częstotliwości, syntezatory częstotliwości, modulatory
częstotliwości, filtry częstotliwości, wzmacniacze częstotliwości, pasywne elementy konstrukcyjne, przełączniki mechaniczne, bezprzewodowy system do monitorowania częstotliwości i powiązane zespoły kart z obwodami do wdrażania komponentów elektronicznych umożliwiające określanie
częstotliwości, charakterystykę częstotliwości, status częstotliwości i sterowanie częstotliwością, radiowy sprzęt nawigacyjny składający się ze sprzętu mikrofalowego do nagrywania, transmisji i odbierania, mianowicie mikroprocesorów,
elektronicznych wyświetlaczy, cyfrowych urządzeń pamięciowych, radiowych nadajników i odbiorników, zapewniający następujące funkcje, mianowicie nawigację, dowodzenie
i sterowanie pojazdem, wskazówki i ostrzeżenia dotyczące
pojazdu, zapisywanie danych i informacji telemetrycznych,
aparatura i przyrządy do monitoringu, mianowicie, podsystemy ISR (wywiad, inwigilacja, rozpoznanie), które wykorzy-
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stują sprzęt komputerowy i oprogramowanie do udostępniania próbki widma elektromagnetycznego w określonych
częstotliwościach do wyodrębniania informacji dostępnych
do analizy, do użytku w samolotach wojskowych i cywilnych,
czujniki elektroniczne umożliwiające gromadzenie w czasie
rzeczywistym elektronicznych danych i informacji, mianowicie wykrywanie zewnętrznego widma elektromagnetycznego i przekształcanie otrzymanej energii na cyfrowe odwzorowanie energii, przetwarzanie elektronicznych danych i informacji, mianowicie filtrowanie cyfrowego odwzorowania
energii i tłumaczenie jej na odwzorowanie wizualne lub
dźwiękowe, analizę elektronicznych danych i informacji, mianowicie porównywanie informacji georeferencyjnych, wykrywanie wszelkich zmian, i prezentację zmian do potwierdzenia wizualnego, przechowywanie elektronicznych danych i informacji, mianowicie transfer danych i informacji
do cyfrowej pamięci i rozpowszechnianie elektronicznych
danych i informacji, mianowicie tworzenie informacji w oparciu o elektroniczne pakiety, które mogą być wysyłane z dowolnego nośnika do innego oddalonego miejsca, elektroniczny sprzęt komputerowy i oprogramowanie umożliwiające gromadzenie, monitorowanie, analizę, przechowywanie
i prezentację obrazów medycznych, aparatura i urządzenia
do sieci komputerowych, mianowicie, sprzęt umożliwiający
łączenie sygnałów analogowych lub cyfrowych z istniejącą
siecią PSTN (publiczna komutowana sieć telefoniczna) bądź
światową siecią informacyjną i tworzenie możliwości pobierania tych samych sygnałów do systemu komunikacji mobilnej, telefoniczny sprzęt komputerowy umożliwiający tworzenie bezprzewodowego ostatniego odcinka drogi, mianowicie, bezprzewodowe połączenia radiowe pomiędzy centralnym źródłem a miejscem docelowym, w których system telefonii i danych ma stałą lokalizację lub mobilną zdolność
operacyjną, terminale komunikacyjne, które składają się
ze sprzętu komputerowego, który zapewnia tworzenie
i podłączenie multimedialnych sygnałów komunikacyjnych,
w tym sygnałów analogowych, głosowych, danych i wideo
i umożliwia podłączenie sygnałów do innych terminali komunikacyjnych lub innych węzłów sieciowych, systemy
do transmisji radiowej i telewizyjnej składające się z nadajników, monitorów, mikserów sygnału, koderów i dekoderów
sygnałów audio i wideo i sprzętu do edytowania, mianowicie
procesorów sygnałów, przekaźniki i odbiorniki satelitarne,
sterowane komputerowo systemy sieciowe obejmujące
sprzęt komputerowy i oprogramowanie do przesyłania danych między komputerami połączonymi w sieć i do zarządzania komputerami oraz przesyłania danych w tej sieci,
komputerowe systemy informacyjne składające się z komputerów i oprogramowania do przetwarzania danych, przetwarzania tekstu i wyświetlania danych, systemy lotnicze składające z cyfrowych map, światłowodowych i przewodowych
magistrali danych, urządzeń pamięciowych, oprzyrządowania do wyświetlania, przechowywania, przetwarzania i wyszukiwania danych pogodowych, taktycznych, strategicznych i dotyczących bezpieczeństwa, sterowników do kokpitu i wyświetlaczy danych, anteny fazowane, sprzęt do globalnego pozycjonowania składający się z procesorów i wyświetlaczy danych, systemy łącznościowe do kontroli ruchu
lotniczego składające się ze sprzętu i oprogramowania komputerowego do wyświetlania, transportowania, transmitowania, kontrolowania, przełączania, trasowania i otrzymywania informacji dotyczących ruchu lotniczego, komputery
i oprogramowanie komputerowe do konwersji obrazów
na dane oraz do analizy, wyświetlania i drukowania danych
w zakresie dwu- i trójwymiarowej ekstrakcji obrazu, manipulacji, wyświetlania i rejestracji geograficznej, bezpieczne
skomputeryzowane systemy składające się ze sprzętu kom-
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puterowego i oprogramowania komputerowego oraz zaszyfrowanych baz danych, wszystkie wykorzystywane do zapewniania i kontroli bezpieczeństwa i dostępu do sieci komputerowej i informacji w tej sieci, mianowicie śledzenia ruchu
lotniczego i transmisji zaszyfrowanych wiadomości do pilotów, zarządzania bazami danych, transferu plików i łączenia
komputerów i baz danych w sieć i do zarządzania obiegiem,
system do zarządzania liniami lotniczymi składający się
z komputerów i oprogramowania do zarządzania bazami danych i do wymiany informacji odnośnie do samolotów i operacji związanych z samolotami, procesory do analizy sygnału
telewizyjnego, mianowicie elektroniczne panele wyświetlające do wyświetlania sygnału, terminale do oceny sygnału
składające się głównie z dostosowanego do indywidualnych
potrzeb sprzętu komputerowego do analizy sygnału ze zintegrowanymi wyświetlaczami i elementami oprogramowania analitycznego działającego na standardowych komputerach przemysłowych i monitorów do oceny jakości sygnałów
analogowych i cyfrowych, serwery do analizy nośnika
do weryfikowania jakości treści mediów cyfrowych, modułów sygnałowych interfejsu, podręcznych i optycznych analizatorów sygnałowych, testerów obwodowych do monitorowania sygnałów transmisyjnych oraz narzędzi monitorujących wideo, w tym opartych na oprogramowaniu narzędzi
do monitorowania wideo, mianowicie oprogramowaniu
komputerowym do monitorowania i logowania głośności
treści medialnych, generatory referencyjnych sygnałów czasowych, mianowicie, generatory referencyjnych sygnałów
czasowych do sygnałów czasowych systemów transmisyjnych oraz generatorów sygnałów testowych, sprzęt komputerowy i oprogramowanie do produkcji, postprodukcji
i transmisji telewizyjnej, mianowicie demodulatory, reklama
zewnętrzna (digital signage), mianowicie dynamiczne wyświetlacze elektroniczne, serwery do sieci komputerowych
i oprogramowanie komputerowe do zarządzania i sterowania dynamicznymi wyświetlaczami elektronicznymi, wzmacniacze dystrybucji, urządzenia do edytowania audio/wideo,
mianowicie komputerowe stacje robocze wyposażone
w oprogramowanie komputerowego do edytowania materiału programów audio i wideo, sprzęt komputerowy i oprogramowanie komputerowe sprzedawane jako komplet
do generowania znaków i grafik, oprogramowanie komputerowe do generowania efektów wizualnych, sprzęt komputerowy i oprogramowanie komputerowe sprzedawane jako
zestaw do generowania i umieszczania na antenie elementów budowania świadomości marki, moduły zawiadamiające o nagłych sytuacjach, mianowicie skomputeryzowane
moduły elektroniczne i powiązane oprogramowanie komputerowe do wdrażania transmisji publicznych wiadomości
ostrzegających o nagłej sytuacji, urządzenia światłowodowe
do przekazywania sygnałów, elektroniczne główne przełączniki kontrole do sygnałów audio i wideo, kompresory sygnałów audio i wideo i dekompresory sygnałów audio i wideo,
multipleksery i demultipleksery, multiviewery, oprogramowanie użytkowe do monitorowania i kontroli sieci komputerowych do nadawania, panele kontrolne do sieci elektronicznych, odbiorniki, dekodery treści audio, wideo i danych, elektroniczne przełączniki trasujące do sygnałów audio i wideo,
serwery wideo, komputerowe sieci wideo, moduły NTP
do synchronizacji czasu składające się głównie ze sprzętu
komputerowego i oprogramowania komputerowego
do przeprowadzania synchronizacji czasu NTP, zegarów odmierzających czas sygnałów, modułów do transportu sygnałów, urządzenia do zarządzania synchronizacją sygnałów
audio/wideo i synchronizacją składające się głównie z wysoce precyzyjnych zespołów zegarów do synchronizacji sygnałów audio z, wideo, urządzenia do dopuszczania sygnałów
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do transmisji, oprogramowanie do tworzenia i wyświetlania
znaczników kodów czasowych, oprogramowanie do operacji transmisyjnych w zakresie reklamy, sprzedaży, ruchu w sieci i fakturowania, automatyzacji, cyfrowego zarządzania aktywami, programowania i zarządzania prawami, mianowicie
oprogramowanie komputerowe do zarządzania, monitorowania i automatyzowania procesu zakupu, sprzedaży, szeregowania, badania, zarządzania inwentarzem, procesami trasowania produkcji i, księgowości w zakresie reklamy i ogólnych treści do przemysłu medialnego oraz rozrywkowego,
oprogramowanie komputerowe do kontrolowania i monitorowania systemów przełączania w zakresie sygnałów telewizyjnych i radiowych, oprogramowanie komputerowe do zarządzania, monitorowania i automatyzacji tworzenia, ruchu,
lokalizacji, archiwizowania, wyszukiwania i użytkowania cyfrowych treści medialnych, oprogramowanie komputerowe,
mianowicie oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi i wysyłania wiadomości, do zarządzania i kontrolowania organizacją pracy ludzi oraz maszyn i komunikacjami systemów wielokomputerowych do użytku w przemyśle
medialnym i rozrywkowym, centra zarządzania sieciami składające się głównie z mobilnych i przenośnych odbiorników
radiowych, a także obejmujące elektryczne sterowniki
do stacji bazowych, elektryczne sterowniki komunikacyjne
i elektroniczne sterowniki do sieci, mobilne i niemobilne radia do łączności dwukierunkowej, przenośne komunikacyjne
radia dwukierunkowe, przejścia sieci radiowych składające
się z komputerów, przełączników komputerowych i oprogramowania komputerowego w dziedzinie komunikacji głosowej oraz związanej z danymi, sieci opartych na bezpołączeniowym protokole komunikacyjnym sieci Internet, obejmującej sprzęt i oprogramowanie komputerowe do komunikacji współdziałających, sprzęt telekomunikacyjny, mianowicie,
międzymiastowe systemy komunikacji radiowej do administracji państwowej i zastosowania przemysłowego, obejmujące przenośne radia komunikacyjne, elektryczne regulatory
stacyjne i obwody przełączane, sprzęt do sterowania
do dwukierunkowych mobilnych i dwukierunkowych stacjonarnych odbiorników radiowych, mianowicie sprzęt do stacji
bazowych do stacjonarnych i mobilnych sieci i łączności, komórki składające się głównie z elektronicznego sprzętu,
oprogramowania komputerowego, anten i stacji bazowych,
stacje kontrolne składające się głównie z odbiorników radiowych, sprzętu radiowego i powiązanego oprogramowania
komputerowego, stacje kontrolne biurkowe składające się
głównie z odbiorników radiowych, sprzętu radiowego i powiązanego oprogramowania komputerowego, sprzętu
do dysponowania i sprzętu do konsol, mianowicie, konsole
do dysponowania i oprogramowanie do łączności w nagłych i nienagłych sytuacjach i do dowodzenia i kontroli personelu i zasobów bezpieczeństwa publicznego, sprzęt komputerowy i oprogramowanie do zarządzania na miejscu
do zarządzania radiami i stacjami bazowymi do łączności
i sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie do monitorowania sieci do monitorowania odbiorników radiowych i stacji bazowych do łączności, radiowe systemy do przesyłania
danych składające się głównie z mobilnych odbiorników radiowych do łączności zawierające także niemobilne odbiorniki radiowe do łączności, przenośne odbiorniki radiowe
do łączności, sterowniki do stacji bazowych, sterowniki komunikacyjne i sterowniki sieciowe, bramy do sieci radiowych
do łączności składające się głównie z komputerów, przełączników komputerowych i powiązanego oprogramowania
komputerowego do udostępniania bramy między sieciami,
reflektory rozmieszczone przestrzennie do komunikacji satelitarnej, komputery i oprogramowanie komputerowe
do konwertowania punktów danych chmur wysokościo-
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wych ze zdalnych czujników do danych oraz do analizowania, wyświetlania i drukowania tych danych w dziedzinie
trójwymiarowego wyboru cech, manipulacji, wyświetlania
i zapisu geograficznego, komputery i oprogramowanie
komputerowe do zarządzania, katalogowania i odzyskiwania
odwzorowania geoprzestrzennego, produkty odwzorowane oraz inne produkty inteligentne, poprzez synchronizację
danych z katalogów przez różne lokalizacje magazynowe,
komputery i oprogramowanie komputerowe do zarządzania, przetwarzania, eksploatowania i rozpowszechniania inteligencji obrazowania ruchu, komputery i oprogramowanie
komputerowe do zarządzania, przetwarzania, eksploatowania i rozpowszechniania przedstawienia planowania lotu pilotom lotnictwa ogólnego oraz kontrolerom ruchu powietrznego, sieciowych radiów komunikacyjnych, terminale
komunikacyjne na pokłady samolotów składające się z anten, postumentów, pozycjonerów, modemów, konwerterów
konwertujących do częstotliwości wysokich, konwerterów
konwertujących do częstotliwości niskich, wzmacniaczy i interfejsów użytkownika, naziemne terminale komunikacyjne
na pokłady samolotów składające się z anten, postumentów,
pozycjonerów, modemów, konwerterów konwertujących
do częstotliwości wysokich, konwerterów konwertujących
do częstotliwości niskich, wzmacniaczy i interfejsów użytkownika, komputerowe systemy informacyjne składające się
z komputerów i oprogramowania komputerowego do przetwarzania danych, tekstu i wyświetlania danych, mianowicie,
systemów informacyjnych w zakresie spisu ludności i opieki
zdrowotnej, inteligentnych systemów elektrycznych do dystrybucji energii, systemów w zakresie sprawozdań pogodowych oraz prognoz pogody i systemów dotyczących raportów środowiskowych i prognozowych, sprzęt lotniczy, mianowicie kompresory i dekompresory sygnału wideo, zasilacze, stojaki, w szczególności przystosowane do montowania
oraz łączenia urządzeń elektronicznych, lotnicze procesory
sygnałów w zakresie interoperacyjności oraz namierzania
sieciowego, bezpieczne przełączniki sieciowe, oprogramowanie komputerowe w postaci protokołów sieciowych
do umożliwienia wymiany elektronicznych wiadomości i danych, łącza danych pracujące w oparciu o częstotliwość radiową (RF) do broni, bezprzewodowe łącza danych UHF/
VHF, elektronika do układów fazowych, mianowicie, składający się głównie ze wzmacniaczy mocy, a także obejmujący
wzmacniacze niskoszumowe, przesuwniki fazy, urządzenia
opóźniające, przełączniki transmisyjne i odbiorcze, rozdzielacze układowe, łączniki układowe, przemienniki częstotliwości sygnałów w górę, przemienniki częstotliwości sygnałów
w dół, kontrolery układowe oraz zasilacze układowe i sprzęt
kontrolny, mianowicie urządzenia do kontroli anten, urządzenia wzorcowe w zakresie orientacji i kursu, transmisyjne/odbiorcze urządzenia kontrolne, kontrolery położenia anteny
oraz przełączniki wyboru pasma częstotliwości, systemy komunikacyjne w zakresie kontroli ruchu lotniczego, składające
się ze sprzętu i oprogramowania komputerowego do wyświetlania, transmitowania, kontrolowania, przełączania, trasowania i otrzymywania danych dotyczących pogody, radia
dwukierunkowe w zakresie komunikacji głosowej, danych,
obrazów oraz wideo do użytku przez agencje wojskowe
i inne agencje rządowe, dwukierunkowe radia komunikacyjne, mianowicie radia głosowe i dotyczące danych, działających przez wielokrotne pasma częstotliwości w celu umożliwiania formalnego bezpieczeństwa publicznego i pierwszych respondentów takich, jak organy ochrony porządku
publicznego, pracowników paramedycznych, strażaków
i personelu wojskowego do współdzielonego porozumiewania się nawzajem nawet jeśli ich odpowiednio istniejące
infrastruktury komunikacyjne mogą być wzajemnie niekom-
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patybilne, trankingowe systemy komunikacji radiowej do administracji państwowej i zastosowania przemysłowego, mianowicie komórkowe stacje bazowe i mobilne radiowe stacje
bazowe do dwukierunkowych mobilnych i stacjonarnych
odbiorników radiowych do łączności, głośniki do mobilnych
dwukierunkowych radiów łącznościowych, głośniki do nieprzenośnych dwukierunkowych radiów łącznościowych, ładowarki do baterii do dwukierunkowych radiów łącznościowych, sieci komunikacyjne bazujące na bezpołączeniowym
protokole komunikacyjnym sieci Internet, składający się
w szczególności ze sprzętu i oprogramowania komputerowego w zakresie realizowania komunikacji współdziałających, moduły kryptograficzne, mianowicie elektroniczne
moduły z wbudowanym oprogramowaniem sprzętowym
do celów szyfrowania danych, układy scalone, mianowicie,
silniki kodowane, bezprzewodowe adaptery komunikacyjne
w zakresie częstotliwości radiowej, mianowicie, karty interfejsów sieciowych, oprogramowanie do kierowania kartami interfejsu sieciowego w zakresie częstotliwości radiowej, oprogramowanie komputerowe do łączenia kart interfejsu sieciowego w zakresie częstotliwości radiowej w zakresie miejscowych sieci komunikacyjnych, przejścia sieci radiowych składające się z komputerów, przełączników komputerowych
i oprogramowania komputerowego w dziedzinie komunikacji głosowej oraz związanej z danymi, oprogramowanie komputerowe do użytku w dziedzinie kontroli ruchu lotniczego,
mianowicie do nadzoru, konserwacji, administracji, rozwiązywania problemów i konfigurowania odnośnie do oprogramowania komputerowego do monitorowania wydajności
systemów kontroli ruchu lotniczego, definicji mapowania,
ładowania aktualizacji i wersji oprogramowania, kontroli dostępu, definicji użytkownika, przyporządkowania obwodów,
edytowania sprzętu, odzyskiwania danych i raportów diagnostycznych, 16 notatniki [notesy], pióra i długopisy [artykuły biurowe], podkładki do pisania z klipsem, podkładki
na biurko, klamerki, klipsy do papieru, aktówki [artykuły biurowe], artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], materiały piśmienne, materiały do rysowania, materiały do pisania, notatniki, notatniki samoprzylepne, pióra kulkowe, flamastry
zakreślacze, kołonotatniki, notesy papierowe, skórzane
okładki na bloki do pisania, bloczki do pisania, spinacze
do papieru, markery do dokumentów, 18 aktówki, bagaż,
etui na klucze, organizery podróżne przystosowane do bagażu, plecaki, podróżne torby na ubranie, skórzane smycze,
torby, torby na zakupy, torby turystyczne, walizki, zestawy
podróżne [wyroby skórzane], bagaż, worki marynarskie, torby kurierskie, torby gimnastyczne, saszetki na zamek, worki
ze ściągaczem, plecaki, 20 karty-klucze z tworzyw sztucznych, niekodowane, klucze z tworzyw sztucznych, zamknięcia do butelek nie ze szkła, metalu lub gumy, korki do butelek, pojemniki niemetalowe na paliwa płynne, pojemniki
niemetalowe [składowanie, transport], pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki pływające niemetalowe, 25 dzianina [odzież], fartuchy [odzież], kamizelki, kombinezony, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki
z krótkim rękawem, kurtki, kurtki z kapturem chroniące przed
zimnem i wiatrem, odzież, okrycia wierzchnie [odzież], podkoszulki bez rękawów, swetry, odzież męska i damska, mianowicie koszulki, koszule z kołnierzykiem, koszulki z krótkim
rękawem, kurtki [odzież], kamizelki do ochrony przed wiatrem, i kurtki nieprzemakalne,wszystkie wyżej wymienione
towary wykonane w całości lub częściowo z materiału tweedowego lub tkaniny tweedowej, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
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pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 36 administrowanie domami czynszowymi, agencje
nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, wynajem biur do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością, usługi pośrednictwa w zakresie nieruchomości komercyjnych, 37 budownictwo, budownictwo portowe, eliminacja zakłóceń
w instalacjach elektrycznych, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja i naprawa samolotów, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konsultacje budowlane, usługi
doradztwa budowlanego, doradztwo techniczne dotyczące
budowy stacjonarnych obiektów naziemnych, doradztwo
i wsparcie techniczne w dziedzinie budowy, naprawy i konserwacji łodzi podwodnych i statków, doradztwo techniczne
dotyczące instalacji, naprawy i konserwacji mobilnych i stacjonarnych obiektów naziemnych, satelitów i powiązanych
systemów informacyjnych, mianowicie produktów do zabezpieczania informacji, łącznościowych, mikrofalowych
i telemetrii i oprzyrządowania, doradztwo i wsparcie techniczne w dziedzinie wykorzystania sprzętu komputerowego
i systemów komputerowych, usługi w zakresie IT oraz uaktualnienia infrastruktury komunikacyjnej, mianowicie, aktualizacja sprzętu komputerowego do systemów technologii informacyjnej i komunikacyjnych, usługi konserwacji systemów telekomunikacyjnych, mianowicie konserwacja sprzętu
do komunikacji radiowej, telewizyjnej i cyfrowej na rzecz innych osób, 38 informacja o telekomunikacji, komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe, nadawanie
bezprzewodowe, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, przesyłanie wiadomości, transfer strumieniowy danych, transmisja satelitarna,
usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności
elektronicznej], wspomagane komputerowo przesyłanie
wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych,
zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych,
doradztwo w dziedzinie łączności satelitarnej i łączności
przez powiązane systemy komunikacyjno-informacyjne,
mianowicie łączność za pośrednictwem transmisji satelitarnej, produktów mikrofalowych i telemetrii oraz oprzyrządowania, doradztwo i wsparcie w dziedzinie bezpiecznej łączności i telemetrii, doradztwo i wsparcie biznesowe w obsłudze systemów i sieci telekomunikacyjnych na rzecz innych
osób, doradztwo i wsparcie biznesowe w dziedzinie zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi, mianowicie, obsługa
sieci telekomunikacyjnych i łączy komunikacyjnych oraz zarządzanie nimi na rzecz innych osób, 42 doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie
technologii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów kom-
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puterowych, analizy systemów komputerowych, 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, projektowanie systemów
komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, tworzenie platform komputerowych,
dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
konwersja programów komputerowych i danych, inna niż
konwersja fizyczna, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją
użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo i wsparcie
techniczne w dziedzinie lotnictwa, doradztwo dotyczące
technologii informacyjnej w dziedzinie łodzi podwodnych
i statków, mobilnych i stacjonarnych obiektów naziemnych,
satelitów i powiązanych systemów informacyjnych, mianowicie, bezpieczeństwo informacyjne, produkty do łączności,
mikrofalowe i telemetria oraz oprzyrządowanie, projektowanie systemów komputerowych do integracji oprogramowania, usług konserwacji i informacji o użytkownikach, systemów wsparcia operacyjnego do integracji oprogramowania,
usług konserwacji i planowania konserwacji i zaopatrzenia
oraz usług wsparcia kontroli zaopatrzenia do satelitarnych
sieci kontroli, systemów komunikacji w czasie rzeczywistym
w obronie i systemów wywiadowczych do celów obronnych
w czasie rzeczywistym, projektowanie systemów komputerowych do wsparcia inżynieryjnego do startowania satelitów, wdrożonych systemów komunikacyjnych i wdrożonych
systemów wywiadowczych, doradztwo i wsparcie techniczne w dziedzinie dostosowywania sprzętu komputerowego
i produktów oprogramowania, doradztwo i wsparcie techniczne w usługach zarządzania programami komputerowymi, usługach zarządzania stronami komputerowymi i użytkowaniu bezprzewodowych sieci komunikacyjnych innych
osób i usług zarządzania łączami komunikacyjnych i zarządzaniu nimi, usługi wsparcia technicznego, mianowicie rozwiązywanie problemów w postaci diagnozowania i badania
problemów ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, hosting interaktywnej strony internetowej, która
umożliwia użytkownikom wprowadzanie, dostęp, monitorowanie i generowanie raportów z wywiadów strategicznych
i taktycznych dotyczących sygnałów, usługi dotyczące IT
oraz migracji infrastruktury komunikacyjnej, usługi IT i rozmieszczenia infrastruktury komunikacyjnej, usługi w zakresie
pomocy technicznej, mianowicie migracji centrów danych,
aplikacji serwerowych i baz danych, usługi migracji danych,
zarządzanie usługami opartymi na bezpiecznej technologii
informacyjnej (IT) na rzecz innych osób, mianowicie zarządzanie aplikacjami, zarządzanie usługami na rzecz przedsiębiorstw, mianowicie zarządzanie aplikacjami, zarządzanie
zapewnieniem informacji, mianowicie zarządzanie ograniczaniem dostępu do sieci, danych i informacji oraz zarządzanie skanowaniem i eliminowaniem nieautoryzowanych danych i programów z plików i sieci oraz zarządzanie bezpieczeństwem cybernetycznym, mianowicie konserwacja
oprogramowania komputerowego związanego z bezpieczeństwem komputerowym i zapobieganie zagrożeniom
komputerowym, usługi konsultacyjne dotyczące sprzętu
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i oprogramowania komputerowego, konsulting techniczny
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, konsulting
techniczny w dziedzinie technologii informacyjnej (IT), utrzymanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, usługi integracyjne w zakresie technologii informacyjnej (IT),
wsparcie techniczne, mianowicie monitorowanie systemów
sieciowych, usługi w zakresie technicznego monitorowania
zdalnej sieci komputerowej i usługi w zakresie konserwacji
oprogramowania, usługi komputerowe, mianowicie zdalne
zarządzanie systemami technologii informacyjnej (IT) osób
trzecich, planowanie, projektowanie systemów informatycznych i zarządzanie nimi, usługi projektowe w dziedzinie
sprzętu i programów komputerowych, projektowanie sieci
komputerowych na rzecz osób trzecich, usługi zapewniania
informacji w celu ochrony poufności, integralności i dostępności systemów informacyjnych i krytycznych danych biznesowych innych osób, mianowicie projektowanie, wdrażanie
i obsługa bezpiecznych systemów komunikacyjnych i sieci
informacyjnych, w celu ochrony poufności, integralności
i dostępności systemów informacyjnych i krytycznych danych biznesowych innych osób, usługi projektowania systemów telekomunikacyjnych, mianowicie projektowanie
sprzętu do łączności radiowej, telewizyjnej i cyfrowej
na rzecz innych osób oraz projektowanie i integracja systemów i sieci komputerowych na rzecz innych osób, mianowicie projektowanie i integracja systemów telefonicznych, systemów komunikacyjnych i systemów wyświetlania, usługi
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony systemów technologii
informacyjnej, mianowicie doradztwo i wsparcie techniczne
w dziedzinie bezpieczeństwa informacji i wywiadowczych
usług bezpieczeństwa w zakresie bezpiecznej i niezabezpieczonej łączności głosowej, przesyłania danych i wideo, autoryzacji użytkowników, rozpoznawania i szyfrowania wiadomości, 45 doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego,
monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych,
usługi w zakresie ochrony.
500016
(220) 2019 05 20
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE,
Grajewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MLEKPOL Najlepsze w kuchni.pl

(210)
(731)

(531)

05.03.06, 26.01.02, 26.11.12, 25.05.02, 25.01.06, 25.01.19,
27.05.01, 27.05.13, 29.01.14
(510), (511) 35 rozpowszechnianie produktów mleczarskich
w celach reklamowych, wynajem miejsca reklamowego, badania i analiza rynku, prowadzenie wykazu informacji handlowych w Internecie, udostępnianie informacji o produktach
mleczarskich osobom trzecim, organizowanie konkursów
i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym,
oferowanie usług aukcyjnych w formie promocji, gromadzenie informacji i prowadzenie spisu przepisów kulinarnych,
usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, pro-
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wadzenie akcji promocyjnych produktów mleczarskich, usługi marketingowe za pośrednictwem telefonu, organizowanie
loterii, konkursów o charakterze reklamowym, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej, sprzedaży
z katalogu lub wykorzystując zamówienie korespondencyjne,
zamówienie ze strony internetowej lub używając środków
telekomunikacji, mleka i produktów mlecznych, organizacja
pokazów, targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych mleka i produktów mleczarskich, 38 zbieranie,
przekazywanie i udostępnianie wiadomości przez telefon
i za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie prowadzenia
portali i blogów internetowych, przesyłanie informacji tekstowych na temat przepisów kulinarnych zawierających produkty mleczarskie i obrazowych za pomocą komputera, usługi
w zakresie przesyłania informacji przy pomocy terminali
komputerowych, poczty elektronicznej, stron internetowych,
41 prowadzenie programów z zakresu sztuki gotowania produktów z wykorzystaniem produktów mleczarskich, posługiwania się przyprawami, organizowanie pokazów i prezentacji
produktów mleczarskich, obsługa publikacji elektronicznych
on-line, pisanie i publikowanie przepisów kulinarnych z zastosowaniem produktów mleczarskich, organizowanie konkursów kulinarnych.
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(540) Artresan

500436
(220) 2019 05 29
BRUK-BET PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Nieciecza
(540) (znak słowny)
(540) Bruk-Bet PV
(510), (511) 9 ogniwa fotowoltaiczne monokrystaliczne
i polikrystaliczne, 11 lampy solarne, 35 usługi sprzedaży modułów fotowoltaicznych świadczone przez sklepy detaliczne
i hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą oraz
poprzez strony internetowe, usługi sprzedaży modułów fotowoltaicznych i lamp solarnych z wykorzystaniem sieci teleinformatycznej, telemarketing, 37 instalacja, konserwacja,
naprawa ogniw fotowoltaicznych.

(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.11.01, 26.11.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej
lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia,
produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety,
dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych,
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice,
produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty
i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze,
żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów
medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne,
chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów
medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych,
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne
implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu
do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii
i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 500449
(220) 2019 05 29
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 500450
(220) 2019 05 29
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)

500132
(220) 2019 05 22
AUROVITAS PHARMA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Escitalopram Aurovitas
(510), (511) 5 leki przeciwdepresyjne.
(210)
(731)

500435
(220) 2019 05 29
BRUK-BET PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza
(540) (znak słowny)
(540) BB PV
(510), (511) 9 ogniwa fotowoltaiczne monokrystaliczne
i polikrystaliczne, 11 lampy solarne, 35 usługi sprzedaży modułów fotowoltaicznych świadczone przez sklepy detaliczne
i hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą oraz
poprzez strony internetowe, usługi sprzedaży modułów fotowoltaicznych i lamp solarnych z wykorzystaniem sieci teleinformatycznej, telemarketing, 37 instalacja, konserwacja,
naprawa ogniw fotowoltaicznych.

(210)
(731)

(210)
(731)

Nr ZT32/2019
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(540) Artresan OPTIMA

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub
do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi,
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne,
preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy diety
do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty
ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych,
produkty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty
biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki
do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki
lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów medycznych, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne
do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych,
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające,
10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty,
okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia
obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji,
plastry chłodzące do celów medycznych, silikonowe plastry
żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(210) 500466
(220) 2019 05 29
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Artresan OPTIMA

(531)

02.09.22, 25.05.25, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.09, 26.01.14,
26.02.03, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
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500472
(220) 2019 05 29
EKO-COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELIMER
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, barwniki, farby, utrwalacze do farb akwarelowych, farby bakteriobójcze, farby proszkowe, farby ognioodporne, farby podkładowe, farby przeciw
zanieczyszczeniom, farby stosowane w ceramice, farby wodne kazeinowe, farby wodne klejowe, farby zawierające azbest,
rozcieńczalniki do lakierów, lakiery brązujące, barwniki do lakierów, lakiery proszkowe, preparaty zapobiegające matowieniu, metale w proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy
i artystów, metalowe folie dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, mieszanki drukarskie, minia, mleko wapienne,
ognioodporne, oleje do konserwacji drewna, oleje przeciwrdzewne, powłoki, powłoki do drewna, powłoki do smołowania papy, powłoki zabezpieczające podwozie pojazdów, powłoki zabezpieczające przed korozją podwozie pojazdów.
(210)
(731)
(540)
(540)

500473
(220) 2019 05 29
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
Difortan

02.09.25, 24.15.01, 24.15.21, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.06,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała,
wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, kosmetyczne
preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji,
preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących
będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak
nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne,
5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe
do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety,
suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty
ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla
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ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty
i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia
zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady
do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne
preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy
do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary
lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak
aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły
ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
500474
(220) 2019 05 29
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WARSZAWY,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EF Embassy Festival
(210)
(731)

(531)

(531) 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 administrowanie dotyczące marketingu, dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 41 doradztwo w zakresie organizacji zawodów kulinarnych, dostarczenie informacji edukacyjnych, koncerty muzyczne na żywo,
organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja
imprez rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach
edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie
imprez w celach kulturalnych, organizowanie imprez w celach rozrywkowych, organizowanie koncertów, organizowanie koncertów muzycznych, organizowanie pokazów tanecznych, pokazy na żywo w celach rozrywkowych, pokazy
tańca na żywo, rozrywka z udziałem muzyki, usługi festiwali
muzycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

500476
(220) 2019 05 29
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
Difortan
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła
do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody
kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, kosmetyczne preparaty
do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania,
produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny
intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami
toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty
do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały
do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające
leczenie, suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła
lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów
medycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych,
szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki
do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki
lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy
do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary
lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak
aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły
ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

500478
(220) 2019 05 29
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
Difortan

24.15.01, 24.15.21, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.06, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła
do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody
kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, prepa-
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raty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, kosmetyczne preparaty
do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania,
produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny
intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami
toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty
do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały
do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające
leczenie, suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła
lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów
medycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych,
szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki
do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki
lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy
do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary
lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak
aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły
ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(210) 500481
(220) 2019 05 29
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak graficzny)
(540)
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(531) 24.15.01, 24.15.21, 26.01.01, 26.01.06, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(210) 500482
(220) 2019 05 29
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Difortan Silnie skoncentrowany na bólu
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów
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dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(210) 500484
(220) 2019 05 29
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak graficzny)
(540)

(531)

02.09.25, 24.15.01, 24.15.21, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.06,
29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
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chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
500549
(220) 2019 05 31
TAHEEBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Michałowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zioła Bieszczadzkie Pozyskiwane ze stanu
naturalnego
(210)
(731)

(531) 05.03.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 susz owocowy, 30 herbaty ziołowe, przetworzone zioła pojedyncze, przetworzone mieszanki ziołowe,
przetworzone mieszanki ziołowo - owocowe.
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500566
(220) 2019 05 31
SZADKOWSKI MAREK GLOBALCOSMETICS,
Mszczonów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GC GLOBAL COSMETICS
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 perfumy, perfumy w postaci stałej, perfumy
w płynie, ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty perfum,
mydło perfumowane, mydła perfumowane, perfumowane
mydła, kremy perfumowane, saszetki perfumowane, chusteczki perfumowane, woda perfumowana, perfumowane
saszetki, talk perfumowany, produkty perfumeryjne, preparaty perfumeryjne, aromaty do perfum, perfumowane wody
toaletowe, syntetyczne produkty perfumeryjne, bursztyn
[wyroby perfumeryjne], jonony [wyroby perfumeryjne], piżmo [wyroby perfumeryjne], waniliowe środki perfumeryjne,
naturalne środki perfumeryjne, geraniol do perfumowania,
bazy do perfum kwiatowych, olejki naturalne do perfum,
preparaty do odymiania [perfumy], perfumy do zastosowań
przemysłowych, perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], produkty do perfumowania pomieszczeń, wanilina
syntetyczna [artykuły perfumeryjne], środki perfumeryjne
i zapachowe, poduszki wypełnione substancjami perfumowanymi, poduszki nasączone substancjami perfumowanymi, produkty perfumeryjne, olejki esencjonalne, olejki do celów perfumeryjnych, mięta do wyrobów perfumeryjnych,
dezodoranty do użytku osobistego [wyroby perfumeryjne],
olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe],
perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, perfumowany puder [do użytku kosmetycznego], perfumowane płyny
pielęgnacyjne do ciała, olejki perfumowane do pielęgnacji skóry, perfumy o zapachu drewna cedrowego, olejki
do perfum i zapachów, zapachy, olejki zapachowe, preparaty zapachowe, saszetki zapachowe, drewno zapachowe,
zapachowe woski, pokojowe spraye zapachowe, zapachowe kamienie ceramiczne, pojemniki z substancjami zapachowymi, woda zapachowa do bielizny, środki zapachowe
do samochodów, preparaty zapachowe do pomieszczeń,
saszetki zapachowe do bielizny, rozpylacze zapachowe
do pomieszczeń, dezodoranty zapachowe do pomieszczeń,
środki zapachowe do pomieszczeń, środki odświeżające powietrze [zapachowe], substancje aromatyczne do zapachów,
środki zapachowe do celów domowych, olejki zapachowe
wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, wkłady do elektrycznych dozowników zapachów do pomieszczeń, wkłady
do nieelektrycznych dozowników zapachów do pomieszczeń, 4 świece perfumowane, świece zapachowe, 35 usługi
reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe i marketingowe
on-line, usługi reklamowe w zakresie artykułów perfumeryjnych, usługi marketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi sklepów
detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi
i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami zapachowymi, usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, rozpowszechnianie (dystrybucja próbek), wystawy w celach han-
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dlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży (dla osób
trzecich), promowanie towarów, działalność marketingowa
dostosowana do sklepów samoobsługowych, usługi dostarczania informacji handlowych na rzecz osób trzecich,
na temat produktów toaletowych, perfum, produktów kosmetycznych, prezentacja produktów za pomocą wszystkich
środków komunikacji, w celu sprzedaży detalicznej produktów toaletowych, perfum, produktów kosmetycznych, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi
pośrednictwa handlowego (pośrednictwo handlowe).
500584
(220) 2019 05 31
ARTISANAL TAPAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTISANAL TAPAS
(210)
(731)

(531) 01.01.02, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane mięso,
konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, jaja, mleko, produkty serowarskie, masło, jogurt i inne
produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, kiełbasy, szynka,
chorizo- kiełbasa hiszpańska, salami, mortadela, bekon, kaszanka, schab wieprzowy, mięso i wędliny, pasztet, pasztet
z wątróbki, pasztet warzywny, gotowe dania składające się
głównie z wieprzowiny, mięsa, ryby, drobiu, dziczyzny, warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden).
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

500587
(220) 2019 05 31
ZWOLSKA URSZULA OKULARIS, Ciechocinek
(znak słowno-graficzny)
OKULARIS

27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.06, 26.04.04, 26.04.01,
26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 9 okulary, okulary, okulary słoneczne i soczewki
kontaktowe, ochronne okulary, okulary korekcyjne, okulary
optyczne, okulary przeciwsłoneczne, okulary polaryzacyjne,
okulary do czytania, okulary dla dzieci, okulary pływackie,
okulary antyrefleksyjne, okulary do rowerzystów, okulary
powiększające, okulary do uprawiania sportu, przeciwsłoneczne okulary na receptę, pojemniczki do soczewek kontaktowych, pojemniczki na szkła kontaktowe, półfabrykaty
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soczewek, półfabrykaty do soczewek kontaktowych, gogle
korekcyjne do pływania, soczewki do okularów, soczewki
optyczne, soczewki powiększające, szklane soczewki optyczne, soczewki z tworzywa sztucznego, soczewki okularów
słonecznych, soczewki [szkła] optyczne, soczewki antyrefleksyjne, soczewki korekcyjne [optyka], soczewki optyczne
do okularów słonecznych, zapasowe soczewki do okularów,
szkła kontaktowe, szkło optyczne, szkła okularowe pokryte powłoką antyrefleksyjną, kolorowe szkła kontaktowe,
szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, urządzenia
optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia i przyrządy
optyczne, artykuły optyczne, futerały na urządzenia optyczne, futerały na okulary, futerały na okulary słoneczne, łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, etui
na okulary, etui na okulary dziecięce, etui na okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary słoneczne, etui na akcesoria
optyczne, mostki do okularów przeciwsłonecznych, osłony
boczne do okularów, osłony do okularów, oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów słonecznych, oprawki okularów wykonane z tworzyw
sztucznych, oprawki do okularów wykonane z metalu
i materiału syntetycznego, oprawki do okularów wykonane
z metalu lub metalu łączonego z tworzywem sztucznym,
paski do okularów przeciwsłonecznych, noski do okularów,
smycze do okularów, sznurki do okularów, sznurki do okularów przeciwsłonecznych, łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, uchwyty do okularów, zauszniki
do okularów, zauszniki do okularów przeciwsłonecznych,
lupy [optyka], woreczki na okulary, części do okularów,
35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji, następujących towarów: okulary, okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, ochronne okulary, okulary korekcyjne, okulary optyczne,
okulary przeciwsłoneczne, okulary polaryzacyjne, okulary
do czytania, okulary dla dzieci, okulary pływackie, okulary
antyrefleksyjne, okulary do rowerzystów, okulary powiększające, okulary do uprawiania sportu, przeciwsłoneczne
okulary na receptę, pojemniczki do soczewek kontaktowych,
pojemniczki na szkła kontaktowe, półfabrykaty soczewek,
półfabrykaty do soczewek kontaktowych, gogle korekcyjne
do pływania, soczewki do okularów, soczewki optyczne, soczewki powiększające, szklane soczewki optyczne, soczewki
z tworzywa sztucznego, soczewki okularów słonecznych,
soczewki [szkła] optyczne, soczewki antyrefleksyjne, soczewki korekcyjne [optyka], soczewki optyczne do okularów
słonecznych, zapasowe soczewki do okularów, szkła kontaktowe, szkło optyczne, szkła okularowe pokryte powłoką
antyrefleksyjną, kolorowe szkła kontaktowe, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, urządzenia optyczne,
wzmacniacze i korektory, urządzenia i przyrządy optyczne,
artykuły optyczne, futerały na urządzenia optyczne, futerały
na okulary, futerały na okulary słoneczne, łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, etui na okulary,
etui na okulary dziecięce, etui na okulary przeciwsłoneczne,
etui na okulary słoneczne, etui na akcesoria optyczne, mostki
do okularów przeciwsłonecznych, osłony boczne do okularów, osłony do okularów, oprawki do okularów i okularów
przeciwsłonecznych, oprawki do okularów słonecznych,
oprawki okularów wykonane z tworzyw sztucznych, oprawki do okularów wykonane z metalu i materiału syntetycznego, oprawki do okularów wykonane z metalu lub metalu łączonego z tworzywem sztucznym, paski do okularów
przeciwsłonecznych, noski do okularów, smycze do okularów, sznurki do okularów, sznurki do okularów przeciwsłonecznych, łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, uchwyty do okularów, zauszniki do okularów,
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zauszniki do okularów przeciwsłonecznych, lupy [optyka],
woreczki na okulary, części do okularów, roztwory do czyszczenia szkieł okularów, roztwory nawilżające do soczewek
kontaktowych, roztwory do dezynfekcji soczewek kontaktowych, ściereczki nasączone środkiem czyszczącym do czyszczenia okularów, chusteczki do czyszczenia okularów [szmatki], usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody,
usługi handlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów
medycznych, 44 usługi optyczne, usługi okulistyczne, usługi
optometryczne, usługi przesiewowych badań wzroku, badania przesiewowe, usługi badania wzroku [zakłady optyczne],
usługi informacyjne dotyczące soczewek kontaktowych,
badania optyczne, dopasowywanie soczewek optycznych,
dopasowywanie soczewek kontaktowych, dopasowywanie
okularów.
(210)
(731)
(540)
(540)

500589
(220) 2019 06 01
MRÓZ ARKADIUSZ CLIP, Sopot
(znak słowno-graficzny)
creo

(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 materiały izolacyjne z tworzywa sztucznego,
folia laminowana do nakładania na podłoże, folia z tworzyw
sztucznych do celów izolacyjnych, papier izolacyjny, tworzywa sztuczne półprzetworzone, folie z tworzyw sztucznych, półprodukty z tworzyw sztucznych, arkusze tworzyw
sztucznych powlekane substancjami klejącymi, materiały
izolacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne produkowane z tworzyw sztucznych, materiały z tworzyw sztucznych w formie folii, materiały z tworzyw sztucznych w formie arkuszy, materiały z tworzyw sztucznych
w postaci pasków, arkusze z tworzyw sztucznych do stosowania w produkcji, laminowane arkusze z tworzyw sztucznych do użytku w produkcji, tworzywa sztuczne w formie
wytłaczanej do użytku w produkcji, folie z tworzyw sztucznych do wypełniania i wyściełania, folia silikonowana, papier
silikonowany, folia antyadhezyjna, papier antyadhezyjny.
(210)
(731)
(540)
(540)

500590
(220) 2019 06 01
BABSKA MAGDALENA, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
CRYSTALLOVE

(531) 03.13.01, 03.13.24, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, kamienie
półszlachetne.
(210) 500591
(220) 2019 06 01
(731) MRÓZ ARKADIUSZ CLIP, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) CLC LOGISTIC

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem budynków, dzierżawa biur, wynajem nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, wynajem mieszkań, wynajem lokali, 39 usługi magazynowe, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie hal.
500625
(220) 2019 06 03
TECHPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WIEPRZ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TECHPLAST

(210)
(731)

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 zamknięcia metalowe, armatura metalowa
do przewodów do sprężonego powietrza, metale nieszlachetne
i ich stopy, metalowe materiały budowlane, przenośne budynki metalowe, materiały metalowe do budowy szlaków kolejowych, materiały metalowe do budowy linii kolejowych, metalowe materiały w postaci płyt, metalowe materiały konstrukcyjne
ogniotrwałe, budowlane materiały metalowe, nieelektryczne
kable żelazne, metalowe kable nieelektryczne, kable z metali
nieszlachetnych (nieelektryczne), nieelektryczne druty żelazne,
nieelektryczne druty jednowłóknowe, drobne wyroby żelazne
do budynków, artykuły metalowe do użytku w budownictwie,
artykuły metalowe do pakowania, owijania i wiązania, rury i rurki
metalowe, sejfy, rudy z metali, zbiorniki metalowe, kurki do beczek metalowe, metalowe krany do beczek do piwa, złączki
rurowe metalowe, króćce metalowe, konstrukcyjne metalowe
złączki połączeniowe, metalowe złączki kablowe, osprzęt do rur
metalowy, zbiorniki metalowe, metalowe zbiorniki do przechowywania skroplonych gazów, zbiorniki metalowe do transportu
gazów sprężonych, zamknięcia metalowe, metalowe zamknięcia do pojemników, zamknięcia zabezpieczające z metalu, zamknięcia do butelek metalowe, nakrętki, sworznie i zamknięcia
z metalu, metalowe rury odpływowe, dysze, końcówki wylotowe
z metalu, kanały metalowe do ukrywania rur wodociągowych,
kanały metalowe na rury wentylacyjne, uliczne kanały ściekowe
metalowe, metalowe kanały drenażowe, metalowe kanały odprowadzające, metalowe kanały odpływowe, metalowe kanały
odwadniające, metalowe kanały wentylacyjne, śluzy metalowe, metalowe kanały przelewowe, metalowe kanały ściekowe,
kanały metalowe, opakowania blaszane, metalowe elementy
usztywniające i wzmacniające konstrukcję, elementy metalowe
w postaci rozgałęźników rurowych, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, zaciski metalowe, metalowe
zaciski węży, śruby metalowe, metalowe śruby mocujące, metalowe śruby do łączenia przewodów, 9 urządzenia i przyrządy
naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne,
kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia i dydaktyczne, urządzenia
i przyrządy do przewodzenia, przekształcania, gromadzenia, regulowania lub kontrolowania elektryczności, urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, automatyczne maszyny sprzedające
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dozujące, mechanizmy do aparatów uruchamianych żetonami,
kasy rejestrujące, maszyny liczące i sortujące monety, automatyczne maszyny liczące i sortujące monety, karty interfejsowe
do urządzeń przetwarzających dane, komputery, urządzenia
do gaszenia ognia, aparaty do nurkowania, rurki z ustnikiem
do oddychania pod wodą, fajki z ustnikiem do oddychania pod
wodą, 11 krany, zamknięcia niemetalowe, śruby niemetalowe,
armatura niemetalowa do przewodów sprężonego powietrza,
armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych,
armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń
wodnych, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub
gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, armatura
do pieców, ciśnieniowe zbiorniki wody, zbiorniki ciśnieniowe
do wody, zawory bezpieczeństwa do wodociągów, zawory
bezpieczeństwa do urządzeń wodnych, zawory bezpieczeństwa do rur gazowych, zbiorniki na wodę, ciśnieniowe zbiorniki
wody, zbiorniki wody pod ciśnieniem, instalacje klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne, domowe instalacje klimatyzacyjne, instalacje i urządzenia klimatyzacyjne, 17 guma,
gutaperka, azbest, mika, surowiec lub półprodukt, tworzywa
sztuczne w formie wyciśniętej do użytku w produkcji, materiały
do pakowania, materiały uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, elastyczne rury niemetalowe do przewodzenia materiałów gazowych, elastyczne rury niemetalowe do przewodzenia
materiałów płynnych, króćce niemetalowe, niemetalowe złączki do rur, połączenia rurowe niemetalowe, niemetalowe złączki
do wieży strażackich, niemetalowe połączenia rurowe części
sztywnych instalacji wodociągowych, gumowe złączki do połączeń splatanych kabli nieelektrycznych, 20 obręcze do beczek
niemetalowe, meble, lustra, ramki na obrazy i fotografie, towary (nie ujęte w innych klasach) z drewna, korka, rotangu, wiklin,
rogu, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, pianki morskiej i surogatów tych wszystkich materiałów lub
z tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe na paliwa i gazy,
palety transportowe niemetalowe, zbiorniki na wodę z tworzyw
sztucznych, śruby niemetalowe, niemetalowe śruby mocujące,
śruby dociskowe niemetalowe, zamknięcia do pojemników,
zamknięcia do butelek niemetalowe, niemetalowe zamknięcia
do butelek, zamknięcia do pojemników niemetalowe, niemetalowe zamknięcia do rur, zamknięcia do pojemników wykonane
z tworzyw sztucznych, tablice identyfikacyjne, 40 obróbka materiałów, frezowanie, galwanizacja, grawerowanie, impregnacja
ognioodporna tkanin, kowalstwo, hartowanie metali, odlewanie i obróbka metali, powlekanie metalu, recykling odpadów
z tworzyw sztucznych i metali, obróbka materiałów a zwłaszcza
spawanie, lutowanie, szlifowanie, wulkanizacja.
500653
(220) 2019 06 04
PGD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tak!
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(531) 24.15.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do czyszczenia, środki
myjące, czyszczące, polerujące i nabłyszczające, preparaty do mycia, preparaty do odtłuszczania, w tym środki
do mycia naczyń i szkła, detergenty, środki do mycia samochodów, środki do czyszczenia podłóg, ścian, kafelek,
płytek i marmurów, środki usuwające powłokę ochronną
i nabłyszczającą z podłóg, środki do nabłyszczania podłóg, pasty i lakiery do podłóg, środki do prania, wybielania i płukania, w tym: proszki, płyny i środki do płukania,
środki przeciwpieniące, preparaty wybielające, płyny
do prania dywanów i obić tapicerskich, środki sanitarne,
zwłaszcza: środki do czyszczenia sanitariatów, preparaty
do czyszczenia metali, dezodoranty, środki do usuwania
rdzy i kamienia, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki grzybobójcze, płyny
do spryskiwania i mycia szyb, preparaty do czyszczenia
ceramiki, 35 sprzedaż: kosmetyki, preparaty do czyszczenia, środki myjące, czyszczące, polerujące i nabłyszczające, preparaty do mycia, preparaty do odtłuszczania, w tym
środki do mycia naczyń i szkła, detergenty, środki do mycia samochodów, środki do czyszczenia podłóg, ścian,
kafelek, płytek i marmurów, środki usuwające powłokę
ochronną i nabłyszczającą z podłóg, środki do nabłyszczania podłóg, pasty i lakiery do podłóg, środki do prania, wybielania i płukania, w tym: proszki, płyny i środki
do płukania, środki przeciwpieniące, preparaty wybielające, płyny do prania dywanów i obić tapicerskich, środki
sanitarne, zwłaszcza: środki do czyszczenia sanitariatów,
preparaty do czyszczenia metali, dezodoranty, środki
do usuwania rdzy i kamienia, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki grzybobójcze, płyny do spryskiwania i mycia szyb, preparaty
do czyszczenia ceramiki.
(210)
(731)
(540)
(540)

500674
(220) 2019 06 04
BORYSEWICZ MICHAŁ, Lublin
(znak słowno-graficzny)
RC RESTAURANT IS CLOTHES

(210)
(731)

(531) 09.05.01, 27.05.01
(510), (511) 25 czapki jako nakrycia głowy, fartuchy jako
odzież, kamizelki, kombinezony, koszule, koszule z krótkimi
rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, spódnico-spodenki.
500676
(220) 2019 06 04
INSTYTUT ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOŚCI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK W OLSZTYNIE, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej
Akademii Nauk rż STACJA BADAWCZA POPIELNO

(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.11.02, 03.03.01
(510), (511) 9 audiobooki, e-booki na nośnikach informatycznych, interfejsy komputerowe, programy komputerowe, komputerowe bazy danych, wydawnictwa i publikacje
on-line, książki elektroniczne, publikacje i czasopisma elektroniczne, wydawnictwa multimedialne, nagrania dźwięku,
obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych
w wersji przystosowanej do odtwarzania w urządzeniach
multimedialnych, urządzenia mobilne do odczytu publikacji elektronicznych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, 16 afisze, albumy, almanachy, biuletyny, plakaty, książki,
skrypty, podręczniki, fotografie, katalogi, periodyki, broszury,
czasopisma, kalendarze, materiały szkoleniowe i instruktażowe w postaci wydawnictw, materiały informacyjne i reklamowe, prospekty, publikacje, druki, wydawnictwa folderowe,
wydawnictwa naukowe, skrypty i książki z takich dziedzin jak:
nauki rolnicze, weterynaryjne oraz biologiczne, 35 usługi reklamowe, marketing, usługi konsultingowe, audyt przedsiębiorstw, usługi badania rynku, usługi w zakresie zarządzania
i doradztwa prowadzenia działalności gospodarczej, usługi
związane z przygotowywaniem projektów partnerskich,
projektów ze środków krajowych lub międzynarodowych
oraz projektów finansowanych z funduszy strukturalnych,
poszukiwanie partnerów do projektu, przygotowywanie
wniosków, biznes planów, promocja, poszukiwanie i kojarzenie partnerów w tym do współpracy w zakresie transferu
wiedzy, wynalazków, technologii i innowacji oraz partnerów
do współpracy gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach informacyjnych, handlowych, reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych takich jak: ulotek,
prospektów, druków, katalogów, broszur i innych materiałów informacyjnych związanych z prowadzonymi usługami
badawczymi, doradczymi, prowadzenie akcji promocyjnej
i reklamowej w prasie, radiu, telewizji i w sieci internetowej,
reklama billboardowa, 38 udostępnianie internetowego
forum dyskusyjnego, usługi w zakresie przesyłania informacji, łączność poprzez terminale komputerowe, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, 41 usługi edukacyjne, porady w zakresie edukacji i kształcenia, organizowanie
i prowadzenie krajowych oraz zagranicznych konferencji naukowych, seminariów, kongresów, warsztatów, sympozjów
i zjazdów naukowych, upowszechnianie i przedstawianie
wyników badań i prac rozwojowych Instytutu do wdrożenia
w praktyce przedstawiając je na: szkoleniach, zjazdach, seminariach i publikacjach, organizowanie pokazów i prezentowanie osiągnięć naukowo-technicznych, organizowanie
spotkań przedstawicieli przedsiębiorców i władz z przedstawicielami nauki w dziedzinie nauk o życiu w celu transferu
technologii i innowacji ze sfery nauki do biznesu, publikacja
elektroniczna on-line książek, periodyków, raportów, folde-

41

rów, materiałów szkoleniowych, usługi wydawnicze, publikowanie książek i wydawnictw inne niż reklamowe oraz broszur,
czasopism, płyt, nagrań, udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych poprzez organizację szkoleń, zjazdów,
seminariów, popularyzacja wiedzy i innowacji poprzez: publikacje, konferencje, seminaria, udział w wystawach, targach, spotkaniach, warsztatach, wymianie doświadczeń,
stworzenie platformy internetowej, 42 usługi wykonywania
badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych wykonywane na zlecenie osób trzecich w zakresie
nauk rolniczych, weterynaryjnych i biologicznych, usługi
wykonywania badań: laboratoryjnych, biologicznych, chemicznych, bakteriologicznych, mikrobiologicznych, molekularnych, wykonywanie ekspertyz naukowych, wykonywanie
opinii, testowanie, wykonywanie pomiarów, projektowanie
techniczne, projektowanie systemów komputerowych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
konwersja danych na programy komputerowe, projektowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne, zarządzanie portalem internetowym, 45 doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, obrót prawami własności
intelektualnej, mediacje, licencjonowanie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi i własnością przemysłową, pośrednictwo w udzielaniu licencji i pośrednictwo
w obrocie prawami własności intelektualnej, usługi pomocy
w sprawach spornych, doradztwo prawne i patentowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

500698
(220) 2019 06 04
TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
GAMZIRI RKATSITELI

(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 25.01.19, 25.01.25
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.
500717
(220) 2019 06 05
ALBATROS ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) sp seal
(510), (511) 40 cięcie metalu, galwanizacja, galwanizowanie,
galwanizowanie metali, metalizacja, miedziowanie, niklowanie, chromowanie, nakładanie powłok odpornych na zużycie
przy wykorzystaniu procesów elektrolitycznych, nakładanie
powłok wykorzystując termiczne napylanie plazmowe, nakładanie powłok odpornych na zużycie za pomocą proce(210)
(731)
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sów autokatalizy, nakładanie powłok wykorzystując techniki
chemicznego osadzania z fazy gazowej, nakładanie powłok
wykorzystując techniki fizycznego osadzania z fazy gazowej,
nakładanie powłok wykorzystując techniki naparowywania próżniowego, naparowywanie próżniowe powierzchni
metalowych, obróbka cieplna powierzchni metali, obróbka
cieplna i nakładanie powłok na stal, obróbka i powlekanie
powierzchni metalowych, obróbka metalu w tym kształtowanie, tłoczenie, odpuszczanie, wytłaczanie, pokrywanie
powłoką galwaniczną, powlekanie elektroforetyczne, galwaniczne, powlekanie metalu niemalarskie, powlekanie metodą azotowania plazmowego, ogniowe, plazmowe, proszkowe, za pomocą azotku tytanu.
(210)
(731)
(540)
(540)

500719
(220) 2019 06 05
REDS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
SENSUM

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 symulatory, symulatory urządzeń, symulatory
do sterowania i kontroli pojazdów, symulatory do symulacji obsługi pojazdów lądowych, symulatory do trenowania
personelu w zakresie prowadzenia pojazdów, urządzenia
do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, elektroniczne symulatory sportowe
do treningu [sprzęt komputerowy i sprzęt do nauczania
na bazie oprogramowania], urządzenia i przyrządy naukowe, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie symulacyjne, oprogramowanie
szkoleniowe, edukacyjne oprogramowanie komputerowe,
oprogramowanie komputerowe do śledzenia zachowania
kierujących pojazdami, 35 przetwarzanie danych, komputerowe przetwarzanie danych, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, doradztwo w zarządzaniu biznesowym
w dziedzinie transportu lądowego.
500768
(220) 2019 06 05
BR KONSORCJUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REFLEKS
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iö
(210)
(731)

(531) 27.01.01
(510), (511) 11 armatura i ceramika wodno-sanitarna w tym
sanitarny sprzęt łazienkowy, wanny kąpielowe, brodziki
natryskowe, obudowy wanien i brodzików, kabiny i parawany natryskowe, prysznice, drążki i uchwyty do pryszniców, miski ustępowe, spłuczki ustępowe, miski i spłuczki
kompaktowe, dolnopłuki, bidety, pisuary, zlewozmywaki,
umywalki, postumenty i półpostumenty umywalek, misek
ustępowych, bidetów i pisuarów, deski sedesowe, armatura
wodociągowa, sanitarna i gazowa, łazienkowe i kuchenne
baterie zaworowe, głowice baterii zaworowych, syfony
i odpływy kanalizacyjne, uszczelki do zaworów i innej ar-
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matury wodociągowej, filtry do wody i gazu, zainstalowane
w rurociągach, instalacje wodne oraz kanalizacyjne w tym
instalacje kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, lutowane,
klejone i zgrzewane, instalacje wodne z miedzi i tworzyw
sztucznych, wpusty posadzkowe, kratki rewizyjne, części
do budowy studni - pompa głębinowa, rura osłonowa, rurociąg tłoczny pompy głębinowej, zawór zwrotny, głowica,
zasuwa, obudowa studni, instalacje odwodnieniowe i drenarskie, rury drenarskie, urządzenia do wentylacji, wentylatory, okapy wentylacyjne, pochłaniacze oparów, wodne
grzejniki C.O., naczynia przeponowe-wyrównawcze dla
instalacji C.O., zasobniki ciepłej wody użytkowej, zbiorniki
ciśnieniowe wody, instalacje podłogowego ogrzewania
pomieszczeń, rury grzewcze, rozdzielacze wody grzewczej
oraz inny osprzęt do instalacji ogrzewania podłogowego,
kanały kominowe do kotłów grzewczych, kotły walczakowe
bateryjne, nawilżacze do grzejników do centralnego ogrzewania, klapy i zasuwy burzowe, urządzenia do oczyszczania ścieków, rury kotłowe centralnego ogrzewania, pompy
cieplne, zawory kanalizacyjne.
500817
(220) 2019 06 06
WORK AND FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WORK & FUN
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 prowadzenie agencji reklamowej, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, dystrybucja materiałów reklamowych, produkcja audycji i filmów reklamowych dla radia,
telewizji, Internetu, organizowanie pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, badanie rynku, badanie
opinii publicznej, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, usługi marketingowe, marketing
ukierunkowany, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 41 organizacja i obsługa widowisk, pokazów,
przyjęć, seminariów, zjazdów, konferencji, teleturniejów,
imprez kulturalnych i rozrywkowych, organizacja i obsługa targów i wystaw, organizacja działalności rekreacyjnej
i sportowej, organizacja obozów sportowych i obozów rekreacyjnych, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
sprzedaż zwłaszcza z wykorzystaniem internetu biletów
na imprezy masowe oraz imprezy turystyczne, 43 usługi
pośredników turystycznych, agentów turystycznych i biur
turystycznych w zakresie rezerwacji i organizowania zakwaterowania dla podróżnych.
500831
(220) 2019 06 07
GALICJANKA RP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) GALICJANKA
(510), (511) 32 wody: mineralne, źródlane, stołowe, gazowane, sodowe, w tym również każda z nich z dodatkami smakowymi lub zapachowymi, napoje bezalkoholowe, w tym
z udziałem wód mineralnych, soków owocowych, wyciągów ziołowych, aperitify i koktajle bezalkoholowe, napoje
izotoniczne.
(210)
(731)
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(210) 500837
(220) 2019 06 07
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Odwróceni
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe,
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym,
w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego,
naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajniki sygnału
naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne
i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy
aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę
kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające
dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe, programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem
cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy do prowadzenia
gier komputerowych, konkursów, przystosowane do użycia
z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym,
programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji,
urządzenia do zapisu audio i video w postaci skompresowanej,
anteny radiowe i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo
w postaci plików w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne, monitory, komputery i urządzenia towarzyszące, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym,
35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele
reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi produkcji
audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu,
usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek
reklamowych, organizacji pokazów i wystaw handlowych/reklamowych, usługi badania opinii publicznej, badania rynku
mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności
gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących
działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu
internetowego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych
utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach
multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach obrazu
i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej
i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej
do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego
i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych,
odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym deko-
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derem sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego
sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zestawów
aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych
zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów
papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery,
bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki,
breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane
na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa
damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane
i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne,
pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt
kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania
na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie,
papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne,
piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki,
podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery,
radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy
podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty,
wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie,
wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki,
znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi
emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych
oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji
telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania
programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane - zakres dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych
dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania
informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług,
uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji
od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie
z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi dostarczania informacji
on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu
do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji
i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług,
dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony
www, usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie
serwisów internetowych www, dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów
w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nada-
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wania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania
sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu
do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również
umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci,
umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, usługi udostępniania dostępu
do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, usługi dostarczania dostępu do serwerów internetowych,
usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet - kawiarenka internetowa, 41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów,
organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia,
telewizji, Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania
odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usług automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę,
usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci
plików w formacie elektronicznym ze stron www przez Internet,
usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych
materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów,
czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie
ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej zawarte w tej klasie,
42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych,
usługi dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte
w tej klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie badań
w dziedzinie usług medialnych - prace badawczo-wdrożeniowe
dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technologii
w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody.
500843
(220) 2019 06 07
UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Luxury CREAM FUDGE

(210)
(731)

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

500881
(220) 2019 06 07
PTAK DANIEL INFOS, Opole
(znak słowno-graficzny)
GOLDENO

(531) 17.02.01, 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna biżuterii i wyrobów jubilerskich.
500884
(220) 2019 06 07
POLIRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeladź
(540) (znak słowny)
(540) poliron
(510), (511) 35 usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich rud metali i wyrobów hutniczych, odpadów i materiałów do recyklingu oraz złomu, sprzedaż za pośrednictwem
sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych rud
metali i wyrobów hutniczych, odpadów i materiałów do recyklingu oraz złomu, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza
Internetu, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem mediów społecznościowych, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów,
broszur), analizy rynkowe, badania rynku, badania opinii
publicznej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
edytorskie usługi w zakresie reklamy, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom, 40 recykling odpadów
i śmieci, sortowanie i segregowanie odpadów i materiałów
nadających się do recyklingu oraz ich przetwarzanie, odzysk
surowców z segregowanych odpadów.
(210)
(731)

500927
(220) 2019 06 10
POLSKI HOLDING HOTELOWY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI HOLDING HOTELOWY
(210)
(731)

(531)

(531) 03.04.02, 26.04.15, 26.03.02, 27.05.01, 28.01.99, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze.
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01.17.11, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 26.03.02, 26.03.05,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, zarządzanie hotelami, zarządzanie administracyjne hotelami, zarządzanie biznesowe hotelami, usługi reklamowe
dotyczące hoteli, usługi zarządzania hotelami [dla osób trzecich], dostarczanie informacji porównawczych w zakresie
cen pokoi hotelowych, usługi doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, 36 wynajem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie
portfelem nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości,
37 konserwacja nieruchomości, remont nieruchomości, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości komercyjnych, 39 organizowanie podróży z i do hotelu,
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40 przetwarzanie żywności i napojów, 41 usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, 43 usługi hotelowe, hotelowe
usługi kateringowe, usługi restauracji hotelowych, rezerwacja miejsc w hotelach.
500937
(220) 2019 06 10
POLSKI HOLDING HOTELOWY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI HOLDING HOTELOWY
(210)
(731)

(531)

01.17.11, 26.03.02, 26.03.05, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, zarządzanie hotelami, zarządzanie administracyjne hotelami, zarządzanie biznesowe hotelami, usługi reklamowe
dotyczące hoteli, usługi zarządzania hotelami [dla osób trzecich], dostarczanie informacji porównawczych w zakresie
cen pokoi hotelowych, usługi doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, 36 wynajem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie
portfelem nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości,
37 konserwacja nieruchomości, remont nieruchomości, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości komercyjnych, 39 organizowanie podróży z i do hotelu,
40 przetwarzanie żywności i napojów, 41 usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, 43 usługi hotelowe, hotelowe
usługi kateringowe, usługi restauracji hotelowych, rezerwacja miejsc w hotelach.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

500946
(220) 2019 06 10
US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
balance XENNA JUNIOR

01.15.21, 01.15.24, 11.03.01, 11.03.02, 27.05.01, 29.01.15,
25.05.02
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
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ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(210) 500947
(220) 2019 06 10
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Xenna Odzyskaj lekkość siebie
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
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go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(210) 500948
(220) 2019 06 10
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Xenna Balance
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
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dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(210) 500949
(220) 2019 06 10
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Xenna Balance Junior
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy
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i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
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(540) balance XENNA JUNIOR

(210) 500950
(220) 2019 06 10
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Xenna Extra Comfort
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 500964
(220) 2019 06 10
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 500968
(220) 2019 06 10
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) balance XENNA JUNIOR

(210)
(731)
(540)
(540)
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500972
(220) 2019 06 11
BOBER MAREK REHAB-MED., Toruń
(znak słowno-graficzny)
REHAB-MED MAREK BOBER REHABILITACJA
FUNKCJONALNA

(531)

(531)

01.15.21, 01.15.24, 11.03.01, 11.03.02, 25.05.02, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub
do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi,
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne,
preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy diety
do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty
ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych,
produkty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty
biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki
do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki
lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów medycznych, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne
do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych,
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające,
10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty,
okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia
obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji,
plastry chłodzące do celów medycznych, silikonowe plastry
żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

02.01.01, 02.01.08, 02.01.23, 26.01.01, 26.01.14, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku ze sprzętem
rehabilitacyjnym, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w związku ze sprzętem do fizjoterapii, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku ze sprzętem
ortopedycznym, 44 rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa
i rehabilitacyjna, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń
fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, opieka pielęgniarska, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem
pacjenta, fizjoterapia, usługi fizjoterapii, usługi elektroterapii dla fizjoterapii, dopasowywanie urządzeń i aparatów
ortopedycznych.
501015
(220) 2019 06 11
DOBROWOLSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice Górne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Syty Wilk

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 buliony, buliony gotowe, buliony mięsne,
galaretki, flaki, mięso i wędliny, kiełbasy, konserwy mięsne,
krwawa kiszka, oleje i tłuszcze jadalne, szynka, pasty mięsne
(w tym pasztety, smalec), przetworzone produkty mięsne,
potrawy mięsne gotowane, podroby, 35 reklama, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
promocja sprzedaży, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej oraz za pośrednictwem internetu (sprzedaż on-line)
towarów obejmujących: buliony, buliony gotowe, buliony
mięsne, galaretki, flaki, mięso i wędliny, kiełbasy, konserwy
mięsne, krwawą kiszkę, oleje i tłuszcze jadalne, szynkę, pasty
mięsne (w tym pasztety, smalec), przetworzone produkty
mięsne, potrawy mięsne gotowane, podroby, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie
targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach w celu
ich sprzedaży.
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501018
(220) 2019 06 11
DOBROWOLSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice Górne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Słoneczne podkarpackie
(210)
(731)

(531) 01.03.01, 01.03.02, 01.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 buliony, buliony gotowe, buliony mięsne,
galaretki, flaki, mięso i wędliny, kiełbasy, konserwy mięsne,
krwawa kiszka, oleje i tłuszcze jadalne, szynka, pasty mięsne
(w tym pasztety, smalec), przetworzone produkty mięsne,
potrawy mięsne gotowane, podroby, 35 reklama, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
promocja sprzedaży, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej oraz za pośrednictwem internetu (sprzedaż on-line)
towarów obejmujących: buliony, buliony gotowe, buliony
mięsne, galaretki, flaki, mięso i wędliny, kiełbasy, konserwy
mięsne, krwawą kiszkę, oleje i tłuszcze jadalne, szynkę, pasty
mięsne (w tym pasztety, smalec), przetworzone produkty
mięsne, potrawy mięsne gotowane, podroby, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie
targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach w celu
ich sprzedaży.
501019
(220) 2019 06 11
DOBROWOLSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice Górne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lucky! Go!

(210)
(731)

(531) 08.07.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 artykuły spożywcze dla szczeniąt, jadalne smakołyki dla zwierząt, jadalne kości i kostki do żucia
dla zwierząt domowych, karma dla zwierząt domowych,
karmy w puszce przeznaczone dla psów, karmy w puszce
przeznaczone dla kotów, kości dla psów, napoje dla zwierząt, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt,
35 reklama, prezentowanie towarów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi sprzedaży
hurtowej, detalicznej, wysyłkowej oraz za pośrednictwem
internetu (sprzedaż on-line) towarów obejmujących: artykuły spożywcze dla szczeniąt, jadalne smakołyki dla zwierząt,
jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, karmę dla zwierząt domowych, karmy w puszce przeznaczone
dla psów, karmy w puszce przeznaczone dla kotów, kości dla
psów, napoje dla zwierząt, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt.
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501024
(220) 2019 06 12
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno
(540) (znak słowny)
(540) 1233
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, wódka.
(210)
(731)

(210) 501059
(220) 2019 06 12
(731) STRZECHA MARIUSZ KOORDYNACJA, Rożki
(540) (znak słowny)
(540) Podobus
(510), (511) 12 autobusy, autokary, pojazdy i środki transportu, pojazdy do poruszania się po lądzie, 44 usługi w zakresie
opieki zdrowotnej dla ludzi, badanie sprawności fizycznej,
badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badania w celu
oceny zagrożenia dla zdrowia, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, fizjoterapia, monitorowanie pacjentów, opieka
medyczna i zdrowotna, opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa i rehabilitacja, usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej.
(210) 501061
(220) 2019 06 12
(731) STRZECHA MARIUSZ KOORDYNACJA, Rożki
(540) (znak słowny)
(540) MultiReha
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie komputerowe [programy], oprogramowanie komputerowe do komunikacji z użytkownikami komputerów przenośnych,
oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz
danych, oprogramowanie pośredniczące do zarządzania
funkcjami oprogramowania w urządzeniach elektronicznych, oprogramowanie komputerowe do wykorzystania
w systemach, wspomagających podejmowanie decyzji medycznych, oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie wspomagające,
oprogramowanie elektromechaniczne, oprogramowanie
bioinformatyczne, oprogramowanie biometryczne, wbudowane oprogramowanie, oprogramowanie do optymalizacji,
oprogramowanie do testów, oprogramowanie do diagramów, oprogramowanie do raportowania, oprogramowanie
do zdalnej diagnostyki, oprogramowanie do sterowania
maszynami, oprogramowanie do monitorowania zdrowia,
oprogramowanie komunikacyjne i sieciowe, oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie informatyczne do telefonów komórkowych, oprogramowanie diagnostyczne
i do rozwiązywania problemów, oprogramowanie symulacyjne do użytku w komputerach cyfrowych, oprogramowanie do obsługi urządzeń rehabilitacyjnych i medycznych,
komputerowe bazy danych, nagrane programy komputerowe, programy do przetwarzania danych.
(210)
(731)
(540)
(540)

501062
(220) 2019 06 12
ŻURAWSKI SYLWESTER TOMASZ QBEK, Macierzysz
(znak słowno-graficzny)
qbek QBEK - VENDING MACHINES
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(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 7 automaty sprzedające chłodnicze, automaty
sprzedające na żetony, automaty sprzedające uruchamiane
monetami, automatyczne maszyny dozujące, 35 sprzedaż
detaliczna i hurtowa następujących towarów: automaty
sprzedające chłodnicze, automaty sprzedające na żetony,
automaty sprzedające uruchamiane monetami, automatyczne maszyny dozujące, 39 napełnianie automatów sprzedających, napełnianie maszyn i pojemników, pakowanie i składowanie towarów.
(210)
(731)
(540)
(540)

501065
(220) 2019 06 12
OBRUŚNIK OLAF MGG, Skawina
(znak słowno-graficzny)
Mr. Green Grass całoroczna pielęgnacja trawników

(531) 02.05.02, 05.11.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 ogrodnictwo, ogrodnictwo krajobrazowe,
projektowanie, budowa i pielęgnacja ogrodów, tępienie
szkodników (w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie), usługi
z zakresu szkółek roślinnych, pielęgnacja trawników, układanie kompozycji kwiatowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

501080
(220) 2019 06 12
ATLANTIS KUŁAKOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
FLY HOTEL

(531) 29.01.13, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 41 organizacja imprez rozrywkowych, organizacja szkoleń, organizacja przyjęć, organizacja i administrowanie wystawami, konferencjami i spotkaniami, 43 usługi hotelowe, organizowanie noclegów, prowadzenie hoteli, moteli,
barów, restauracji, organizowanie bankietów i dostarczanie
żywności (catering), usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
usługi restauracji hotelowych, tymczasowe zakwaterowanie,
informacja hotelowa, rezerwacje miejsc w hotelach, rezerwacja i rezerwowanie hoteli (także przez Internet), zapewnianie
zakwaterowania w hotelach (także przez Internet), dostarczanie informacji przez Internet dotyczące usług hotelowych.

Nr ZT32/2019

(210) 501100
(220) 2019 06 13
(731) CHORZEWSKI GRZEGORZ BIOGENET, Józefów
(540) (znak słowny)
(540) innubio
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], 35 komputerowe bazy
danych (pozyskiwanie danych do -), systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 42 wynajem sprzętu do przetwarzania danych, chmura obliczeniowa,
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, przechowywanie danych elektronicznych.
501131
(220) 2019 06 13
PIONIER DISPLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Pionier Display
(510), (511) 35 administrowanie i zarządzanie działalnością
gospodarczą, administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, usługi konsultingowe związane z personelem, usługi konsultingowe
związane z zarządzaniem, zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie firmą, zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo i zarządzanie
biznesowe w zakresie działalności marketingowej, zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie.
(210)
(731)

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

501176
(220) 2019 06 14
FUNDACJA ECCC, Lublin
(znak słowno-graficzny)
FUNDACJA ECCC Europejski Certyfikat Kompetencji
Cyfrowych

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.09, 29.01.14
(510), (511) 35 powielanie dokumentów, 41 informacja
o edukacji.
(210) 501177
(220) 2019 06 14
(731) Mitsui & Co., Ltd., Tokio, JP
(540) (znak słowny)
(540) QUANTUM
(510), (511) 24 tkaniny tekstylne w belach, mianowicie tkaniny tekstylne do użytku w produkcji artykułów odzieżowych
i śpiworów, 25 odzież, mianowicie okrycia wierzchnie, płaszcze, kurtki [odzież], spodnie, anoraki, parki, kaptury [odzież]
oraz luźne ubrania wierzchnie z kapturem, szlafroki z kapturem, nakrycia głowy, obuwie, paski do odzieży.
501179
(220) 2019 06 14
ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowny)
(540) MLECZNA RZEKA
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne.

(210)
(731)

Nr ZT32/2019
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501180
(220) 2019 06 14
ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MLECZNA RZEKA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25, 26.11.01, 26.11.11
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne.
501200
(220) 2019 06 15
ALL 4 OFFICE BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WHITE LABEL PAPER

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papier do drukarek laserowych, papier rolowany do drukarek, papier offsetowy, papier matowy, papier drukarski,
papier kserograficzny, papier do druku cyfrowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

501201
(220) 2019 06 15
OPOKA PIOTR PREZENT BALONOWY, Kielce
(znak słowno-graficzny)
PREZENT BALONOWY

21.01.16, 02.09.01, 26.01.01, 09.01.10, 26.04.02, 26.04.22,
27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 banery wystawowe z papieru, reklamowe
szyldy papierowe, szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, drukowane papierowe tablice reklamowe, wstążki papierowe, papierowe wstążki do pakowania prezentów, torby na prezenty, papierowe torby na prezenty, opakowania
na prezenty, opakowanie na prezenty, kartki do opakowań
na prezenty, opakowania na prezenty z tworzyw sztucznych,
ozdoby ścienne z papieru, papierowe ozdoby do ciast, ozdoby papierowe na przyjęcia, papier do pakowania prezentów,
papierowe etykietki na prezenty, papier metalizowany do pakowania prezentów, pudełka na prezenty z papieru, kokardy
papierowe do pakowania prezentów, dekoracyjny papier
do pakowania, dekoracje na stół z papieru, papierowe dekoracyjne girlandy na przyjęcia, dekoracje na przyjęcia z papieru metalizowanego, opakowania na żywność, zaproszenia,
drukowane zaproszenia, drukowane zaproszenia kartonowe,
drukowane zaproszenia papierowe, zaproszenia na przyję-
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cia, bloczki na zaproszenia na przyjęcia, kartki okolicznościowe, rozkładane kartki okolicznościowe z niespodzianką, kartki okolicznościowe na zawiadomienia i podziękowania, kartki
rocznicowe, kartki urodzinowe, kartki świąteczne, kartki z życzeniami, kartki z podziękowaniami, kartki muzyczne z życzeniami, papierowe dekoracje do artykułów spożywczych,
naklejki, koperty na butelki z papieru lub kartonu, drukowane zabawne etykiety na butelki z winem, etykiety jako owijki
na butelki z papieru lub kartonu, ręcznie malowane papierowe etykiety na butelki z winem, tablice ogłoszeniowe z papieru, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, księgi gości, drukowane znaki papierowe zawierające numery stołów
do stosowania podczas specjalnych wydarzeń, papierowe
torebki na przyjęcia, artykuły papiernicze na przyjęcia, karty
menu, dekoracje ścienne 3D wykonane z papieru, dekoracje
ścienne 3D wykonane z tektury, dekoracje na środek stołu
z papieru, dekoracje z papieru, serwetki jednorazowe, papierowe serwetki o wzorze koronkowym, papierowe serwetki
koronkowe, serwetki stołowe papierowe, litery i cyfry samoprzylepne, statuetki z masy papierowej, albumy fotograficzne, albumy kolekcjonerskie, albumy ślubne, albumy weselne,
albumy upamiętniające wydarzenia, albumy do zdjęć, albumy do wklejania, 20 szyldy reklamowe z tworzyw sztucznych, nieświecące tablice reklamowe z tworzyw sztucznych,
nieświecące tablice z tworzyw sztucznych do celów reklamowych, pudełka drewniane, pudełka z drewna, pojemniki
w formie pudełek wykonanych z drewna, poduszki ozdobne,
pudełka z drewna powlekanego papierem, skrzynki drewniane, dekoracyjne skrzynki drewniane, skrzynki do pakowania
wykonane z drewna, skrzynie wykonane z drewna do przechowywania, ozdobne tablice rejestracyjne z tworzyw
sztucznych, tablice ozdobne wykonane z tworzyw sztucznych, nieświecące tablice z drewna do celów reklamowych,
tabliczki wykonane z drewna, wywieszki z drewna lub tworzyw sztucznych, ozdobne statuetki wykonane z drewna,
koszyki wiklinowe, kosze ozdobne wykonane z wikliny, kosze
z wikliny na kwiaty, 26 wstążki z przezroczystego tworzywa
sztucznego przeznaczone do celów dekoracyjnych, wstążki
z materiałów tekstylnych, wstążki tekstylne służące do pakowania, wstążki tekstylne do pakowania prezentów, wstążki
papierowe, wstążki ozdobne, wstążki jedwabne, wstążki
i kokardy, nie z papieru, do pakowania prezentów, wstążki
aksamitne, wstążki, wstążki do pakowania, wstążki do pakowania prezentów, tekstylne wstążki ozdobne, elastyczne
wstążki, sztuczne wieńce, wieńce ze sztucznych kwiatów,
wieńce z kwiatów sztucznych, sztuczne girlandy i wieńce,
tekstylne kokardy ozdobne do dekoracji, kwiaty sztuczne,
sztuczne kwiaty z tworzyw sztucznych, sztuczne kwiaty
w bukietach, sztuczne kwiaty z papieru, kompozycje z kwiatów sztucznych, 28 gwizdki do zabawy, serpentyny, wstęgi
jako akcesoria dekoracyjne na przyjęcia, konfetti, tuby strzelające na imprezy, maski kostiumowe, piniaty, balony, balony
do gry, czapeczki na imprezę jako podarki dla gości, czapki
karnawałowe, elektroniczne gry planszowe, gry, gry towarzyskie, gry towarzyskie na przyjęcia, karty do gry, maski papierowe, maski zabawkowe, maski na twarz będące zabawkami,
maski karnawałowe, śmieszne gadżety do zabawy, śmieszne
gadżety na imprezy, artykuły papierowe jako podarki dla gości na przyjęciach, bibeloty na przyjęcia, 35 usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej następujących produktów:świeczki,
świeczki do dekoracji ciast, świeczki używane jako lampki
nocne, świece, świece pływające, świece okolicznościowe,wolnostojące papierowe lampiony, przenośne lampiony papierowe, japońskie lampiony papierowe, lampiony na świece, przenośne lampiony, lampiony elektryczne, zimne ognie,
czapki jako nakrycia głowy, kostiumy do użytku podczas
dziecięcych zabaw przebieranych, szale boa, boa na szyję,
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boa, szarfy do ubrania, kapelusze, kostiumy, kubki papierowe, biodegradowalne kubki na bazie masy papierniczej,
kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, talerze, talerze
papierowe, talerze dekoracyjne, biodegradowalne talerze,
talerze jednorazowego użytku, talerze z tworzyw sztucznych, słomki do picia, pudełka na ciastka, okładki, uchwyty
na karty menu, dekoracje ścienne 3D wykonane z terakoty,
dekoracje ścienne 3D wykonane ze szkła, dekoracje ścienne
3D wykonane z ceramiki, dekoracje ścienne 3D wykonane
z porcelany, skarbonki, statuetki ze szkła, kieliszki, kieliszki
do brandy, kieliszki do wina, kieliszki do margarity, kieliszki
do koktajli, kieliszki do koniaku, kieliszki do wódki, kieliszki
do szampana, kieliszki do likierów, filiżanki, filiżanki i kubki,
filiżanki do kawy, filiżanki na herbatę, kubki, kubki szklane,
kubki ceramiczne, kubki do kawy, kubki do napojów, kubki
wykonane z porcelany, kubki wykonane z tworzyw sztucznych, widelce z tworzyw ulegających biodegradacji, noże,
widelce, łyżki, jednorazowe widelce, łyżki, widelce i noże stołowe z tworzyw sztucznych, łyżki, widelce i noże stołowe dla
dzieci, sztućce, sztućce dla dzieci, sztućce z tworzyw ulegających biodegradacji, zastawa stołowa jednorazowego użytku
wykonana z tworzyw sztucznych, pompki ręczne, 41 usługi
dekorowania balonami, usługi dekorowania akcesoriami dekoracyjnymi na przyjęcia.
(210)
(731)
(540)
(540)

501202
(220) 2019 06 15
ZABLOTSKA VALERIYA SAFO, Katowice
(znak słowno-graficzny)
Safo KREUJĄC PIĘKNO
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tu osobowego na rzecz osób trzecich poprzez aplikację
on-line, czarterowanie transportu, organizowanie transportu,
logistyka transportu, rezerwowanie transportu, wynajmowanie transportu drogowego, organizowanie transportu pasażerskiego, wypożyczanie środków transportu, profesjonalne
doradztwo w zakresie transportu, organizowanie transportu
dla pasażerów biznesowych, udzielanie informacji dotyczących transportu pasażerskiego, usługi rezerwacji w zakresie
transportu, usługi konsultacyjne związane z transportem,
skomputeryzowane planowanie związane z transportem, rezerwacja miejsc na transport pojazdami silnikowymi, usługi
rezerwacji w zakresie transportu lądowego, usługi w zakresie
organizowania transportu podróżnych, zapewnianie wynajętych pojazdów do transportu pasażerów, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, udostępnianie danych
związanych z transportem pasażerów, usługi informacyjne
związane z metodami transportu, usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu podróżnych, usługi kurierskie,
transport drogą kurierską, dostawa towarów poprzez kuriera,
dostarczanie towarów przez kuriera, dostawa paczek przez
kuriera, doręczanie paczek przez kuriera, dostarczanie poczty przez kuriera, usługi kurierów i posłańców, usługi kurierskie
dotyczące towarów, usługi kurierskie w zakresie dostarczania
paczek, usługi kurierskie w zakresie dostarczania pakunków,
usługi kurierskie w zakresie dostarczania wiadomości, usługi
kurierskie w zakresie transportowania ładunków, usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, usługi kurierskie
w zakresie dostarczania listów.
(210)
(731)
(540)
(540)

501206
(220) 2019 06 16
SEREK RAFAŁ AUTOSTAR POLAND, Starachowice
(znak słowno-graficzny)
SZPILKA TAXI

(531) 02.03.07, 02.03.23, 26.01.02, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 suknie ślubne, wieczorowe, koktajlowe, balowe, welony, woalki, sukienki damskie, sukienki dla niemowląt
i małych dzieci.
(210) 501203
(220) 2019 06 16
(731) SEREK RAFAŁ AUTOSTAR POLAND, Starachowice
(540) (znak słowny)
(540) SZPILKA TAXI
(510), (511) 39 usługi taksówkarskie, usługi taksówek, transport podróżnych taksówką, organizowanie transportu taksówkowego, transport taksówkowy dla osób na wózkach
inwalidzkich, świadczenie usług w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mobilnych, transport, transport
lądowy, transport drogowy, transport pasażerski, transport
lądowy osób, transport osób drogą lądową, usługi w zakresie transportu drogowego dla osób, transport drogowy
podróżnych, transport drogowy pasażerów, transport lądowy podróżnych, transport pasażerów mikrobusem, pasażerski transport samochodowy, transport bagażu pasażerów,
transport bagażu podróżnego, usługi transportowe, usługi
transportu mikrobusami, usługi transportu pojazdami, usługi
w zakresie transportu i wycieczek dla osób niepełnosprawnych, usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu osób, organizacja transportu osobowego na rzecz osób
trzecich za pośrednictwem aplikacji, organizacja transpor-

(531) 09.09.01, 09.09.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi taksówkarskie, usługi taksówek, transport podróżnych taksówką, organizowanie transportu taksówkowego, transport taksówkowy dla osób na wózkach
inwalidzkich, świadczenie usług w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mobilnych, transport, transport lądowy, transport drogowy, transport pasażerski, transport lądowy
osób, transport osób drogą lądową, usługi w zakresie transportu drogowego dla osób, transport drogowy podróżnych,
transport drogowy pasażerów, transport lądowy podróżnych,
transport pasażerów mikrobusem, pasażerski transport samochodowy, transport bagażu pasażerów, transport bagażu podróżnego, usługi transportowe, usługi transportu mikrobusami, usługi transportu pojazdami, usługi w zakresie transportu
i wycieczek dla osób niepełnosprawnych, usługi agencyjne
w zakresie organizowania transportu osób, organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem
aplikacji, organizacja transportu osobowego na rzecz osób
trzecich poprzez aplikację on-line, czarterowanie transportu,
organizowanie transportu, logistyka transportu, rezerwowanie transportu, wynajmowanie transportu drogowego, orga-
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nizowanie transportu pasażerskiego, wypożyczanie środków
transportu, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, organizowanie transportu dla pasażerów biznesowych,
udzielanie informacji dotyczących transportu pasażerskiego,
usługi rezerwacji w zakresie transportu, usługi konsultacyjne
związane z transportem, skomputeryzowane planowanie
związane z transportem, rezerwacja miejsc na transport pojazdami silnikowymi, usługi rezerwacji w zakresie transportu
lądowego, usługi w zakresie organizowania transportu podróżnych, zapewnianie wynajętych pojazdów do transportu
pasażerów, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem,
udostępnianie danych związanych z transportem pasażerów,
usługi informacyjne związane z metodami transportu, usługi
agencyjne w zakresie organizowania transportu podróżnych,
usługi kurierskie, transport drogą kurierską, dostawa towarów
poprzez kuriera, dostarczanie towarów przez kuriera, dostawa
paczek przez kuriera, doręczanie paczek przez kuriera, dostarczanie poczty przez kuriera, usługi kurierów i posłańców, usługi kurierskie dotyczące towarów, usługi kurierskie w zakresie
dostarczania paczek, usługi kurierskie w zakresie dostarczania
pakunków, usługi kurierskie w zakresie dostarczania wiadomości, usługi kurierskie w zakresie transportowania ładunków,
usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, usługi kurierskie w zakresie dostarczania listów.
(210)
(731)
(540)
(540)

501227
(220) 2019 06 17
GMINA KŁOMNICE, Kłomnice
(znak słowno-graficzny)
Słodka Gmina Kłomnice

(531) 03.13.02, 03.13.04, 03.13.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 miód, substytuty miodu, cukry, naturalne
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w związku z miodami
i innymi produktami pszczelimi za pomocą stacjonarnych
punktów sprzedaży, stoisk wystawienniczych oraz sieci Internet, promocja towarów i usług osób trzecich poprzez
dystrybucję materiałów reklamowych i marketingowych,
doradztwo w zakresie marketingu produktów pszczelich.
501340
(220) 2019 06 18
YOURCX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YourCX

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 programy i oprogramowanie komputerowe,
oprogramowanie i programy do wyszukiwania treści w Internecie i źródłach lokalnych, w tym aktualności ze świata, treści
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ogólnych dostępnych w witrynach Internetowych, lokalnej
poczty elektronicznej i dokumentów biurowych, obsługujące wszystkie wersje językowe oprogramowanie automatyzujące przetwarzanie nieusystematyzowanych, półusystematyzowanych i usystematyzowanych informacji i danych
we wszelkich domenach cyfrowych, infrastruktura oprogramowania komputerowego umożliwiająca komputerom rozumienie takich tekstów jak strony Internetowe, poczty elektronicznej, głosu, obrazów, danych i/lub informacji oraz ludzi,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające całościowe
i w pełni zautomatyzowane systematyzowanie treści portali
Internetowych i stron intranetowych, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające elastyczne, skalowalne i w pełni zautomatyzowane systematyzowanie treści handlu elektronicznego dla zarządzania i personalizacji treści handlu
elektronicznego w celu osiągnięcia wysokiej jakości przeprowadzanych transakcji, oprogramowanie komputerowe oferujące całościowy pakiet narzędzi do dodawania lub dostosowywania innych rozwiązań programowych do potrzeb
firmy lub indywidualnych, rozwiązania oprogramowania
komputerowego rozumiejące informacje pojęciowe niezależnie od wariantów schematów znacznikowania lub używanych aplikacji, oprogramowanie komputerowe automatycznie wstawiające znaczniki i hiperłącza do podobnych lub
powiązanych informacji, oprogramowanie komputerowe
automatycznie dostarczające odpowiednich informacji pracownikom w trakcie pracy, oprogramowanie komputerowe
wzbogacające istniejącą infrastrukturę w moduły dodatkowe obsługi klienta on-line w celu zbudowania zautomatyzowanej aplikacji interaktywnej z klientem, oprogramowanie
komputerowe automatyzujące przetwarzanie nieusystematyzowanych informacji w domenach cyfrowych, oprogramowanie komputerowe automatyzujące kluczowe operacje
na nieusystematyzowanych informacjach, takich jak poczta
elektroniczna, dane i/lub informacje głosowe, grafika, strony
Internetowe i ludzie, i tym samym obsługujące wszelkie aplikacje zależne od typu informacji, w tym handel elektroniczny, zarządzanie relacjami z klientem, zarządzanie wiedzą, informacje biznesowe, portale i publikacje on-line, oprogramowanie komputerowe i programy do przeszukiwania, wyszukiwania i systematyzowania informacji według systemów
komputerowych, sieci komputerowych, Internetu, intranetów, baz danych i innych domen cyfrowych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające i/lub zapewniające dopasowywanie pojęć, tworzenie agentów, ponowne definiowanie agentów, dopasowywanie agentów, powiadamianie
agentów, kategoryzację, generowanie tytułów, generowanie
taksonomii, podsumowywanie, łączenie, hierarchizowanie,
podliczanie, ocenę, aktywne dopasowywanie i wyszukiwanie informacji, danych, treści i/lub tekstów, oprogramowanie
i programy do przeszukiwania, wyszukiwania, systematyzowania, zarządzania, sortowania, selekcjonowania i/lub przechowywania informacji dostępnych za pośrednictwem systemów komputerowych, sieci komputerowych, Internetu,
intranetów, baz danych i innych domen cyfrowych, oprogramowanie i programy posiadające zdolność do dopasowywania swoich reakcji według instrukcji lub reakcji użytkownika, oprogramowanie i programy umożliwiające wydawcom
i korporacjom sieciowym tworzenie, analizowanie i wyodrębnianie informacji z systemów komputerowych, sieci komputerowych, Internetu, intranetów, baz danych i innych domen cyfrowych oraz automatyczne utrzymywanie i obsługę
witryn Internetowych, oprogramowanie i programy z dodaną treścią, obejmującą tekst, oprogramowanie i programy
dostarczające użytkownikom informacji za pośrednictwem
komputerów, telefonów komórkowych, osobistych urządzeń cyfrowych i innych podręcznych urządzeń cyfrowych,
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oprogramowanie i programy analizujące i wyodrębniające
pojęcia i schematy tekstowe z systemów komputerowych,
sieci komputerowych, Internetu, intranetów, baz danych i innych domen cyfrowych i tym samym umożliwiające kategoryzowanie użytkowników według danych i/lub informacji,
które są następnie udostępniane i/lub czytane i dostarczane
do użytkownika odpowiadającego danej kategorii, oprogramowanie i programy dostarczające informacje z systemów
komputerowych, sieci komputerowych, Internetu, intranetów, baz danych i innych domen cyfrowych, które zapewniają użytkownikom automatyczne powiadamianie o istnieniu
innych ludzi posiadających zainteresowania zbieżne
z ich własnymi oraz udostępniają ich adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, oprogramowanie komputerowe
i programy posiadające zdolność do dopasowywania swoich
reakcji według instrukcji lub reakcji użytkownika poprzez
personalizację i systematyzowanie dla użytkowników końcowych metod wyszukiwania, systematyzacji, zarządzania i dostarczania danych w aplikacjach z zakresu zarządzania wiedzą, nowych mediów i handlu elektronicznego, oprogramowanie komputerowe i programy dla dostarczania i wymiany
informacji biznesowych między komputerami, telefonami
komórkowymi, osobistymi urządzeniami cyfrowymi i innymi
podręcznymi urządzeniami cyfrowymi, oprogramowanie
komputerowe i programy wykorzystujące mechanizmy
przetwarzania obsługujące dowolne struktury dla dostarczania informacji, programy komputerowe i oprogramowanie
komputerowe posiadające zdolność/funkcję wyszukiwania
dla systemów zarządzania wiedzą/portali firmowych lub
wdrażane w systemach komputerowych, sieciach komputerowych, oprogramowanie i programy do wyszukiwania informacji, programy komputerowe i oprogramowanie komputerowe dostarczające informacje do telefonów komórkowych, osobistych urządzeń i/lub sprzętu podręcznego lub
do witryn Internetowych, programy komputerowe i oprogramowanie komputerowe dla oprogramowania zarządzającego pocztą elektroniczną, zarządzania relacjami z klientem, transakcji elektronicznych, obsługi klienta, przekierowywania i zabezpieczania poczty elektronicznej, dostarczania
treści lub dla systemów klient-serwer, programy komputerowe i oprogramowanie komputerowe dla platform pobierania rozkazów ułatwiające wdrożenie modułów dostosowanego pobierania rozkazów, programy komputerowe i oprogramowanie komputerowe zapewniające nakładającą się
funkcjonalność modułów, a mianowicie importowanie, planowanie i indeksowanie, programy komputerowe i oprogramowanie komputerowe do pobierania i/lub kompilacji repozytorium nieusystematyzowanych danych, agentów i/lub
schematów oraz do automatycznego rozdzielania danych,
tak aby podobne informacje takie jak dane o podobnych cechach zostały połączone, a każda część reprezentowała sferę
pojęć w obrębie bazy wiedzy i zawierała zestaw pozycji
o wspólnych cechach, programy komputerowe i oprogramowanie komputerowe wszystkie zdolne do integracji z innym oprogramowaniem w celu zapewnienia bezpiecznego
dostępu i komunikacji i/lub identyfikacji i autoryzacji użytkownika, programy komputerowe i oprogramowanie komputerowe umożliwiające przebudowę dotychczasowych
ręcznych systemów opartych na słowach kluczowych
na zautomatyzowane platformy kontekstualizujące informacje, programy komputerowe i oprogramowanie komputerowe umożliwiające użytkownikom kontekstowe rozumienie
zainteresowań i zachowań ludzi oraz ciągłą interakcję
z wszelkimi typami informacji niezależnie od formatu, lokalizacji lub urządzenia, 35 badania opinii publicznej i opracowania w dziedzinie ekonomii, socjologii, rozrywki, kultury,
handlu, zbieranie, interpretacja i rozpowszechnianie zebra-
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nych informacji na temat opinii i zachowań konsumentów
w ramach badań medialnych, marketingowych i reklamowych, lub klientów w ramach badania zadowolenia klientów,
prognozy ekonomiczne, badania rynku, poszukiwanie rynków zbytu, badania statystyczne, doradztwo w zakresie organizacji i koordynacji międzynarodowych kampanii reklamowych, agencje informacji handlowej, ekonomicznej, kontaktowanie reklamodawców z emitentami reklam w ramach
międzynarodowych kampanii reklamowych, organizowanie
salonów i wystaw w celach reklamowych lub handlowych,
usługi w zakresie badań gospodarczych, ocena i strategiczny
rozwój marki, planowanie inwestycji w budowanie marki,
kompilacja informacji do komputerowych baz danych, usługi
w zakresie badania rynku, badania, analizy i segmentacja
rynku, badania rynkowe, sondaże opinii publicznej, scalanie
i analiza danych pochodzących z badań rynkowych, wywiady dotyczące badań jakościowych rynku, usługi marketingowe, planowanie inwestycji marketingowych, usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie mierzenia dochodów z inwestycji marketingowych, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne, dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług,
analiza trendów marketingowych, analiza trendów biznesowych, analiza danych biznesowych, analiza zarządzania
w biznesie, analiza położenia stanu firmy, analiza systemów
zarządzania działalnością gospodarczą, analiza statystyk dotyczących działalności gospodarczej, analiza ocen dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analiza rynku, analiza w zakresie marketingu, analiza świadomości społecznej
w dziedzinie reklamy, analiza danych statystycznych z badań
rynku, badania rynkowe i analiza badań rynkowych, analiza
reakcji na reklamę i badania rynkowe, badania i analiza
w dziedzinie manipulacji rynkowych, analiza danych i statystyk dotyczących badań rynkowych, 41 nauczanie, kształcenie, usługi szkoleniowe i edukacyjne prowadzenie warsztatów, kształcenie i prowadzenie szkoleń i warsztatów do zmieniania, opracowywania i kształtowania programów komputerowych, przeprowadzanie szkoleń z zakresu marketingu,
wydawanie publikacji on-line z wyjątkiem tekstów reklamowych, w szczególności z zakresu komputerów, sieci web
i mediów, wydawanie tekstów z wyjątkiem tekstów reklamowych, w szczególności z zakresu komputerów, sieci web
i mediów, usługi w zakresie programowania i publikowanie
tekstów, wydawanie i publikowanie za pomocą mediów
elektronicznych, obsługa publikacji elektronicznych on-line
nie do pobrania, publikowanie i wydawanie czasopism również jako publikacji on-line, wydawanie i publikowanie książek również on-line i w formie elektronicznej jako książki
elektroniczne, usługi szkoleniowe i edukacyjne, nauczania
i szkolenia, organizacja i nadzór nad kursami szkoleniowymi,
organizacja i prowadzenie konferencji, usługi informacyjne
związane ze szkoleniami i edukacją, prowadzenie seminariów szkoleniowych dla klientów, usługi edukacyjne związane z zadowoleniem klienta, kształcenie praktyczne - pokazy,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów - szkolenie, 42 usługi konsultacyjne, projektowe, analityczne, rozwojowe i wdrożeniowe związane z komputerami, oprogramowaniem i programami, konserwacja i uaktualnianie komputerów, oprogramowania,
oprogramowania komputerowego i programów komputerowych, licencjonowanie, wynajem i/lub dzierżawa oprogramowania komputerowego i programów komputerowych,
projektowanie, analizowanie i kształtowanie wyników sondaży, badań i ankiet, usługi w zakresie badań, analizy, doradztwa i usługi konsultacyjne dotyczące projektowania, tworzenia, zarządzania i wyceny własności intelektualnej, marek,
nazw i tożsamości korporacyjnej, badania dotyczące kre-
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owania marki wyrobu, wyceny marki, badania dotyczące
oceny marek i wartości marki, opracowywanie planów bez
związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, szczególnie w dziedzinie konsumpcji, informacji, technologii informacji, telekomunikacji, sieci telekomunikacyjnych i w zakresie usług Internetu, projektowanie, analiza, rozwój, aktualizacja i/lub zarządzanie oprogramowaniem, programy komputerowe, systemy komputerowe, systemy telekomunikacyjne,
baz danych, serwerów informatycznych, utrzymanie i aktualizacja oprogramowania do wyszukiwania informacji poprzez systemy komputerowe i sieci informatyczne, projektowanie, analiza, Rozwój, instalacja, aktualizacja, utrzymanie
i/lub zarządzanie programami komputerowymi i oprogramowaniem poprzez sieć informatyczną, tworzenie, projektowanie, analiza, rozwój, aktualizacja, utrzymanie i/lub zarządzanie stronami internetowymi dla osób trzecich, usługi
do stosowania i oprogramowanie do zarządzania zawartością stron internetowych, tworzenie, konsultacje techniczne
w zakresie tworzenia elektronicznych przewodników dostępu do Internetu przez telefon lub każdy środek telekomunikacji, projektowanie i rozbudowa oprogramowania komputerowego do analizy handlowej, badanie i wdrażanie nowych produktów dla osób trzecich w dziedzinie telekomunikacji, usługi informacyjne on-line w zakresie inżynierii, oprogramowania, baz danych, stron internetowych, rozwój, projektowanie, testowanie, doskonalenie i uaktualnianie oprogramowania komputerowego, programów komputerowych,
systemów oprogramowania, bibliotek programów i baz danych, doradztwo techniczne, usługi techniczne inżynieryjne
i informatyczne, badania, rozwój i analiza projektów, szczególnie w dziedzinie technologii informacji i innych technologiach związanych z informatyką, usługi komputerowe, mianowicie konsultacje w zakresie informatyki, projektowanie
oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, usługi
komputerowe, mianowicie konsultacje techniczne w dziedzinie rankingów w wyszukiwarkach i zwiększania ruchu
na stronach internetowych osób trzecich, oraz spersonalizowane
usługi w zakresie rozwoju oprogramowania komputerowego.
501354
(220) 2019 06 19
MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) 3bet
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, arkusze
informacyjne lub wyników, banery wystawowe wykonane
z kartonu lub papieru, bilety także wstępu, biuletyny także
drukowane, informacyjne, w dziedzinie gier, bloczki do zapisywania wyników, bony także towarowe, upominkowe, wartościowe, broszury także dotyczące gier, drukowane, z programem, czasopisma: branżowe, periodyki, z plakatami, dekoracje
z papieru, flagi, drukowane ankiety, drukowane arkusze informacyjne, drukowane bilety także na imprezy, drukowane emblematy, drukowane foldery informacyjne, drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane rozkłady, emblematy
papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, przylepne
z papieru, z papieru, z kartonu, formularze: czyste, blankiety,
druki, instrukcje do gier komputerowych, kalendarze: drukowane, kieszonkowe, na biurko, spotkań, ścienne, agendy, karty,
drukowane, informacyjne, rejestracyjne, wyników, kołonotatniki, komunikaty prasowe, książeczki kuponowe, książki: z dziedziny gier i grania, z regulaminami, z zasadami gier, kupony
także drukowane, z zakładami, kwestionariusze drukowane,
materiały szkoleniowe i instruktażowe także drukowane, naklejki, nalepki, notatniki, notesy, ołówki, papier, periodyki jako
czasopisma także drukowane, pióra i długopisy, plakaty rekla(210)
(731)
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mowe, programy drukowane, programy imprez, prospekty,
publikacje drukowane, rysunki, szyldy z papieru lub z kartonu
także reklamowe, ulotki, zakładki do książek lub stron, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
fakturowanie, gromadzenie danych, gromadzenie i systematyzacja informacji wykorzystywanych w transmisjach
elektronicznych, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja handlowa,
organizowanie i prowadzenie aukcji także internetowych,
organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, organizowanie,
prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych
dla klientów, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie
sprzedaży i promocyjnych programów motywacyjnych, prezentacje towarów i usług, prezentowanie produktów i towarów mediach dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży także dla osób
trzecich, prowadzenie aukcji, prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, publikacja reklam lub treści reklamowych,
publikowanie druków do celów reklamowych, publikowanie
materiałów reklamowych także on-line, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i promocyjnych także w internecie,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie reklam także dla osób trzecich, rozpowszechnianie reklam
dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej on-line
w Internecie, sprzedaż detaliczna lub hurtowa w sieci detalicznej i hurtowej stacjonarnej oraz on-line towarów jak: afisze,
plakaty z papieru lub kartonu, arkusze informacyjne oraz wyników, banery wystawowe wykonane z kartonu lub papieru,
bilety także wstępu, biuletyny także drukowane, informacyjne,
w dziedzinie gier, bloczki do zapisywania wyników, bony także
towarowe, upominkowe, wartościowe, broszury także dotyczące gier, drukowane, z programem, czasopisma: branżowe,
periodyki, z plakatami, dekoracje z papieru, flagi, drukowane
ankiety, drukowane arkusze informacyjne, drukowane bilety
także na imprezy, drukowane emblematy, drukowane foldery
informacyjne, drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane rozkłady, emblematy papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, przylepne z papieru, z papieru, z kartonu,
formularze: czyste, blankiety, druki, instrukcje do gier komputerowych, kalendarze: drukowane, kieszonkowe, na biurko,
spotkań, ścienne, agendy, karty, drukowane, informacyjne,
rejestracyjne, wyników, kołonotatniki, komunikaty prasowe,
książeczki kuponowe, książki: z dziedziny gier i grania, z regulaminami, z zasadami gier, kupony także drukowane, z zakładami, kwestionariusze drukowane, materiały szkoleniowe
i instruktażowe także drukowane, naklejki, nalepki, notatniki,
notesy, ołówki, papier, periodyki jako czasopisma także drukowane, pióra i długopisy, plakaty reklamowe, programy drukowane, programy imprez, prospekty, publikacje drukowane,
rysunki, szyldy z papieru lub z kartonu także reklamowe, ulotki,
zakładki do książek lub stron, tworzenie tekstów reklamowych,
usługi aukcji i aukcji odwrotnych, usługi aukcji on-line dla osób
trzecich, usługi aukcyjne on-line za pośrednictwem Internetu,
usługi aukcyjne świadczone za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi programów lojalnościowych lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z grami, usługi w zakresie programów
lojalnościowych, usługi w zakresie zamówień on-line, usługi
wynajmu automatów do sprzedaży, zarządzanie programami lojalności klientów i programami motywacyjnymi, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub
promocyjnymi także wykorzystującymi znaczki handlowe,
zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, 41 administrowanie loteriami na rzecz osób
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trzecich, bukmacherstwo również przyjmowanie zakładów
na wyścigi konne, centra rozrywki, chronometraż imprez sportowych, dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, edukacja, rozrywka i sport, gry losowe, gry oferowane
on-line w sieci informatycznej również nie do pobrania, hazard,
informacje on-line z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych, organizacja gier, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń
sportowych, organizacja zawodów w grach elektronicznych,
organizowanie i prowadzenie gier i loterii, organizowanie turniejów także rekreacyjnych i sportowych, produkcja studiów
filmowych, prowadzenie gier losowych dla wielu graczy, prowadzenie loterii, prowadzenie loterii na rzecz osób trzecich,
publikacja broszur, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, rozrywka interaktywna on-line, salony gier
automatycznych, udostępnianie gier za pośrednictwem systemów komputerowych, udostępnianie interaktywnych gier
komputerowych on-line, udostępnianie kasyn na cele gier hazardowych, usługi gier, usługi gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, usługi
hazardowe on-line, usługi loterii, usługi organizowania zakładów, usługi rozrywkowe udostępniane dzięki strumieniom
on-line, usługi salonów gier wirtualnej rzeczywistości, usługi
salonów z grami wideo, usługi świadczone przez kasyna, usługi w zakresie gier do celów rozrywkowych, usługi w zakresie
gier elektronicznych dostarczanych z komputerowych baz danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie gier
elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem
Internetu, usługi w zakresie gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem Internetu także w światowej sieci komunikacyjnej, usługi w zakresie gier świadczone za pomocą
środków łącznościowych przez terminale komputerowe lub
telefon komórkowy, usługi w zakresie gier w rzeczywistości
wirtualnej świadczone on-line z sieci komputerowej, usługi
w zakresie rozrywki w postaci gier wideo, usługi wynajmu automatów do gier do salonów gier, usługi związane z kasynami,
grami na pieniądze i grami hazardowymi, wynajem maszyn
i urządzeń do gier, wynajem sprzętu do gier także gier video,
wynajem urządzeń do gier, wynajmowanie maszyn rozrywkowych, wypożyczanie automatów do gry, wypożyczanie gier
wideo, wypożyczanie maszyn do gier wideo, wypożyczanie
sprzętu do gier elektronicznych, zakłady, zapewnianie dostępu do gier wideo on-line.
(210) 501367
(220) 2019 06 19
(731) BERLIN-CHEMIE AG, Berlin, DE
(540) (znak słowny)
(540) RESPERO
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

501371
(220) 2019 06 19
SKOWRON ANNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
KREMOWA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 08.01.18
(510), (511) 30 lody, lody mleczne, lody spożywcze, lody
owocowe, lody wielosmakowe, sorbety, lody bez mleka, lody
na patyku, lody na bazie jogurtu, lód, lody włoskie, owoco-
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we lody, lody zawierające czekoladę, jadalne, lody owocowe,
słodycze, lodowe słodycze, desery lodowe, 43 lodziarnia, kawiarnia, usługi kateringowe obwoźne.
(210)
(731)
(540)
(540)

501372
(220) 2019 06 19
MARTYŃSKI ARTUR FLOMAR, Międzychód
(znak słowno-graficzny)
mart medica SPECJALISTYCZNE GABINETY
LEKARSKIE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.13.25
(510), (511) 44 kliniki, kliniki medyczne, szpitale, ambulatoryjna opieka medyczna, prowadzenie placówek medycznych, usługi medyczne, świadczenie usług medycznych,
usługi prywatnych szpitali, pomoc medyczna, usługi klinik
medycznych, usługi udostępniania placówek medycznych,
medyczne badania osób, organizowanie leczenia medycznego, usługi lekarskie, poradnictwo medyczne, świadczenie
pomocy medycznej, opieka medyczna i analizy związane
z leczeniem pacjenta, opieka pielęgniarska, konsultacje medyczne, badania medyczne, badania medyczne w celach
diagnostycznych lub leczenia, pomoc medyczna w nagłych
wypadkach, usługi indywidualnych konsultacji medycznych
świadczone dla pacjentów, przeprowadzanie badań medycznych, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia,
przeprowadzanie diagnozy chorób, dopasowanie urządzeń
i aparatów ortopedycznych, dopasowywanie urządzeń
ortopedycznych, badanie słuchu, interpretacja sygnałów
elektrokardiograficznych, dopasowywanie protez, leczenie
zwichnięć stawów, skręceń, złamań kości lub podobnych
urazów, obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce
medycznej, badania rentgenowskie w celach medycznych,
obrazowanie rentgenowskie do celów medycznych, przeprowadzenie badań przesiewowych w zakresie czynników
ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego,
psychiatria, medyczna terapia ciepłem, terapia falą uderzeniową, udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji
masy ciała, usługi badań mammograficznych, usługi badań
medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, badania przesiewowe, badania przesiewowe dotyczące
serca, badania przesiewowe osteoporozy, badania przesiewowe w zakresie chorób układu naczyniowego, usługi badań przesiewowych z zakresu kolonoskopii, usługi badań
przesiewowych w celu wykrycia raka prostaty, świadczenie
usług badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworów, usługi badań przesiewowych w zakresie ciśnienia
krwi, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka jąder, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka jelit, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka szyjki
macicy, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka
piersi, usługi badań przesiewowych w zakresie zapalenia
wątroby, usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych w dziedzinie leczenia bezdechu sennego, usługi medycznych badań przesiewowych w dziedzinie astmy, usługi
badania cukrzycy, usługi badania korzystania z leków, usługi ginekologiczne, usługi laserowej korekty wzroku, usługi
leczenia w zakresie płodności człowieka, usługi medyczne
dotyczące leczenia raka skóry, usługi medyczne w dziedzinie
nefrologii, usługi medyczne w dziedzinie onkologii, usługi
medyczne w zakresie leczenia skóry, usługi dermatologicz-
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ne w zakresie leczenia chorób skóry, usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, usługi nastawiania kości,
usługi obrazowania medycznego, usługi okulistyczne, usługi
pielęgniarstwa pediatrycznego, usługi podologa, usługi psychiatryczne, usługi w zakresie audiologii, usługi w zakresie
lekarskich wizyt domowych, usługi w zakresie szczepień,
terapia zajęciowa i rehabilitacja, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, zapewnianie
obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, fizjoterapia,
usługi fizjoterapii, usługi elektroterapii dla fizjoterapii, osteopatia, opieka zdrowotna związana z osteopatią, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów
rehabilitacji zdrowotnej, analiza surowicy ludzkiej do celów
leczenia medycznego, analiza tkanek ludzkich do celów
leczenia medycznego, analizy medyczne do diagnostyki
i leczenia ludzi, analizy RNA lub DNA w zakresie diagnozowania i prognozowania zagrożenia nowotworami, badania
genetyczne do celów medycznych, badania poziomu cholesterolu, badanie rozmazu metodą PAP, usługi w zakresie
badania moczu, usługi w zakresie badania surowic, usługi
w zakresie medycyny i zdrowia związane z DNA, genetyką
i testami genetycznymi, usługi analiz medycznych związane
z leczeniem osób, świadczone przez laboratorium medyczne, usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem
i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, usługi analiz
medycznych związane z leczeniem pacjentów, usługi analiz
medycznych związane z diagnozowaniem raka, usługi analiz
medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, usługi badań krwi, usługi
laboratoriów medycznych w zakresie analizy próbek krwi
pobranych od pacjentów, usługi laboratoriów medycznych
w zakresie analizy próbek pobranych od pacjentów, doradztwo medyczne w zakresie ciąży, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo w dziedzinie rodzenia,
doradztwo medyczne w zakresie geriatrii, doradztwo w zakresie immunologii, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel
medyczny, doradztwo w zakresie potrzeb medycznych osób
starszych, doradztwo związane z badaniem słuchu, informacja medyczna, usługi informacji medycznej, udzielanie informacji medycznej, udostępnianie informacji medycznych
w zakresie geriatrii, udostępnianie informacji medycznych
w zakresie dermatologii, udostępnianie informacji on line
dotyczących onkologii, udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, udostępnianie raportów dotyczących badań medycznych osób, udostępnianie
wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjentów
poddanych leczeniu medycznemu, udzielanie informacji
o szczepieniach dla osób wyjeżdżających za granicę, udzielanie informacji pacjentom w zakresie zażywania leków, udzielanie informacji związanych z usługami opieki pielęgniarskiej,
udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi,
udzielanie informacji żywieniowych w zakresie żywności
przeznaczonej do redukcji masy ciała do celów medycznych,
usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, usługi doradcze dotyczące instrumentów chirurgicznych, usługi doradcze dotyczące chorób zwyrodnieniowych, usługi
doradcze dotyczące problemów medycznych, doradztwo
medyczne w zakresie dermatologii, usługi doradcze dotyczące aparatury i przyrządów medycznych, usługi doradcze
i informacyjne dotyczące produktów medycznych, usługi
doradcze w zakresie implantów ortopedycznych, usługi doradcze w zakresie chirurgii, usługi doradztwa technicznego
dotyczącego zdrowia, usługi w zakresie przygotowywania
raportów medycznych, wydawanie raportów medycznych,
kompilacja raportów medycznych, przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, usługi klinik chirurgii
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kosmetycznej i plastycznej, usługi chirurgii kosmetycznej
i plastycznej, chirurgia kosmetyczna, chirurgia plastyczna,
usługi kosmetyczne, analiza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, laserowy
zabieg kosmetyczny pajączków, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych,
usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, usługi mikrodermabrazji, usługi w zakresie krioterapii, usługi w zakresie
laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, usługi w zakresie pielęgnacji
skóry, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi
w zakresie leczenia medycznego, usługi w zakresie leczenia
chirurgicznego, leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg,
zabiegi depilacyjne, usługi w zakresie terapii za pomocą
światła, gabinety pielęgnacji skóry, medyczna pielęgnacja
stóp.
(210)
(731)
(540)
(540)

501373
(220) 2019 06 19
PIRÓG MARCIN DAMIAN, Kielce
(znak słowno-graficzny)
Perfekta Dance

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.03.08
(510), (511) 41 prowadzenie usług w zakresie: edukacja
w zakresie tańca i zabaw dla dzieci, nauczanie tańca, instruktaż do gimnastyki, usługi związane z organizacją imprez karaoke, organizowanie konkursów piękności, nauczanie, organizowanie obozów sportowych, organizowanie i prowadzenie
warsztatów szkoleniowych, produkcja filmów na taśmach
wideo, prowadzenie zajęć fitness, nauczanie przedszkolne,
realizacja spektakli, widowiska rozrywkowe, usługi trenerskie,
przedstawienia teatralne.
501375
(220) 2019 06 19
BELNIAK MAREK, SKIBA MICHAŁ BASS
SPÓŁKA CYWILNA, Mroków
(540) (znak słowny)
(540) BASS
(510), (511) 7 maszyny, spawarki, zgrzewarki, silniki zaburtowe, przetwornice, pompy do paliwa, pompy do oleju, smarownice, narzędzia ślusarskie i budowlane: dłuta, dziurkacze,
gwintownice, narzynki, główki, imadła, młotki, siekiery, piły
do drewna i metalu, szlifierki, narzędzia pomiarowe: suwmiarki, taśmy miernicze i miary, narzędzia pneumatyczne, kompresory, manometry, pistolety natryskowe, narzędzia ogrodowe, narzędzia motoryzacyjne, elektronarzędzia jak: piły,
wiertarki, szlifierki, akcesoria do elektronarzędzi, jak: główki,
otwornice, szczotki, wiertła, wkrętaki i końcówki śrubokrętowe, ściski, wyciskacze, maszyny budowlane: buławy wibracyjne, piły elektryczne, piły spalinowe, klucze spalinowe,
wibratory betonu, zacieraczki do betonu, zagęszczarki płytowe, narzędzia hydrauliczne: podnośniki, rozpieraki, ściągacze,
żurawie, pompy hydrauliczne, narzędzia i maszyny pneumatyczne: piaskarki elektryczne, myjki warsztatowe, sodowarki, narzędzia akumulatorowe: wkrętarki elektryczne, młoty
elektryczne, szlifierki, nożyce elektryczne, kosy elektryczne,
polerki elektryczne, wkrętarki elektryczne, dmuchawy elektryczne, piły wyrzynarki, klucze maszynowe, opryskiwacze
[maszyny], narzędzia spalinowe: pompy spalinowe, dmuchawy spalinowe, opryskiwacze spalinowe, nożyce spalinowe,
(210)
(731)
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glebogryzarki spalinowe, kosy spalinowe, piły łańcuchowe
spalinowe i elektryczne, elektryczne narzędzia ogrodnicze, glebogryzarki ogrodowe, elektryczne i akumulatorowe
maszynki do strzyżenia, 8 narzędzia i przyrządy sterowane
ręcznie, klucze dynamometryczne, klucze i szczypce do rur,
klucze nasadowe, klucze nastawne, klucze płasko – oczkowe, pilniki, rozwiertaki, młotki, wiertarki, ręczne narzędzia
i przyrządy ogrodowe: grabie, kosy, nożyce do trawy, nożyce
do żywopłotu, podkaszarki do trawy, sekatory, opryskiwacze
ręczne, ogrodnicze piły ręczne, dmuchawy ogrodowe.
501386
(220) 2019 06 19
LUBELSKIE MŁYNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mojsławice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEST QUALITY WHEAT FLOUR

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 07.01.13
(510), (511) 30 mąka pszenna.
501395
(220) 2019 06 19
WOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) STARODWORSKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.

(210)
(731)

501400
(220) 2019 06 20
BALKAR TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Staszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALKAR TECHNOLOGY

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 6 blacharskie materiały budowlane, blacha, blachy stalowe pokryte winylem, blacha stalowa cienka, blacha
aluminiowa, blacha do pokrycia dachu z metalu, ocynkowana gruba blacha stalowa, ocynkowane arkusze blachy stalowej, okładziny z blachy cienkiej, platerowane stalowe blachy
i arkusze, metalowe elewacje ścienne, metalowe okładziny
elewacyjne, metalowe kasetony sufitowe, metalowe świetliki do budynków, świetliki z metalu do celów budowlanych,
metalowe okna świetlikowe do użytku w budynkach, metalowe ramy do świetlików do użytku w budynkach, metalowe
naroża dachu, metalowe grzbiety dachu, metalowe pokrycia
dachów, dachówki metalowe, metalowe otwory dachowe,
metalowe materiały dachowe, metalowe elementy dachowe, metalowe panele dachowe, metalowe szkielety dachowe, płytki dachowe metalowe, metalowe okna dachowe,
haki do dachówek, kątowniki stalowe do dachów, metalo-
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we dachówki holenderskie, okładzinowe panele metalowe
do pokrywania dachów, aluminiowe materiały uszczelniające do krycia dachów, membrany dachowe z metalu, deski
dachowe z metalu, materiały do obróbki dachu metalowe,
dachy z metalu na konstrukcje, konstrukcje metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, metalowe szkielety
konstrukcji, przenośne konstrukcje metalowe, modułowe
konstrukcje metalowe, panele konstrukcyjne metalowe,
materiały konstrukcyjne metalowe, metalowe bloki konstrukcyjne, metalowe płyty konstrukcyjne, metalowe prefabrykaty konstrukcyjne, metalowe elementy konstrukcyjne
do stropów, budowlane elementy konstrukcyjne z metalu,
konstrukcyjne metalowe złączki połączeniowe, budynki
będące nieruchomymi konstrukcjami metalowymi, metalowe elementy usztywniające i wzmacniające konstrukcję,
metalowe konstrukcje pochłaniające dźwięk, przeznaczone
do budynków, materiały metalowe do celów budowlanych
i konstrukcyjnych, architektoniczne elementy konstrukcyjne
wykonane z metali nieszlachetnych i ich stopów, konstrukcje
stalowe, wyroby ze stali, fasady metalowe, metalowe fasady
okienne, metalowe elementy fasadowe, metalowe okładziny
do fasad, metalowe elementy do fasad budynków, metalowe komponenty do budowy fasad, metalowe, termoizolowane konstrukcje fasadowe o podwójnej izolacji, dachowe
rynny metalowe, rynny aluminiowe, rynny metalowe do rozpraszania wody ściekowej, rynny metalowe do zbierania
wody ściekowej, rynny metalowe do zbierania wody deszczowej, rynny metalowe do rozpraszania wody deszczowej,
37 usługi budowlane, usługi remontowe, budowa bloków
mieszkalnych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa części budynków, budowa domów, budowa domów
na zamówienie, budowa nieruchomości, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych,
budowa nieruchomości przemysłowych, budowanie nieruchomości, budownictwo, nadzór nad robotami budowlanymi, remont nieruchomości, remontowanie budynków,
renowacja budynków, stawianie fundamentów, stawianie
ogrodzeń zabezpieczających, usługi konstrukcyjne, naprawy
budynków, usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, usługi budowlane w zakresie stawiania
budynków, usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, usługi doradcze dotyczące remontów budynków,
usługi doradcze dotyczące renowacji budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi doradcze
i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze
w zakresie budowania, usługi doradztwa w zakresie budowy
budynków, usługi generalnych wykonawców budowlanych,
usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, usługi
odnawiania budynków, usługi odnawiania mieszkań, usługi
w zakresie remontów budynków, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie budynków prefabrykowanych,
wznoszenie obszarów mieszkalnych, wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, zarządzanie projektami
budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami
na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków,
zarządzanie projektem budowy, usługi rozbiórkowe i wyburzeniowe, burzenie konstrukcji, kruszenie betonu, oczyszczanie terenu, rozbiórka budynków, rozbiórka konstrukcji,
udzielanie informacji związanych z wyburzaniem budynków,
usługi demontażu, usługi doradcze związane z wyburzaniem budynków, usługi w zakresie rozbiórek, wyburzanie
obiektów inżynierii wodno-lądowej, 42 usługi w zakresie projektowania, usługi projektowania na zamówienie, usługi projektowe związane z nieruchomościami, usługi projektowania
konstrukcji tymczasowych, usługi konsultacyjne w zakresie
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projektowania, usługi w zakresie projektowania budynków,
usługi doradcze w zakresie projektowania, usługi w zakresie
projektowania technicznego, usługi projektowania technicznego wspomaganego komputerowo, usługi technologiczne
w zakresie projektowania, usługi profesjonalne związane
z projektami architektonicznymi, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, usługi w zakresie przemysłowego projektowania technicznego, usługi architektoniczne
w zakresie projektowania budynków, usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, usługi projektowania
dotyczące elementów do krycia dachów, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków przemysłowych,
usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków komercyjnych, usługi w zakresie komputerowego projektowania części i form, planowanie projektu, doradztwo
projektowe, projektowanie wizualne, projektowanie form,
projektowanie konstrukcji, projektowanie architektoniczne,
projektowanie budowlane, analizy wykonalności projektu,
przygotowywanie projektu architektonicznego, opracowywanie projektów technicznych, opracowywanie projektów budowlanych, planowanie projektów technicznych,
opracowywanie projektów technicznych do projektów budowlanych, badania projektów inżynieryjnych, zarządzanie
projektami architektonicznymi, sporządzanie raportów projektowych, projektowanie obiektów sportowych, projektowanie systemów oświetleniowych, projektowanie systemów
inżynierii budowlanej, projektowanie ramowych konstrukcji
przestrzennych, projektowanie zewnętrznej części budynków, wspomagane komputerowo projektowanie form,
przygotowywanie raportów związanych z opracowaniami
projektów technicznych do projektów budowlanych, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie
działań zaradczych w celu usunięcia wad w konstrukcjach,
badania przemysłowe obiektów technicznych, usługi doradcze dotyczące planowania obiektów.
(210) 501406
(220) 2019 06 21
(731) OLX GLOBAL B.V., Hoofddorp, NL
(540) (znak słowny)
(540) 321 SPRZEDANE
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do smartfonów i tabletów, urządzenia i przyrządy fotograficzne, kinematograficzne i optyczne, oprogramowanie do przystosowywania
do indywidualnych potrzeb, wspierania i zarządzania kampaniami reklamowymi i marketingowymi, spersonalizowaną
treścią r komunikacją elektroniczną, analizami danych włączając analizy i badania dotyczące zachowania użytkowników, urządzenia i przyrządy do nagrywania, przesyłania,
nadawania, odbierania, przechowywania, wyświetlania lub
odtwarzania dźwięku, obrazów i danych, komputery, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, chipy
komputerowe, urządzenia i przyrządy do kodowania i dekodowania sygnałów elektrycznych, urządzenia do zdalnego
sterowania, karty inteligentne [karty z układem scalonym),
karty kodowane, anteny, anteny satelitarne, kable, światłowody, przełączniki, adaptery, konektory, wtyczki, gniazdka i inne
kontakty [elektryczne], skrzynki przyłączowe, taśmy, dyski
i kartridże, wszystkie stanowiące nośniki lub służące do nagrywania danych, dźwięku lub obrazów, filmy kinematograficzne przygotowane do pokazu, nagrania audio i/tub wideo, urządzenia multimedialne do komunikacji, nagrywania,
przesyłania, rozpowszechniania, przechowywania, przedstawiania, odbioru i odtwarzania, sprzęt przetwarzający dane,
oprogramowanie komputerowe oraz urządzenia i przyrządy
do użytku w połączeniu z Internetem, publikacje elektroniczne, części (i osprzęt) do wszystkich wymienionych towarów,
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35 usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, zapewnianie miejsca do handlu
on-line, dostarczanie przeszukiwalnej bazy danych on-line
prezentującej oferty zatrudnienia, usługi handlu detalicznego i hurtowego związane z oprogramowaniem komputerowym i sprzętem komputerowym, usługi reklamowe, promocyjne i agencyjne, wynajem powierzchni reklamowej, usługi
marketingu za pomocą poczty elektronicznej, usługi marketingu w sieci, usługi zarządzania działalnością gospodarczą,
administrowanie działalnością handlową, usługi działalności
gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania relacjami z klientami, usługi księgowe, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne, wszystkie dotyczące działalności gospodarczej
i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie
zarządzania relacjami z klientami, usługi analizy biznesowej,
usługi analizy danych biznesowych w tym analiza zachowań użytkowników, usługi badania rynku, usługi wystawiania rachunków, usługi reklamowe i marketingowe, usługi
informacyjne, doradcze i zarządcze w zakresie abonamentu i abonentów, organizowanie i przeprowadzanie imprez
branżowych i wystaw, usługi administracyjne i biurowe, mianowicie przechowywanie danych {inne niż przechowywanie
fizyczne), rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych i materiałów promocyjnych, udostępnianie i rozpowszechnianie
informacji związanych z wszystkimi wyżej wymienionymi
usługami, 41 usługi w zakresie rozrywki, nauczania, działalności sportowej i kulturalnej, publikowanie książek, gazet,
czasopism, biuletynów, periodyków, katalogów i przewodników, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
publikowanie on line elektronicznych książek, gazet, czasopism, biuletynów, periodyków, katalogów i przewodników,
udostępnianie publikacji elektronicznych (nie do pobrania),
usługi bibliotek objazdowych, usługi biblioteczne, usługi
reporterskie, 42 dostarczanie oprogramowania nie nadającego się do pobierania, oprogramowanie jako usługa (SaaS),
wypożyczanie komputerów, instalacja i utrzymanie programów komputerowych, programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania komputerowego, wszystkie
usługi w tej klasie dotyczące komputerów, aparatury i sprzętu komputerowego, programowania komputerów i projektowania komputerowego, usługi opracowania graficznego,
w tym projektowanie, rysowanie i pisanie na zamówienie
dla celów kompilacji stron internetowych w Internecie, tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, hosting stron
komputerowych (internetowych) na rzecz osób trzecich,
usługi informacyjne dotyczące komputerów, rozwoju systemów komputerowych i technologii informacyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

501408
(220) 2019 06 21
BEJM JOANNA MARIA, Białystok
(znak słowno-graficzny)
dobre liski

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.01.08, 26.01.15
(510), (511) 25 bielizna ciążowa, bielizna dla niemowląt, bluzki, body niemowlęce, botki niemowlęce, buciki dla niemowląt
[z wełny], buty dla niemowląt, buty dziecięce, dolne części
strojów niemowlęcych, dziane buty dla niemowląt, jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, kombinezony dla
małych dzieci i niemowląt, kostiumy kąpielowe dla dzieci, ko-
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szule ciążowe, koszulki dla dzieci, kurtki [odzież], legginsy ciążowe, letnie ubranka dla dzieci, luźne sukienki ciążowe, majtki
dla niemowląt, majtki dziecięce [odzież], nakrycia głowy dla
dzieci, obuwie dla dzieci, obuwie dla niemowląt, odzież ciążowa, odzież dla małych dzieci, odzież dziecięca, odzież wierzchnia dla niemowląt, pajacyki dla dzieci [odzież], pasy ciążowe
[odzież], powijaki dla niemowląt, sandały niemowlęce, skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, śliniaki dla niemowląt
z tworzyw sztucznych śpioszki, pajacyki [odzież], spodnie
ciążowe, spodnie dziecięce stroje do chrztu, sukienki dla niemowląt i małych dzieci sukienki do chrztu, szorty ciążowe,
ubranka do wózka {kombinezony niemowlęce], wyprawki dla
niemowląt, wyprawki dla noworodków, wyprawki dziecięce
[odzież], 26 cekiny do ubrań, dekoracja artykułów tekstylnych
[łaty przyklejane na gorąco do -] [artykuły pasmanteryjne], dekoracyjne akcesoria do włosów, elastyczne opaski do włosów,
elastyczne wstążki do włosów, emblematy wyszywane, falbany do odzieży, frotki do włosów, gąbki do upinania włosów
w kok, gumka do związywania włosów, gumka do kucyków,
gumka do kucyków i wstążki do włosów, kokardy do odzieży,
kokardy do włosów, kokardy papierowe [ozdoby do włosów],
spinki do włosów, spinki [wsuwki] do włosów, spinki zatrzaskowe [akcesoria do włosów], 35 dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, dostarczanie informacji
marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, dystrybucja i rozpowszechniania materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów
drukowanych, próbek], dystrybucja materiałów reklamowych
drogą pocztową, dystrybucja prospektów i próbek do celów
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi marketingu bezpośredniego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, informacja
handlowa oraz udzielanie porad konsumentom, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych usług w zakresie
reklamy, usługi w zakresie handlu detalicznego i hurtowego
zabawek, ubrań dla dzieci, mebli, wózków dla dzieci, fotelików
samochodowych, akcesoriów dziecięcych, usługi w zakresie
prowadzenia lub franchisingu sklepów i innych zakładów oferujących artykuły dziecięce.
501412
(220) 2019 06 21
PIASTA JANINA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE MEDJANA,
Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Centrum Medyczne MEDJana NZOZ

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 44 fizykoterapia, masaż, kliniki medyczne, medyczna opieka pielęgniarska, opieka zdrowotna, przychodnie, pomoc medyczna, porady psychologiczne.
(210) 501420
(220) 2019 06 21
(731) HERCKA EWA AGATA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Hempiness
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
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501424
(220) 2019 06 21
DE CARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) VERGER
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze,
oliwa z oliwek, ryby, owoce morza i mięczaki, zupy i wywary,
ekstrakty mięsne, mięso i wędliny, buliony, przekąski na bazie
ziemniaków, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie
mięsa, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie tofu, desery
mleczne, desery owocowe, desery jogurtowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, chipsy owocowe,
chipsy warzywne, 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych
towarów, czekolada, słodycze nielecznicze, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka,
mąka, preparaty zbożowe, zbożowe artykuły śniadaniowe,
ryż, tapioka, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, płatki
zbożowe, kasze spożywcze, batony zbożowe i energetyczne, cukierki, batony i guma do żucia, chleb, cukry, naturalne
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele,
sago, miód, melasa (syropy), lód, lody spożywcze, mrożone
jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, drożdże,
proszek do pieczenia, ocet, chipsy (produkty zbożowe), sosy,
sushi, muesli, musztarda, majonez, bułka tarta, pizza, gotowe
potrawy na bazie ryżu, gotowe potrawy na bazie makaronu,
grzanki, 31 świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, nasiona,
rośliny, żywe kwiaty naturalne, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, zwierzęta żywe, karma dla
zwierząt, słód, ziarna naturalne.
(210)
(731)

(210) 501425
(220) 2019 06 21
(731) CHRYC JAKUB MICHAŁ, Krościenko nad Dunajcem
(540) (znak słowny)
(540) TRECORONY
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie damskie i męskie wykonane ze skóry naturalnej, imitacji skóry, tworzyw
sztucznych, drewna, metali, szkła, tkaniny haftowanej, kamieni szlachetnych i półszlachetnych, metali szlachetnych,
bransoletki, breloki do kluczy, zawieszki do breloków na klucze, łańcuszki, paski do zegarków, naszyjniki, amulety, korale
do wyrobu biżuterii, 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych
materiałów : aktówki, artykuły podróżne [walizki, torby] dyplomatki, etui na klucze, etui na wizytówki, kopertówki, kosmetyczki bez wyposażenia, portmonetki, małe torby dla
mężczyzn, organizery, portfele, sakiewki, sakwy, torebki,
torebki na biodra [nerki], paski, torby na laptopy, galanteria,
25 odzież: paski ze skóry naturalnej, imitacji skóry oraz z różnych pozostałych materiałów.
501429
(220) 2019 06 22
BUR DORADZTWO PODATKOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielonka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUR DORADZTWO PODATKOWE

(210)
(731)
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 20.07.01
(510), (511) 35 usługi podatkowe, doradztwo podatkowe,
planowanie podatkowe, przygotowywanie zeznań podatkowych, przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, skomputeryzowane ustalanie wysokości
podatku, przygotowywanie wymiaru podatku, doradztwo
księgowe w zakresie podatków, przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych, doradztwo w zakresie zwrotu
podatku, usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, porady związane z przygotowywaniem zeznań
podatkowych, doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych na rzecz przedsiębiorstw, usługi w zakresie procesów związanych z deklaracjami podatkowymi,
rachunkowość, zarządzanie rachunkowością, zarządzanie
rachunkami firm, przygotowanie skomputeryzowanej rachunkowości, skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, rachunkowość na rzecz osób trzecich, udostępnianie informacji dotyczących kont, rachunkowość w zakresie
zarządzania kosztami, dostarczanie raportów dotyczących
informacji rachunkowych, usługi doradcze dotyczące rachunkowości handlowej, doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące rachunkowości, usługi rachunkowe w zakresie
kosztów na rzecz przedsiębiorstw rolniczych, księgowość,
skomputeryzowana księgowość, księgowanie kosztów,
prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, usługi księgowe związane ze ściąganiem należności, usługi księgowe
na potrzeby fuzji i przejęć, audyt przedsiębiorstw, audyt
finansowy, audyt działalności gospodarczej, audyt sprawozdań finansowych, audyt skomputeryzowany, doradztwo związane z audytem, usługi doradztwa biznesowego,
doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju,
36 doradztwo i analiza finansowa, doradztwo w sprawach
finansowych, skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego, doradztwo finansowe związane z pożyczkami,
doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, doradztwo
finansowe związane z usługami kredytowymi, niezależne
doradztwo w zakresie planowania finansowego, usługi
doradztwa finansowego na rzecz osób fizycznych, usługi
doradztwa finansowego w zakresie zarządzania ryzykiem,
analizy finansowe, badania finansowe, doradcze usługi zarządzania finansowego, doradztwo dotyczące kredytów,
doradztwo dotyczące usług pożyczkowych, doradztwo
w zakresie długów, doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, doradztwo
związane ze zwiększaniem kredytów hipotecznych, dostarczanie informacji finansowych za pomocą komputerowej
bazy danych, dostarczanie skomputeryzowanej informacji
finansowej, finansowe usługi konsultingowe, gromadzenie
informacji finansowych, informacje finansowe dostarczane
za pomocą środków elektronicznych, konsultacje związane
z bankowością, konsultacje kredytowe, opracowania finansowe, porady w zakresie oceny finansowej, przetwarzanie
informacji finansowych, przygotowywanie analiz finansowych, udzielanie informacji dotyczących kredytów hipotecznych, usługi badawcze związane z bankowością, usługi
doradcze w zakresie finansów osobistych, usługi w zakresie doradztwa kredytowego, usługi dotyczące finansów
przedsiębiorstw, usługi doradztwa finansowego na rzecz
przedsiębiorstw, usługi finansowania w zakresie zabezpieczania funduszy dla przedsiębiorstw, udzielanie informacji finansowych związanych ze zdolnością kredytową firm
i osób fizycznych.

61

501430
(220) 2019 06 22
AGENCJA AKTYWIZACJI HANDLU, PRODUKCJI
I USŁUG AKORD M. ZAJĄC, W. ZAJĄC
SPÓŁKA JAWNA, Koprki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKORD FURNITURE FACTORY
(210)
(731)

(531) 26.01.18, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 20 meble, meble komputerowe, stoły komputerowe, stoliki komputerowe, stojaki do komputerów, stoliki
ruchome pod komputery, szafki do komputerów, komputerowe stanowiska pracy, półki na klawiatury komputerowe,
stanowisko pracy z komputerem, fotele, fotele biurowe,
krzesła biurowe, krzesła z ruchomym oparciem, fotele z ruchomym oparciem, fotele rozkładane z odchylanym oparciem, fotele dopasowane do kształtu ciała, krzesła, krzesła
biurowe, krzesła obrotowe, krzesła na kółkach, poduszki
na krzesła, poduszki - podkładki na krzesła, przenośne podkładki pod plecy do użycia z krzesłami, fotele dla graczy
komputerowych, krzesła dla graczy komputerowych, meble
dla graczy komputerowych, meble szkolne, meble biurowe, meble hotelowe, osprzęt niemetalowy do mebli, lustra,
materace, łóżka, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa mebli,
mebli komputerowych, stołów komputerowych, stolików
komputerowych, stojaków do komputerów, stolików ruchomych pod komputery, szafek do komputerów, komputerowych stanowisk pracy, półek na klawiatury komputerowe,
stanowisk pracy z komputerem, foteli, foteli biurowych,
krzeseł biurowych, krzeseł z ruchomym oparciem, foteli
z ruchomym oparciem, foteli rozkładanych z odchylanym
oparciem, foteli dopasowanych do kształtu ciała, krzeseł,
krzeseł biurowych, krzeseł obrotowych, krzeseł na kółkach,
poduszek na krzesła, poduszek-podkładek na krzesła, przenośnych podkładek pod plecy do użycia z krzesłami, foteli
dla graczy komputerowych, krzeseł dla graczy komputerowych, mebli dla graczy komputerowych, usługi reklamowe
i promocyjne na rzecz osób trzecich, usługi menadżerskie,
usługi badania rynku, usługi w zakresie informacji handlowej i ekonomicznej, usługi w zakresie organizowania aukcji,
usługi w zakresie organizowania wystaw handlowych i reklamowych, 45 usługi mediacyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

501431
(220) 2019 06 22
MADEJA MONIKA GRAND TATRY, Białka Tatrzańska
(znak słowno-graficzny)
GRAND TATRY TAKE A REST
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(531) 29.01.11, 27.05.01, 06.01.02, 26.04.03, 26.04.09
(510), (511) 43 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, pensjonaty, domy gościnne, rezerwacja miejsc w pensjonatach, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach.
(210)
(731)
(540)
(540)

501433
(220) 2019 06 23
MICHALAK MACIEJ MBE, Łódź
(znak słowno-graficzny)
neba

krzesła obrotowe, krzesła na kółkach, poduszki na krzesła, poduszki-podkładki na krzesła, przenośne podkładki pod plecy do użycia z krzesłami, fotele dla graczy komputerowych,
krzesła dla graczy komputerowych, meble dla graczy komputerowych, meble szkolne, meble biurowe, meble hotelowe, osprzęt niemetalowy do mebli, lustra, materace, łóżka,
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa mebli, mebli komputerowych, stołów komputerowych, stolików komputerowych,
stojaków do komputerów, stolików ruchomych pod komputery, szafek do komputerów, komputerowych stanowisk
pracy, półek na klawiatury komputerowe, stanowisk pracy
z komputerem, foteli, foteli biurowych, krzeseł biurowych,
krzeseł z ruchomym oparciem, foteli z ruchomym oparciem,
foteli rozkładanych z odchylanym oparciem, foteli dopasowanych do kształtu ciała, krzeseł, krzeseł biurowych, krzeseł
obrotowych, krzeseł na kółkach, poduszek na krzesła, poduszek-podkładek na krzesła, przenośnych podkładek pod plecy do użycia z krzesłami, foteli dla graczy komputerowych,
krzeseł dla graczy komputerowych, mebli dla graczy komputerowych, usługi reklamowe i promocyjne na rzecz osób
trzecich, usługi menadżerskie, usługi badania rynku, usługi
w zakresie informacji handlowej i ekonomicznej, usługi w zakresie organizowania aukcji, usługi w zakresie organizowania
wystaw handlowych i reklamowych, 45 usługi mediacyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 29.01.11, 27.05.01, 05.05.20, 05.05.21, 26.01.01, 26.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji tatuażu, krem do pielęgnacji tatuażu, balsam o konsystencji wosku do pielęgnacji
tatuażu, szampon do tatuaży, ochronny krem do opalania
na tatuaż, żel czyszczący do tatuażu, masło do tatuażu, mydło
do tatuażu, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna następujących
towarów: kosmetyki do pielęgnacji tatuażu, krem do pielęgnacji tatuażu, balsam o konsystencji wosku do pielęgnacji
tatuażu, szampon do tatuaży, ochronny krem do opalania
na tatuaż, żel czyszczący do tatuażu, masło do tatuażu, mydło do tatuażu.
501436
(220) 2019 06 23
AGENCJA AKTYWIZACJI HANDLU, PRODUKCJI
I USŁUG AKORD M. ZAJĄC, W. ZAJĄC
SPÓŁKA JAWNA, Koprki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Furniture 4Gamers
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01, 03.01.04, 03.01.16, 29.01.12
(510), (511) 20 meble, meble komputerowe, stoły komputerowe, stoliki komputerowe, stojaki do komputerów, stoliki
ruchome pod komputery, szafki do komputerów, komputerowe stanowiska pracy, półki na klawiatury komputerowe,
stanowisko pracy z komputerem, fotele, fotele biurowe, krzesła biurowe, krzesła z ruchomym oparciem, fotele z ruchomym oparciem, fotele rozkładane z odchylanym oparciem,
fotele dopasowane do kształtu ciała, krzesła, krzesła biurowe,

Nr ZT32/2019

501438
(220) 2019 06 23
KURNIK ANDRZEJ P.P.H.U. KONSTAL, Krasne Lasocice
(znak słowno-graficzny)
WQ HOTEL Wawel Queen

(531) 01.01.01, 01.01.05, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi organizowania i obsługi konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów i zjazdów, usługi organizowania podróży, wycieczek, przyjęć, imprez okolicznościowych i innej rozrywki, zabawy i wypoczynku, usługi
w zakresie rekreacji, usługi instruktorów gimnastyki, usługi
poprawiania kondycji fizycznej, usługi w zakresie działalności
obiektów sportowych w tym basenów, sal gimnastycznych,
siłowni, organizowanie wystaw z dziedziny kultury, 43 usługi
hotelarskie: hotele i motele, pensjonaty, schroniska młodzieżowe, kempingi, restauracje, restauracje samoobsługowe,
kawiarnie, kafeterie, bufety, bary, catering, stołówki, dostarczanie żywności i napojów, rezerwacja kwater i miejsc w hotelach, wynajem apartamentów, usługi rezerwacji miejsc
noclegowych, usługi w zakresie zakwaterowania, usługi
w zakresie domów turystycznych.
501439
(220) 2019 06 23
GLOBAL PHARMACIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CUMIREN
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne,
suplementy diety do kontroli cholesterolu, pyłek pszczeli
stosowany jako suplement diety, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone
głównie z witamin, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, tabletki zawierające wapń jako suplementy die(210)
(731)
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ty, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość,
naturalne suplementy diety do leczenia klaustrofobii, suplementy diety składające się z aminokwasów, suplementy diety składające się z witamin, preparaty witaminowe w postaci
suplementów diety, mieszanki do picia będące suplementami diety, suplementy witaminowe do stosowania w dializie nerkowej, zdrowotne suplementy diety sporządzone
głównie z minerałów, suplementy odżywcze składające się
głównie z magnezu, suplementy diety, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, suplementy prebiotyczne,
mineralne suplementy diety, białkowe suplementy diety,
przeciwutleniające suplementy diety, mineralne suplementy
odżywcze, odżywcze suplementy diety, suplementy mineralne do żywności, suplementy diety zawierające propolis,
suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy,
suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety dla
niemowląt, suplementy diety zawierające białko, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy z wapniem, suplementy z siarą, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy ziołowe w płynie,
suplementy diety dla sportowców, suplementy diety w płynie, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety z cynkiem,
suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy
diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające
siemię lniane, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety
zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające
izoflawony sojowe, suplementy witaminowe w postaci plastrów, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety
zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety do użytku
dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego,
suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy odżywcze składające się głównie z wapnia, suplementy diety składające się głównie z magnezu, suplementy diety składające
się głównie z żelaza, suplementy odżywcze składające się
głównie z cynku, suplementy diety składające się głównie
z wapnia, suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, mielone siemię lniane do użytku jako suplement diety,
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy odżywcze składające
się z ekstraktów z grzybów, suplementy odżywcze ze skrobi
przystosowane do celów medycznych, ziołowe suplementy
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych,
suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, mieszanki do picia w proszku będące suplementami
diety o smaku owocowym, nośniki uwalniające substancje
czynne w formie powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, nośniki uwalniające substancje czynne w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, 35 sprzedaż
detaliczna i hurtowa następujących produktów: suplementy
diety do kontroli cholesterolu, pyłek pszczeli stosowany jako
suplement diety, suplementy diety sporządzone głównie
z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, tabletki zawierające wapń jako suplementy diety, suplementy
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, naturalne suplementy diety do leczenia klaustrofobii, suplementy diety
składające się z aminokwasów, suplementy diety składające
się z witamin, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, mieszanki do picia będące suplementami diety,
suplementy witaminowe do stosowania w dializie nerkowej,
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zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, suplementy diety, suplementy ziołowe, suplementy
żywnościowe, suplementy prebiotyczne, mineralne suplementy diety, białkowe suplementy diety, przeciwutleniające
suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, odżywcze suplementy diety, suplementy mineralne do żywności,
suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety
zawierające glukozę, suplementy diety zawierające drożdże,
suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety
zawierające kazeinę, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety zawierające białko, suplementy dietetyczne
i odżywcze, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy z wapniem, suplementy z siarą, suplementy diety
zawierające lecytynę, suplementy ziołowe w płynie, suplementy diety dla sportowców, suplementy diety w płynie,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety z cynkiem, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy
diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające
siemię lniane, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety
zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające
izoflawony sojowe, suplementy witaminowe w postaci plastrów, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety
zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety do użytku
dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego,
suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy odżywcze składające się głównie z wapnia, suplementy diety składające się głównie z magnezu, suplementy diety składające
się głównie z żelaza, suplementy odżywcze składające się
głównie z cynku, suplementy diety składające się głównie
z wapnia, suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, mielone siemię lniane do użytku jako suplement diety,
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy odżywcze składające
się z ekstraktów z grzybów, suplementy odżywcze ze skrobi
przystosowane do celów medycznych, ziołowe suplementy
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych,
suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, mieszanki do picia w proszku będące suplementami
diety o smaku owocowym, nośniki uwalniające substancje
czynne w formie powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, nośniki uwalniające substancje czynne w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających
uwalnianie suplementów odżywczych.
(210)
(731)
(540)
(540)

501440
(220) 2019 06 23
ZYGMUNT ADAM APZ, Biłgoraj
(znak słowno-graficzny)
wido

(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.13.10
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska,
odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież
wierzchnia dla kobiet i mężczyzn, odzież wierzchnia dla
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dziewcząt i chłopców, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież
sportowa, odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież
do spania, sukienki, suknie, t-shirty, koszulki, bluzy, bluzki,
spódnice, koszule, spodnie, bielizna damska, bielizna męska, bielizna dziecięca, kurtki, skarpetki, nakrycia głowy,
czapki, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących
produktów: sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących
towarów: odzież, odzież damska, odzież męska, odzież
dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież wierzchnia dla kobiet i mężczyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt
i chłopców, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa,
odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież do spania,
sukienki, suknie, t-shirty, koszulki, bluzy, bluzki, spódnice,
koszule, spodnie, bielizna damska, bielizna męska, bielizna
dziecięca, kurtki, skarpetki.
501441
(220) 2019 06 23
MIKRUT JOANNA, CISZEK JOANNA AS MEDIA
SPÓŁKA CYWILNA, Dębica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIADOMOŚCI DĘBICKIE
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.14
(510), (511) 41 usługi wydawnicze, usługi wydawnicze
w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze
za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi
wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w internecie, muzyczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze
w zakresie utworów muzycznych, wydawanie czasopism,
wydawanie gazet, wydawanie biuletynów, wydawanie
prospektów, wydawanie audiobooków, wydawanie katalogów, wydawanie przewodników turystycznych, wydawanie publikacji medycznych, wydawanie czasopism
i książek w postaci elektronicznej, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, publikowanie, usługi publikacji, publikacja
czasopism, publikacja broszur, publikacje multimedialne,
publikowanie podręczników, publikowanie recenzji, publikowanie opowiadań, publikowanie ulotek, publikowanie plakatów, publikowania broszur, publikowanie książek,
publikowanie tekstów, publikowanie czasopism, publikowanie elektroniczne, publikowanie fotografii, publikacja
podręczników użytkownika, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja prac naukowych, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie podręczników szkoleniowych, publikowanie książek
instruktażowych, publikowanie literatury instruktażowej,
publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie książek
edukacyjnych, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie tekstów muzycznych, publikowanie czasopism
elektronicznych, publikowanie tekstów medycznych, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie arkuszy
informacyjnych, publikowanie multimedialne książek, publikowanie magazynów konsumenckich, przygotowywanie tekstów do publikacji, publikacja gazet elektronicznych
on-line, multimedialne wydania publikacji elektronicznych,
udostępnianie publikacji on-line, publikowanie drogą
elektroniczną, publikowanie materiałów multimedialnych
on-line, usługi w zakresie publikacji książek, usługi doradcze w zakresie publikowania, publikowanie druków w formie elektronicznej, publikowanie naukowych czasopism
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informacyjnych, usługi w zakresie publikowania on-line,
publikowanie książek związanych z rozrywką, udzielanie
informacji związanych z publikowaniem, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, usługi konsultacyjne
w zakresie publikacji książek, publikacja tekstów w postaci
nośników elektronicznych, publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, publikowanie słów piosenek w postaci książek, publikowanie książek związanych z technologią informacyjną, publikowanie książek z nutowym zapisem
muzyki, konsultacje edytorskie, redagowanie tekstów pisanych, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych,
publikacja i redagowanie książek, redagowanie tekstów pisanych, innych niż reklamowe.
(210) 501442
(220) 2019 06 23
(731) MICHALAK MACIEJ MBE, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) NEBA
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji tatuażu, krem do pielęgnacji tatuażu, balsam o konsystencji wosku do pielęgnacji
tatuażu, szampon do tatuaży, ochronny krem do opalania
na tatuaż, żel czyszczący do tatuażu, masło do tatuażu, mydło
do tatuażu, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna następujących
towarów: kosmetyki do pielęgnacji tatuażu, krem do pielęgnacji tatuażu, balsam o konsystencji wosku do pielęgnacji
tatuażu, szampon do tatuaży, ochronny krem do opalania
na tatuaż, żel czyszczący do tatuażu, masło do tatuażu, mydło do tatuażu.
(210) 501445
(220) 2019 06 24
(731) TOPOREK KRZYSZTOF ALIEN ENGINEERING, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) ALIEN
(510), (511) 7 tłoki [części maszyn lub silników], tłoki do cylindrów, tłoki do silników, pierścienie tłokowe, cylindry
do maszyn, cylindry do silników, gaźniki, głowice cylindrów
do silników, 12 szczęki hamulcowe do pojazdów, nóżki motocyklowe, obręcze kół pojazdów, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, sprzęgła do pojazdów lądowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

501446
(220) 2019 06 24
EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(znak słowno-graficzny)
JOKER

(531) 25.01.15, 09.07.25, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 33 wódki z wyłączeniem wódek o smaku owocowym, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, z wyłączeniem napojów alkoholowych na bazie owoców lub o smaku
owoców.
(210) 501453
(220) 2019 06 24
(731) SIEWIERSKI ŁUKASZ, Lędziny
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) JUVEPOLAND

(531) 27.05.01, 26.04.04, 26.04.08
(510), (511) 41 dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, udzielanie informacji dotyczących rozrywki
za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji na temat
rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci
on-line i Internetu, usługi reporterskie, prowadzenie konkursów w Internecie.
501457
(220) 2019 06 24
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) DETRZY
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność
i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt.
(210)
(731)

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

501458
(220) 2019 06 24
STOWARZYSZENIE MMA POLSKA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
MMA MMA POLSKA STOWARZYSZENIE
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rozrywkowych, publikacja broszur, publikacja czasopism, publikacja kalendarzy imprez, publikowanie, publikowanie drogą
elektroniczną, publikowanie fotografii, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie
plakatów, publikowanie ulotek, sport i fitness, szkolenia sportowe, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, tworzenie [opracowywanie] podcastów, udostępnianie aktualności
związanych ze sportem, udostępnianie filmów i programów
telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem kanałów
telewizji za opłatą [pay-per-view] , udostępnianie publikacji
elektronicznych [nie do pobrania], udostępnianie publikacji
on-line [nie do pobrania], udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony internetowej, udostępnianie zdjęć
on-line nie do pobrania, udzielanie informacji dotyczących
osobistości sportowych, udzielanie informacji dotyczących
rozrywki za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji
na temat wyników rozgrywek sztuk walki, udzielanie informacji związanych z wydarzeniami sportowymi, usługi rozrywkowe, usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych,
usługi rozrywkowe związane ze sportem, usługi rozrywkowe,
zajęcia sportowe i kulturalne, usługi sportowe i kulturalne,
usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi w zakresie edukacji sportowej, zajęcia sportowe i kulturalne.
501459
(220) 2019 06 24
HUTA BANKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hb

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 pręty kwadratowe, kęsy do kucia, pręty okrągłe, kątowniki równoramienne, kształtowniki łebkowe, obręcze, pierścienie kuto-walcowane.
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.01, 26.11.08, 09.01.10
(510), (511) 41 administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie
informacji na temat aktywności sportowych, elektroniczna
publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, fankluby, fotoreportaże, imprezy kulturalne, informacja
o biletach na imprezy rozrywkowe, informacja o imprezach
rozrywkowych, informacja o rekreacji, informacja o rozrywce,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, multimedialne wydania czasopism, multimedialne
wydania magazynów, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, nauczanie i szkolenia, obsługa gości na imprezach
rozrywkowych, organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, organizacja imprez rozrywkowych, organizowanie ceremonii wręczania nagród, organizowanie gal, organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych,
organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych
i sportowych, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów,
organizowanie szkoleń sportowych, pisanie i publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], produkcja imprez sportowych
na potrzeby telewizji, prowadzenie imprez rozrywkowych
na żywo, prowadzenie treningów sztuk walki, przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami dla celów

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

501468
(220) 2019 06 24
POWERBIKE SPÓŁKA AKCYJNA, Dąbrowa
(znak słowno-graficzny)
OZONE MOTO

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 9 kaski motocyklowe, ochronne kaski sportowe,
artykuły odzieży ochronnej dla motocyklistów do ochrony
przed wypadkami lub urazami, gogle dla motocyklistów,
25 odzież skórzana dla motocyklistów, odzież dla motocyklistów, obuwie dla motocyklistów, nakrycia głowy dla motocyklistów, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym
za pośrednictwem Internetu, następujących towarów: kaski
motocyklowe, ochronne kaski sportowe, artykuły odzieży
ochronnej dla motocyklistów do ochrony przed wypadkami
lub urazami, gogle dla motocyklistów, odzież skórzana dla
motocyklistów, odzież dla motocyklistów, obuwie dla motocyklistów, nakrycia głowy dla motocyklistów.
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501469
(220) 2019 06 24
CD SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
KRÓLEWSKI BARTNIK

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.05.21
(510), (511) 30 miody.
(210)
(731)
(540)
(540)

501474
(220) 2019 06 24
MŁYŃSKA MAŁGORZATA, Jordanów Śląski
(znak słowno-graficzny)
CERTYFIKAT CZYSTA ETYKIETA

(531)

27.05.01, 26.01.05, 11.01.01, 16.03.17, 24.03.01, 11.03.09,
26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 16 etykiety przylepne z papieru, etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, arkusze informacyjne,
biuletyny informacyjne, drukowane etykietki papierowe,
drukowane arkusze informacyjne, druki handlowe, drukowane materiały ilustracyjne, drukowany materiał promocyjny,
katalogi, katalogi sprzedaży wysyłkowej, materiały edukacyjne i instruktażowe, plakaty reklamowe, papierowe metki
[zawieszki], publikacje edukacyjne, reklamowe znaki papierowe, reklamowe znaki z tektury, reklamy drukowane, ulotki
reklamowe, ulotki, samoprzylepne etykiety drukowane, etykiety z papieru, papierowe etykietki identyfikacyjne, etykiety
z papieru lub kartonu.
501476
(220) 2019 06 24
DIK$ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) DIK$
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami spożywczymi, produktami delikatesowymi,
wyrobami tytoniowymi, napojami alkoholowymi, suplementami diety, artykułami chemicznymi, artykułami kosmetycznymi, odzieżą, obuwiem, sprzętem małego AGD, artykułami szkolne i biurowymi, zabawkami, kwiatami, artykułami
ogrodniczymi.
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 09.01.10
(510), (511) 9 kable i przewody elektryczne, telefoniczne,
sygnalizacyjne i do sieci komputerowych, osprzęt, elementy,
akcesoria instalacji elektrycznych, telefonicznych, sygnalizacyjnych i alarmowych, osprzęt, elementy, akcesoria instalacji
do sieci komputerowych, urządzeń i aparatów elektrycznych,
aparaty i przyrządy elektryczne do pomiarów wartości elektrycznych, bezpieczniki elektryczne, transformatory, skrzynki
instalacyjne, baterie elektryczne, 11 lampy oświetleniowe,
reflektory, części, elementy, akcesoria do lamp oświetleniowych, latarki, żarówki elektryczne, żarówki oświetleniowe.
501484
(220) 2019 06 24
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ALFA ELEKTRO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) ALFA ELEKTRO A SONEPAR COMPANY
(510), (511) 9 kable i przewody elektryczne, telefoniczne,
sygnalizacyjne i do sieci komputerowych, osprzęt, elementy,
akcesoria instalacji elektrycznych, telefonicznych, sygnalizacyjnych i alarmowych, osprzęt, elementy, akcesoria instalacji
do sieci komputerowych, urządzeń i aparatów elektrycznych,
aparaty i przyrządy elektryczne do pomiarów wartości elektrycznych, bezpieczniki elektryczne, transformatory, skrzynki
instalacyjne, baterie elektryczne, 11 lampy oświetleniowe,
reflektory, części, elementy, akcesoria do lamp oświetleniowych, latarki, żarówki elektryczne, żarówki oświetleniowe.
(210)
(731)

501500
(220) 2019 06 25
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH
I ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM POLALARM,
Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(210)
(731)

501482
(220) 2019 06 24
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ALFA ELEKTRO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alfa elektro A Sonepar Company

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 26.01.06, 26.04.01, 26.04.04
(510), (511) 35 reklama, 41 organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów, seminariów, warsztatów (szkolenie),
organizowanie konkursów (edukacja lub rozrywka), publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 42 opracowywanie projektów technicznych, usługi inżynieryjne,
45 doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, usługi
w zakresie ochrony.
(210)
(731)
(540)
(540)

501504
(220) 2019 06 25
PYSZNIAK MICHAŁ, Tarnobrzeg
(znak słowno-graficzny)
RICO CANARIAS
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.07
(510), (511) 39 zwiedzanie turystyczne, usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, organizacja wycieczek
turystycznych, usługi przewodników turystycznych, usługi
rezerwacji podróży turystycznych, zwiedzanie turystyczne,
zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, usługi świadczone przez przewodników
turystycznych.
501516
(220) 2019 06 25
STECEK MACIEJ NEXEON GROUP POLSKA - MACIEJ
STECEK, Lubin
(540) (znak słowny)
(540) NEXEON
(510), (511) 37 budownictwo, konsultacje budowlane, malowanie, montaż drzwi i okien, murarstwo, montaż rusztowań,
tapetowanie, tynkowanie, układanie kabli, usługi dekarskie,
usługi elektryków, usługi hydrauliczne, 42 usługi doradcze
w dziedzinie technologii.
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501540
(220) 2019 06 26
BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dr Gerard
(210)
(731)

(210)
(731)

501518
(220) 2019 06 25
STECEK MACIEJ NEXEON GROUP POLSKA - MACIEJ
STECEK, Lubin
(540) (znak słowny)
(540) QRIDE
(510), (511) 39 wypożyczanie pojazdów, wynajem
samochodów.

(210)
(731)

(210) 501519
(220) 2019 06 25
(731) ŚLIWA MICHAŁ GRZEGORZ MIKE SPORT, Libertów
(540) (znak słowny)
(540) DEKO
(510), (511) 25 bandany na szyję, bielizna wchłaniająca pot,
biustonosze, bokserki, buty sportowe, czapki jako nakrycia
głowy, daszki jako nakrycia głowy, kamizelki, kąpielówki, kurtki, kurtki [odzież], koszulki z krótkim rękawem, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, nakrycia
głowy, odzież, odzież dla rowerzystów, opaski na głowę,
pelerynki, podkoszulki sportowe, rękawiczki, skarpetki, spódnico-spodenki, stroje przeciwdeszczowe, getry [ochraniacze]
zakładane na buty, ocieplacze.

(531) 29.01.12, 02.09.01, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.17
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka,
słodycze czekoladowe, słodycze o smaku owocowym, wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze
z mąki, artykuły spożywcze ze zbóż, batoniki, batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, batony zbożowe i energetyczne, biszkopty, podłużne biszkopty [ciastka], pastylki
[wyroby cukiernicze], ciastka, ciastka czekoladowe, ciastka
z kremem, wyroby piekarnicze i cukiernicze zawierające kremy, kruche ciastka maślane z polewą czekoladową, ciastka
zbożowe do spożycia przez ludzi, ciasteczka, ciasteczka maślane, słodycze [cukierki], czekolada, czekoladowe wyroby
cukiernicze nielecznicze, wyroby ciastkarskie nadziewane
owocami, pralinki, herbatniki, herbatniki czekoladowe, herbatniki [słodkie lub słone], herbatniki petit-beurre, herbatniki
w polewie czekoladowej, herbatniki o smaku owocowym,
piernik, pierniczki, nielecznicze draże, krakersy, słone krakersy, kruche ciasto, kruche ciastka (herbatniki), precelki, precle
pokryte czekoladą, wafelki, jadalne wafle, wafelki w polewie
czekoladowej, rurki waflowe [ciastka], makaroniki [wyroby
cukiernicze], potrawy na bazie mąki, wyroby cukiernicze
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów
arachidowych, przekąski na bazie zbóż, przekąski słone
na bazie mąki, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek.
(210)
(731)
(540)
(540)

501541
(220) 2019 06 26
ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
Akacjowy Zakątek by archicom

501526
(220) 2019 06 25
BARBASIEWICZ ROBERT JULIUSZ FLOX BROKER
SERVICE, Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) flox broker service

(210)
(731)

(531)

(531)

29.01.04, 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.05, 27.05.08,
27.05.17
(510), (511) 36 ubezpieczeniowe usługi brokerskie.

29.01.15, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 05.03.07, 26.11.01,
26.11.07, 26.13.25
(510), (511) 35 reklama prasowa, reklama radiowa, reklama
telewizyjna, reklama billboardowa lub outdoorowa, reklama
za pośrednictwem Internetu, produkcja filmów reklamowych,
usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych, przygotowywanie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej, tworzenie i uaktualnianie materiałów reklamowych
i sponsorowanych, publikowanie. rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, prospektów, druków, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, informacja
handlowa, informowanie o prowadzonej działalności gospodarczej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze-
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daży detalicznej, przegląd prasy, usługi marketingowe, badania
rynkowe w celach handlowych, reklamowych, marketingowych, badania opinii publicznej, badania dotyczące działalności
gospodarczej, organizowanie badań handlowych lub reklamowych we wszystkich środkach przekazu, organizowanie wystaw
lub targów w celach handlowych lub reklamowych, wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, usługi dystrybucji
materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej w celu przyciągnięcia
nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy klientów, 36 administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa, wynajmowanie, sprzedaż: budynków, domów,
mieszkań, biur, pomieszczeń magazynowych i powierzchni
użytkowej, usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy
i inwestora robót ogólnobudowlanych, usługi wyceny nieruchomości, usługi wyszukiwania i formalnego przygotowania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla budownictwa
mieszkalnego, usługi doradztwa w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, usługi doradztwa inwestycyjnego, usługi finansowe, ekspertyzy oraz analizy finansowe
i inwestycyjne, 37 budownictwo, prowadzenie działalności deweloperskiej w dziedzinie budownictwa, realizacja i nadzór nad
przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie
i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych,
usługi remontowe budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
oraz budowli, usługi wykończeniowe, naprawy obiektów budowlanych, roboty ziemne oraz wodno- inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, instalowanie drzwi i okien,
nadzór budowlany, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych,
montaż i naprawa instalacji grzewczych, rozbiórka obiektów
budowlanych, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, informacja budowlana, izolowanie budynków, tynkowanie.
501542
(220) 2019 06 26
A-K-T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A-K-T

(210)
(731)

(531) 29.01.04, 27.05.01, 27.05.15, 27.05.17
(510), (511) 37 budownictwo, nadzór budowlany, usługi doradztwa budowlanego.
501544
(220) 2019 06 26
BINARAPPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)
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(531) 26.03.02, 26.03.07, 29.01.12
(510), (511) 9 aplikacje biurowe i biznesowe, aplikacje
do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje
mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, automatyczne systemy kontroli
dostępu, bramy do Internetu rzeczy [loT], edukacyjne aplikacje komputerowe, edukacyjne aplikacje mobilne, elektroniczne systemy wejściowe, komputerowe oprogramowanie
do chatboxów do symulowania rozmów, mobilne aplikacje,
oprogramowania dla środowiska programistycznego, oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych oprogramowanie do aplikacji internetowych, oprogramowanie
do planowania zasobów przedsiębiorstwa [ERP], oprogramowanie do tworzenia aplikacji, oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, oprogramowanie
komputerowe do tworzenia i projektowania stron internetowych, oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji (APL), oprogramowanie komputerowe do użytku we wdrożeniu Internetu rzeczy [loT],
oprogramowanie systemowe, oprogramowanie systemowe
i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe,
oprogramowanie systemów CMS [system zarządzania treścią], programy komputerowe do projektowania interfejsów
użytkownika, programy komputerowe do zarządzania projektami, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, analiza danych biznesowych, analizy
i badanie dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, badania rynku i analizy biznesowe, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo biznesowe, ocena możliwości dla działalności gospodarczej, ocena możliwości w zakresie działalności gospodarczej, usługi w zakresie badania rynku, 38 konsultacje w zakresie sieci przesyłu danych, usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące telekomunikacji, 42 administracja serwerów, aktualizacja stron internetowych dla
osób trzecich, analizy komputerowe, analizy systemów komputerowych, analizy wykonalności projektu, badania i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, certyfikacja danych za pośrednictwem łańcucha blokowego
[blockchain], doradztwo eksperckie dotyczące technologii,
doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, doradztwo projektowe, doradztwo specjalistyczne dotyczące oprogramowania komputerowego, doradztwo specjalistyczne związane z programowaniem komputerowym, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w projektowaniu stron internetowych, doradztwo w zakresie komputerowych programów baz danych, doradztwo w zakresie programowania komputerów,
doradztwo w zakresie projektowania i opracowywania oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania stron głównych i stron internetowych, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, doradztwo w zakresie projektów technologicznych,
doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, doradztwo w zakresie testowania
systemów aplikacyjnych, doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów komputerowych, doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem
programów komputerowych baz danych, doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów,
oprogramowania komputerowego, doradztwo związane
z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego, doradztwo, kon-
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sultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych,
ekspertyzy w zakresie technologii, hosting aplikacji interaktywnych, hosting aplikacji mobilnych, hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, hosting,
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie sprzętu
komputerowego, instalacja i dostosowanie na zamówienie
aplikacji oprogramowania komputerowego, opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
opracowywanie nowych technologii dla osób trzecich,
opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, opracowywanie, projektowanie i aktualizacja
stron głównych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], planowanie projektu, planowanie, projektowanie i rozwój stron
internetowych on-line na rzecz osób trzecich, profesjonalne
doradztwo dotyczące technologii, programowanie aplikacji
multimedialnych, projektowanie baz danych, projektowanie
graficzne, projektowanie graficzne w celu kompilacji stron
w Internecie, projektowanie i opracowywanie nowych technologii, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
w dziedzinie aplikacji mobilnych, projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, projektowanie i opracowywanie stron internetowych, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron www, projektowanie
i projektowanie graficzne do tworzenia stron www w Internecie, projektowanie i testowanie nowych produktów, projektowanie i testowanie w zakresie opracowywania nowych
produktów, projektowanie i tworzenie stron internetowych
dla osób trzecich, projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie i wdrażanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie komputerowych baz danych, projektowanie komputerowych stron internetowych, projektowanie
sieci komputerowych na rzecz osób trzecich, projektowanie
specyfikacji komputerowych, projektowanie stron domowych i stron internetowych, projektowanie stron głównych,
projektowanie stron głównych i witryn internetowych, projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, przechowywanie danych za pośrednictwem łańcucha
blokowego [blockchain], rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, systemy komputerowe (analizy -), świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego
logowania dla aplikacji on-line, testowanie programów komputerowych, testowanie sprzętu informatycznego, testowanie urządzeń, tworzenie i dostarczanie stron internetowych
osobom trzecim, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich
[usługi informatyczne], tworzenie i projektowanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i prowadzenie
stron internetowych na telefony komputerowe, tworzenie
i uaktualnianie stron głównych do sieci komputerowych,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych
(stron internetowych) na rzecz osób trzecich, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, tworzenie
platform komputerowych na rzecz osób trzecich, tworzenie
stron elektronicznych, tworzenie stron głównych dla osób
trzecich, tworzenie stron głównych do sieci komputerowych,
tworzenie stron internetowych, tworzenie witryn internetowych, tworzenie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług on-line i Internetu, tworzenie, projektowanie
i utrzymywanie stron internetowych, udzielanie informacji
na temat projektowania i opracowywania oprogramowania,
systemów i sieci komputerowych, umożliwianie tymczaso-
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wego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze w dziedzinie projektowania systemów komputerowych, usługi doradztwa specjalistycznego w dziedzinie
oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa technicznego związane z programowaniem komputerowym,
usługi doradztwa technologicznego, usługi doradztwa technologicznego w zakresie programów komputerowych, usługi doradztwa w dziedzinie projektowania oprogramowania
komputerowego, usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], usługi graficzne, usługi projektowania grafiki komputerowej, usługi projektowania systemów
komputerowych, usługi projektowania w dziedzinie sprzętu
i programów komputerowych, usługi projektowania w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi projektowania
w zakresie opracowań graficznych, usługi testowania użyteczności witryn internetowych, usługi w zakresie grafiki
komputerowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia
witryn internetowych, usługi w zakresie projektowania stron
komputerowych, usługi w zakresie tworzenia witryn internetowych, wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, zdalne administrowanie
serwerem, znajdowanie i usuwanie błędów w oprogramowaniu komputerowym dla osób trzecich [debugowanie].
501548
(220) 2019 06 26
BINARAPPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) binarapps

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 26.03.02, 26.03.07, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 9 aplikacje biurowe i biznesowe, aplikacje do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje mobilne
do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi
do noszenia na sobie, automatyczne systemy kontroli dostępu, bramy do Internetu rzeczy [loT], edukacyjne aplikacje
komputerowe, edukacyjne aplikacje mobilne, elektroniczne
systemy wejściowe, komputerowe oprogramowanie do chatboxów do symulowania rozmów, mobilne aplikacje, oprogramowania dla środowiska programistycznego, oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych oprogramowanie
do aplikacji internetowych, oprogramowanie do planowania
zasobów przedsiębiorstwa [ERP], oprogramowanie do tworzenia aplikacji, oprogramowanie komputerowe do integracji
aplikacji i baz danych, oprogramowanie komputerowe
do tworzenia i projektowania stron internetowych, oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji (APL), oprogramowanie komputerowe
do użytku we wdrożeniu Internetu rzeczy [loT], oprogramowanie systemowe, oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie systemów CMS [system zarządzania treścią], programy
komputerowe do projektowania interfejsów użytkownika,
programy komputerowe do zarządzania projektami, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, analiza danych biznesowych, analizy i badanie dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, badania rynku i analizy biznesowe, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo
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biznesowe, ocena możliwości dla działalności gospodarczej,
ocena możliwości w zakresie działalności gospodarczej, usługi w zakresie badania rynku, 38 konsultacje w zakresie sieci
przesyłu danych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące telekomunikacji, 42 administracja serwerów,
aktualizacja stron internetowych dla osób trzecich, analizy
komputerowe, analizy systemów komputerowych, analizy
wykonalności projektu, badania i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, certyfikacja danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], doradztwo
eksperckie dotyczące technologii, doradztwo i konsultacje
dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, doradztwo
projektowe, doradztwo specjalistyczne dotyczące oprogramowania komputerowego, doradztwo specjalistyczne związane z programowaniem komputerowym, doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w projektowaniu stron internetowych, doradztwo w zakresie komputerowych programów baz danych, doradztwo w zakresie programowania komputerów, doradztwo w zakresie projektowania i opracowywania oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron
głównych i stron internetowych, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, doradztwo w zakresie projektów technologicznych, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, doradztwo
w zakresie testowania systemów aplikacyjnych, doradztwo
związane z projektowaniem i opracowywaniem programów
komputerowych, doradztwo związane z projektowaniem
i opracowywaniem programów komputerowych baz danych, doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów i oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego,
doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii
informacyjnych, ekspertyzy w zakresie technologii, hosting
aplikacji interaktywnych, hosting aplikacji mobilnych, hosting
skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji,
hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie
sprzętu komputerowego, instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie nowych technologii dla osób trzecich,
opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, opracowywanie, projektowanie i aktualizacja
stron głównych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], planowanie projektu, planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych on-line na rzecz osób trzecich, profesjonalne
doradztwo dotyczące technologii, programowanie aplikacji
multimedialnych, projektowanie baz danych, projektowanie
graficzne, projektowanie graficzne w celu kompilacji stron
w Internecie, projektowanie i opracowywanie nowych technologii, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
w dziedzinie aplikacji mobilnych, projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, projektowanie i opracowywanie stron internetowych, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron www, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron www w Internecie,
projektowanie i testowanie nowych produktów, projektowanie i testowanie w zakresie opracowywania nowych produktów, projektowanie i tworzenie stron internetowych dla osób
trzecich, projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla
osób trzecich, projektowanie i wdrażanie sieciowych stron
internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie i wdra-
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żanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie komputerowych baz danych, projektowanie komputerowych stron internetowych, projektowanie sieci komputerowych na rzecz osób trzecich, projektowanie specyfikacji komputerowych, projektowanie stron domowych i stron internetowych, projektowanie stron głównych, projektowanie stron
głównych i witryn internetowych, projektowanie, tworzenie
i programowanie stron internetowych, przechowywanie danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain],
rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, systemy komputerowe (analizy -), świadczenie
usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji
on-line, testowanie programów komputerowych, testowanie
sprzętu informatycznego, testowanie urządzeń, tworzenie
i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne],
tworzenie i projektowanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komputerowe, tworzenie i uaktualnianie stron głównych
do sieci komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie
stron komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób
trzecich, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, tworzenie platform komputerowych na rzecz
osób trzecich, tworzenie stron elektronicznych, tworzenie
stron głównych dla osób trzecich, tworzenie stron głównych
do sieci komputerowych, tworzenie stron internetowych,
tworzenie witryn internetowych, tworzenie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług on-line i Internetu,
tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji
oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze w dziedzinie projektowania systemów komputerowych, usługi doradztwa
specjalistycznego w dziedzinie oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa technicznego związane z programowaniem komputerowym, usługi doradztwa technologicznego, usługi doradztwa technologicznego w zakresie programów komputerowych, usługi doradztwa w dziedzinie
projektowania oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], usługi
graficzne, usługi projektowania grafiki komputerowej, usługi
projektowania systemów komputerowych, usługi projektowania w dziedzinie sprzętu i programów komputerowych,
usługi projektowania w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi projektowania w zakresie opracowań graficznych, usługi testowania użyteczności witryn internetowych,
usługi w zakresie grafiki komputerowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, usługi w zakresie projektowania stron komputerowych, usługi w zakresie
tworzenia witryn internetowych, wykrywanie i usuwanie
usterek w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych,
zdalne administrowanie serwerem, znajdowanie i usuwanie
błędów w oprogramowaniu komputerowym dla osób trzecich [debugowanie].
(210)
(731)

501555
(220) 2019 06 26
BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dr Gerard Chcesz ciasteczko, zjedz ciasteczko!

(531) 02.09.01, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, słodycze czekoladowe, słodycze o smaku owocowym,
wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, wyroby
cukiernicze z mąki, artykuły spożywcze ze zbóż, batoniki, batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków,
batony zbożowe i energetyczne, biszkopty, podłużne
biszkopty [ciastka], pastylki [wyroby cukiernicze], ciastka,
ciastka czekoladowe, ciastka z kremem, wyroby piekarnicze i cukiernicze zawierające kremy, kruche ciastka maślane z polewą czekoladową, ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, ciasteczka, ciasteczka maślane, słodycze
[cukierki], czekolada, czekoladowe wyroby cukiernicze
nielecznicze, wyroby ciastkarskie nadziewane owocami,
pralinki, herbatniki, herbatniki czekoladowe, herbatniki
[słodkie lub słone], herbatniki petit-beurre, herbatniki
w polewie czekoladowej, herbatniki o smaku owocowym, piernik, pierniczki, nielecznicze draże, krakersy,
słone krakersy, kruche ciasto, kruche ciastka (herbatniki),
precelki, precle pokryte czekoladą, wafelki, jadalne wafle,
wafelki w polewie czekoladowej, rurki waflowe [ciastka],
makaroniki [wyroby cukiernicze], potrawy na bazie mąki,
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, przekąski na bazie
zbóż, przekąski słone na bazie mąki, wyroby cukiernicze
do dekoracji świątecznych choinek.
(210)
(731)
(540)
(540)

501556
(220) 2019 06 26
PIĘTKA TOMASZ UNIQUE CHOICE, Siennica
(znak słowno-graficzny)
UNIQUE CHOICE quality products and profits

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.02.01,
26.02.16
(510), (511) 37 instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie
i naprawa urządzeń zamrażalniczych, instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, montaż
wyposażenia kuchennego, 40 mielenie kawy, palenie i przetwarzanie kawy.
(210) 501557
(220) 2019 06 26
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SORAYA BLACK ORCHID & DIAMONDS

(531)

29.01.15, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.17, 25.07.07,
05.05.15
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy nielecznicze, balsamy
do celów kosmetycznych, mleczka do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotony do celów kosmetycznych,
żele do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne, olejki
do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do celów
perfumeryjnych, olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne, wody kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do kąpieli, żele pod prysznic, mydła, szampony,
odżywki i środki do pielęgnacji włosów, pomady do celów
kosmetycznych, środki do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne do 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, produkty do depilacji, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi.
501566
(220) 2019 06 26
ZIELONYSKLEP PRZYBYŁ, KOTOWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Wioska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMINATOR URBAN COMBAT
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.03.04
(510), (511) 18 torby, plecaki, pokrowce na plecaki, kufry
i kuferki, sakwy i sakiewki, futerały, kasetki, portfele, etui
do kluczy, paski skórzane, galanteria skórzana, skóry zwierzęce, imitacja skóry, 25 odzież męska, odzież damska i dziecięca, odzież sportowa, turystyczna i militarna, bielizna, nakrycia
głowy, szaliki, apaszki, bandany na szyję, rękawiczki, skarpety, obuwie, 35 usługi sprzedaży w hurtowniach i punktach
wyspecjalizowanych, w tym usługi sprzedaży za pośrednictwem Internetu następujących towarów: odzież męska,
odzież damska i dziecięca, odzież sportowa, turystyczna
i militarna, bielizna, nakrycia głowy, szaliki, apaszki, bandany
na szyję, rękawiczki, skarpety, obuwie, torby, plecaki, pokrowce na plecaki, kufry i kuferki, sakwy i sakiewki, futerały, kasetki,
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portfele, etui do kluczy, paski skórzane, galanteria skórzana,
skóry zwierzęce, imitacja skóry, noże, kompasy, karabińczyki, linki paracord, zapałki benzynowe, sznurowadła, saperki,
nakolanniki.
501567
(220) 2019 06 26
NOVA TRACKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOVA TRACKING
(210)
(731)
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do kosmetycznych zabiegów upiększających, urządzenia do wytwarzania fal ultradźwiękowych do zastosowań
w medycynie estetycznej, urządzenia fitness do celów medycznych, urządzenia do relaksacji do celów medycznych,
28 urządzenia do ćwiczeń fizycznych, urządzenia fitness,
urządzenia do relaksacji przez ćwiczenia fizyczne, 41 szkolenia w dziedzinie sprawności fizycznej, odżywiania, modelowania sylwetki, dobrostanu organizmu ludzkiego, obsługi
sprzętów do ćwiczeń i relaksacji, marketingu, 44 masaż, salony piękności, fizjoterapia, rehabilitacja fizyczna, odnowa biologiczna, doradztwo w zakresie żywienia, usługi dietetyków,
usługi studiów modelowania sylwetki.
501575
(220) 2019 06 26
METRUM CRYOFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Blizne Łaszczyńskiego k. Warszawy
(540) (znak słowny)
(540) CRYO - T
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu
i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii.
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 01.15.11, 26.11.22,
24.17.02
(510), (511) 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS].
(210) 501569
(220) 2019 06 26
(731) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(540) (znak słowny)
(540) MINIO
(510), (511) 32 bezalkoholowe napoje gazowane, niegazowane napoje bezalkoholowe, soki.
(210) 501570
(220) 2019 06 26
(731) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(540) (znak słowny)
(540) MINIO BUBBLES
(510), (511) 32 bezalkoholowe napoje gazowane, niegazowane napoje bezalkoholowe.
501573
(220) 2019 06 26
ROLLEN POLSKA-STUDIO FIGURA
IZABELLA MICHALAK, Lusówko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STUDIO figura
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 02.03.16, 02.03.23, 26.04.02, 26.04.14, 26.04.18,
27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 suplementy diety, żywność dietetyczna do celów leczniczych, zioła lecznicze, preparaty
medyczne do odchudzania, 10 urządzenia i instrumenty
medyczne, aparaty do masażu, lampy do celów leczniczych,
przyrządy do ćwiczeń gimnastyki leczniczej i korekcyjnej,
urządzenia stosowane w zabiegach medycyny estetycznej,
urządzenia stosowane w zabiegach kosmetologii, lasery

501577
(220) 2019 06 26
GPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Balice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GLC

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.23, 26.11.12, 29.01.13
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, haki metalowe
do użytku w budownictwie, kołnierze metalowe, kominowe
trzony metalowe, metalowe kosze okienne, metalowe kratki
odpływowe, metalowe kratki wentylacyjne do budynków,
metalowe osłony karnisza, metalowe profile odwadniające,
metalowe rury drenażowe, metalowe uchwyty rynnowe,
obudowy kominków z metalu, odpowietrzniki metalowe
do okien mansardowych, okucia metalowe, osłony z metalu, skrzynki na listy metalowe, uchwyty, poręcze metalowe,
wsporniki metalowe, wywietrzniki czyli otwory wentylacyjne z metalu dla budownictwa, metalowe drzwi, bramy, okna
i osłony okienne, akcesoria metalowe do okien, drzwi i okna
metalowe, ekrany zewnętrzne słoneczne z metalu, ekrany,
siatki przeciw owadom metalowe, kratki wentylacyjne z metalu do montowania w oknach, listwy metalowe do mocowania
okien, markizy metalowe, metalowe okna dachowe, metalowe parapety okienne, okiennice metalowe, odrzwia metalowe, profile z metalu na drzwi, rolety metalowe, żaluzje metalowe do użytku zewnętrznego, metalowe materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne, rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe, metalowe kratki
ściekowe podłogowe, rury i rurki ze stali, artykuły metalowe
do użytku w budownictwie, blacha do pokrycia dachu z metalu, boazeria metalowa, dachowe rynny metalowe, pokrycia
dachowe metalowe, dachówki metalowe, drobne wyroby
żelazne do budynków, fasady metalowe, fasety metalowe,
filary metalowe, kominy stalowe, kratki wentylacyjne z metalu, metalowe materiały do krycia nawierzchni, metalowe,
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modułowe elementy budowlane, metalowe okładziny elewacyjne, metalowe rynny, okapy metalowe, okładziny metalowe
do użytku w budownictwie, metalowe osłony do rur, 19 niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, drzwi niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, elementy szklane
do okien, fasady okien niemetalowe, szkło izolacyjne jako
materiał budowlany, niemetalowe klapy, niemetalowe ościeżnice do okien, niemetalowe okna świetlikowe do budynków,
niemetalowe termorolety z listewek, stosowane na zewnątrz,
niemetalowe żaluzje zewnętrzne, okiennice niemetalowe, niemetalowe okładziny na okna, niemetalowe rolety zewnętrzne
do okien, szkło budowlane, niemetalowe materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne, rury sztywne i zawory do nich,
niemetalowe, niemetalowe arkusze okładzinowe, betonowe
materiały budowlane, blacha z tworzyw sztucznych na dachy,
boazerie, cementowe powłoki ścienne, niemetalowe części
budowlane, drewno budowlane, elementy konstrukcyjne
z tworzyw sztucznych, fasady z materiałów niemetalowych,
filcowe pokrycia dachowe, kratownice niemetalowe, licowa
zaprawa murarska, niemetalowe listwy budowlane, niemetalowe listwy dekoracyjne, listwy podłogowe, niemetalowe,
listwy przypodłogowe niemetalowe, materiały do pokrywania dachu, niemetalowe materiały okładzinowe , niemetalowe
elementy łączące do rynien, niemetalowe klapki wentylatorów do budynków, niemetalowe kratki wentylacyjne do budynków, niemetalowe okładziny do użytku w budownictwie,
niemetalowe okiennice zewnętrzne, okładziny niemetalowe
do fasad, niemetalowe osłony do złącz kompensacyjnych,
osłony otworów wentylacyjnych, niemetalowe, orynnowanie niemetalowe do rozpraszania deszczówki, orynnowanie
niemetalowe do rozpraszania ścieków, orynnowanie niemetalowe do zbierania deszczówki, orynnowanie niemetalowe
do zbierania ścieków, parapety okienne, niemetalowe, papa
dachowa, płytki ceramiczne, płytki z tworzyw sztucznych,
profile niemetalowe do budownictwa, rynny dachowe niemetalowe, siding winylowy jako materiał budowlany, ścianki
boczne, niemetalowe, ściany osłonowe z materiałów niemetalowych, uchwyty osłon uszczelniających, niemetalowe,
wsporniki do rynien, niemetalowe, rynny niemetalowe.
501580
(220) 2019 06 26
MERLIŃSKI PAWEŁ AGENCJA OCHRONY OSÓB
I MIENIA MAJOR, Wieruszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA MAJOR
OCHRONA
(210)
(731)
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(210) 501582
(220) 2019 06 26
(731) ROGALSKA RENATA IZABELA RR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Biały Kredens
(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.
501603
(220) 2019 06 27
NEPENTES PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) IWOSTIN DEOCARE
(510), (511) 3 mydła, produkty perfumeryjne, kosmetyki
do makijażu, olejki eteryczne, kosmetyki do pielęgnacji skóry,
kosmetyki, płyny i balsamy do włosów, środki do czyszczenia
zębów, 5 preparaty dermatologiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry.
(210)
(731)

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

501613
(220) 2019 06 27
SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski
(znak słowno-graficzny)
HEDGEHOG

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, woda, 33 napoje alkoholowe.

(531) 01.01.02, 01.01.10, 24.01.05, 24.07.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów antywłamaniowych, 45 ochrona osobista, ochrona
obiektów i sprzętu, ochrona mienia, doradztwo w sprawach
bezpieczeństwa, monitoring systemów bezpieczeństwa
i antywłamaniowych.

(210) 501615
(220) 2019 06 27
(731) BURCZYK-WACŁAWIAK ALEKSANDRA NAMO, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Boczki na bok
(510), (511) 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody,
usługi doradcze dotyczące pielęgnacji ciała i urody, usługi
zabiegów pielęgnacji urody, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi świadczone przez salony piękności, usługi świadczone przez
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gabinety pielęgnacji skóry, usługi w zakresie medycyny
estetycznej, usługi w zakresie kosmetologii i dermatologii
estetycznej, usługi zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, kosmetologii estetycznej i dermatologii estetycznej,
udzielanie informacji o urodzie, usługi masaży, usuwanie
cellulitu z ciała, usługi świadczone przez dietetyków, usługi
świadczone przez gabinety odchudzania, usługi w zakresie
odchudzania, usługi doradztwa związane z odchudzaniem,
usługi w zakresie kontrolowania wagi, usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie
odżywiania, usługi w zakresie planowania diety odchudzającej, usługi w zakresie planowania programów redukcji
wagi, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała,
udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych, usługi lecznicze w zakresie usuwania
tkanki tłuszczowej, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla
ludzi, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia,
badanie sprawności fizycznej, badania w zakresie diagnozy
stanu zdrowia, usługi kosmetyczne, usługi w zakresie zabiegów kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, usługi w zakresie
porad kosmetycznych, usługi salonów piękności, usługi
w zakresie makijażu, usługi doradztwa w zakresie makijażu,
usługi manicure i pedicure, usługi w zakresie depilacji, usługi
w zakresie depilacji laserowej, usługi spa, usługi saun, usługi
solariów.
501616
(220) 2019 06 27
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda No More Cellulite!
(510), (511) 3 preparaty redukujące cellulit takie jak: balsamy
do ciała, żele do ciała, kremy do ciała, maski do ciała, serum
do ciała, kosmetyki dla kobiet redukujące cellulit.

(210)
(731)

(210) 501619
(220) 2019 06 27
(731) KALINSKI ARKADIUSZ P.P.H.U. EVENTUS, Inowrocław
(540) (znak słowny)
(540) EVENTUS
(510), (511) 37 usługi budowlane i konstrukcyjne, budowa budynków na zamówienie, budowa nieruchomości
[budownictwo], konsultacje budowlane, usługi doradztwa
budowlanego, wznoszenie budynków i innych konstrukcji,
naprawcze roboty budowlane, nadzór budowlany, usługi
nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych,
przygotowanie terenu [budownictwo], konserwacja budynków, naprawa i renowacja budynków.
(210)
(731)
(540)
(540)

501627
(220) 2019 06 27
SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski
(znak słowno-graficzny)
FALCON

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, woda, 33 napoje alkoholowe.

Nr ZT32/2019

(210) 501631
(220) 2019 06 27
(731) KACZMAREK WOJCIECH D3, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) BESAVED
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

501640
(220) 2019 06 28
FITUCH IRENEUSZ IRPOL, Brwilno
(znak słowno-graficzny)
LOS GUSTOS PALARNIA KAWY

(531)

29.01.15, 26.02.07, 26.01.04, 03.07.24, 11.03.04, 01.15.15,
27.05.01
(510), (511) 30 kawa, kawa w formie parzonej, kawa w formie
mielonej, kawa w postaci całych ziaren, mieszanki kawowe,
palone ziarna kawy, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku
z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, 40 palenie i przetwarzanie kawy, 41 organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], 43 kawiarnia, usługi kawiarni.
(210) 501647
(220) 2019 06 28
(731) GRUSZKA AGATA PROSPERO, Stary Widzim
(540) (znak słowny)
(540) Miss Pear
(510), (511) 25 body [bielizna], botki, alby, apaszki [chustki], bandany na szyję, berety, bielizna osobista, buty sznurowane, buty
za kostkę, chustki [apaszki], czapki jako nakrycia głowy, daszki
jako nakrycia głowy, długie luźne stroje, dzianina [odzież], fulary
[ozdobne krawaty], getry [ochraniacze] zakładane na buty, gorsety, halki [bielizna], halki, półhalki, kamizelki, kąpielówki, kimona,
kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombinezony [odzież],
kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed
zimnem i wiatrem, legginsy, majtki, majtki dziecięce [odzież],
mankiety, maski na oczy do spania, mufki [odzież], nakrycia
głowy, narzutki na ramiona, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie
plażowe, odzież, odzież z imitacji skóry, odzież że skóry, okrycia
wierzchnie [odzież], opaski na głowę, palta, pantofle domowe,
pantofle kąpielowe, paski [odzież], pelerynki, pikowane kurtki
[odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów,
podkoszulki sportowe, poncza, pulowery, rajstopy, rękawiczki,
rękawiczki bez palców, rękawiczki z jednym palcem, sandały,
sandały kąpielowe, skarpetki, spódnice, spódnico-spodenki,
stroje na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe,
sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki,
szarfy [do ubrania], szlafroki, śliniaki niepapierowe, śliniaki, z rękawami, nie z papieru, turbany, woalki, welony [odzież], wyprawki
dziecięce [odzież], wyroby pończosznicze.
(210) 501652
(220) 2019 06 28
(731) GUCWA ZBIGNIEW, Świebodzice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) gvt

(531) 29.01.12, 27.05.17, 27.05.23
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych
klasach, ozdoby choinkowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne.
501655
(220) 2019 06 28
MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice
(540) (znak słowny)
(540) DOM W GOŹDZIKOWCACH
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi
projektowania budynków, usługi w zakresie architektury,
usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi
projektowania architektonicznego w zakresie dekoracji ścian
zewnętrznych.
(210)
(731)

501656
(220) 2019 06 28
MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice
(540) (znak słowny)
(540) DOM W KOSTRZEWACH
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi
projektowania budynków, usługi w zakresie architektury,
usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi
projektowania architektonicznego w zakresie dekoracji ścian
zewnętrznych.
(210)
(731)

501657
(220) 2019 06 28
MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice
(540) (znak słowny)
(540) DOM W MEKINTOSZACH
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi
projektowania budynków, usługi w zakresie architektury,
usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi
projektowania architektonicznego w zakresie dekoracji ścian
zewnętrznych.
(210)
(731)

501658
(220) 2019 06 28
MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice
(540) (znak słowny)
(540) DOM W SZMARAGDACH
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi
projektowania budynków, usługi w zakresie architektury,
usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi
projektowania architektonicznego w zakresie dekoracji ścian
zewnętrznych.
(210)
(731)

75

501659
(220) 2019 06 28
MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice
(540) (znak słowny)
(540) DOM W ŻURAWKACH
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi
projektowania budynków, usługi w zakresie architektury,
usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi
projektowania architektonicznego w zakresie dekoracji ścian
zewnętrznych.
(210)
(731)

501667
(220) 2019 06 28
MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice
(540) (znak słowny)
(540) DOM POD JARZĄBEM
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi
projektowania budynków, usługi w zakresie architektury,
usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi
projektowania architektonicznego w zakresie dekoracji ścian
zewnętrznych.
(210)
(731)

501669
(220) 2019 06 28
MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice
(540) (znak słowny)
(540) DOM W ŚLIWACH
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi
projektowania budynków, usługi w zakresie architektury,
usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi
projektowania architektonicznego w zakresie dekoracji ścian
zewnętrznych.
(210)
(731)

501671
(220) 2019 06 28
MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice
(540) (znak słowny)
(540) DOM W ORLICZKACH
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi
projektowania budynków, usługi w zakresie architektury,
usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi
projektowania architektonicznego w zakresie dekoracji ścian
zewnętrznych.
(210)
(731)

501672
(220) 2019 06 28
MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice
(540) (znak słowny)
(540) DOM W LILAKACH
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi
projektowania budynków, usługi w zakresie architektury,
usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi
projektowania architektonicznego w zakresie dekoracji ścian
zewnętrznych.
(210)
(731)

501673
(220) 2019 06 28
MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice
(540) (znak słowny)

(210)
(731)
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(540) DOM W IDAREDACH
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi
projektowania budynków, usługi w zakresie architektury,
usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi
projektowania architektonicznego w zakresie dekoracji ścian
zewnętrznych.
501675
(220) 2019 06 28
MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice
(540) (znak słowny)
(540) WILLA JULIA
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi
projektowania budynków, usługi w zakresie architektury,
usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi
projektowania architektonicznego w zakresie dekoracji ścian
zewnętrznych.
(210)
(731)

501677
(220) 2019 06 28
MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice
(540) (znak słowny)
(540) DOM POD MIŁORZĘBEM
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi
projektowania budynków, usługi w zakresie architektury,
usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi
projektowania architektonicznego w zakresie dekoracji ścian
zewnętrznych.
(210)
(731)

501678
(220) 2019 06 28
MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice
(540) (znak słowny)
(540) DOM W JABŁONKACH
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi
projektowania budynków, usługi w zakresie architektury,
usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi
projektowania architektonicznego w zakresie dekoracji ścian
zewnętrznych.
(210)
(731)

501681
(220) 2019 06 28
MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice
(540) (znak słowny)
(540) DOM W PRZEBIŚNIEGACH
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi
projektowania budynków, usługi w zakresie architektury,
usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi
projektowania architektonicznego w zakresie dekoracji ścian
zewnętrznych.
(210)
(731)

501682
(220) 2019 06 28
CULINA HORECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) TREINTA Y TRES
(510), (511) 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem
pędzli do malowania), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt

(210)
(731)

Nr ZT32/2019

do czyszczenia, wełna (wata stalowa), nieprzetworzone lub
półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szklane do użytku domowego i gastronomicznego nie służące do użytku biologicznego lub laboratoryjnego, wyroby porcelanowe i ceramiczne, 29 mięso, ryby,
drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone
i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja,
mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól,
musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 31 ziarna
(jako zboża) oraz ziarna (jako nasiona), produkty rolne, ogrodnicze, leśne, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona,
naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
501683
(220) 2019 06 28
MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice
(540) (znak słowny)
(540) DOM W ZDROJÓWKACH
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma,
reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania budynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi projektowania
architektonicznego w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych.
(210)
(731)

501685
(220) 2019 06 28
MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice
(540) (znak słowny)
(540) DOM W ZIELISTKACH
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi
projektowania budynków, usługi w zakresie architektury,
usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi
projektowania architektonicznego w zakresie dekoracji ścian
zewnętrznych.
(210)
(731)

501686
(220) 2019 06 28
MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice
(540) (znak słowny)
(540) DOM W RENKLODACH
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi
projektowania budynków, usługi w zakresie architektury,
usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi
projektowania architektonicznego w zakresie dekoracji ścian
zewnętrznych.
(210)
(731)

501687
(220) 2019 06 28
MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice
(540) (znak słowny)
(540) DOM W MALINÓWKACH
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi
projektowania budynków, usługi w zakresie architektury,
usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi
projektowania architektonicznego w zakresie dekoracji ścian
zewnętrznych.
(210)
(731)

Nr ZT32/2019
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501688
(220) 2019 06 28
MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice
(540) (znak słowny)
(540) DOM W KLEMATISACH
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi
projektowania budynków, usługi w zakresie architektury,
usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi
projektowania architektonicznego w zakresie dekoracji ścian
zewnętrznych.
(210)
(731)

501689
(220) 2019 06 28
MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice
(540) (znak słowny)
(540) DOM W AURORACH
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi
projektowania budynków, usługi w zakresie architektury,
usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi
projektowania architektonicznego w zakresie dekoracji ścian
zewnętrznych.
(210)
(731)

501691
(220) 2019 06 28
TAKO MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) MISFIT
(510), (511) 3 nielecznicze kosmetyki i preparaty toaletowe,
nielecznicze środki do czyszczenia zębów, perfumy, olejki
eteryczne, preparaty wybielające i inne substancje do prania, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, pianki pod prysznic, szminki, błyszczyki, róże, żele pod
prysznic, płyny kosmetyczne, zestawy kosmetyków, 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku
lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, płyty do nagrywania dźwięku, płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki zapisu, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez
wrzucenie monety, kasy fiskalne, maszyny liczące, sprzęt
do przetwarzania danych, oprogramowanie komputerowe
do opracowywania i dostarczania platform udostępniających
programy telewizyjne, muzykę do filmów, multimedialne
treści rozrywkowe i powiązane informacje, oprogramowanie
do gier komputerowych, oprogramowanie komputerowe
do uzyskiwania dostępu do baz danych do użytku w połączeniu z platformami do rozrywki multimedialnej, oprogramowanie komputerowe do zarządzania bazami danych
do użytku w połączeniu z platformami do rozrywki multimedialnej, nagrane nośniki danych z filmami, muzyką i treściami
rozrywkowymi, publikacje elektroniczne do pobrania, pobieralne oprogramowanie do opracowywania i dostarczania
platform udostępniających programy telewizyjne, muzykę
do filmów, multimedialne treści rozrywkowe i powiązane
informacje, pobieralne komputerowe oprogramowanie
do gier wideo, pobieralne oprogramowanie do uzyskiwania
dostępu do baz danych do użytku w połączeniu z platformami z multimedialnymi treściami rozrywkowymi, pobieralne
oprogramowanie do zarządzania bazami danych do użytku
w połączeniu z platformami do rozrywki multimedialnej,
oprogramowanie i sprzęt do strumieniowego przesyłania
multimedialnych treści rozrywkowych za pośrednictwem
Internetu i globalnych sieci komunikacyjnych, dostosowane
pokrowce na telefony komórkowe, 16 papier i karton, ma(210)
(731)
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teriały drukowane, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły papiernicze, artykuły biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje
do artykułów papierniczych lub do użytku domowego, materiały do rysowania i materiały dla artystów, pędzle malarskie, materiały dydaktyczne [z wyjątkiem urządzeń], arkusze
z tworzyw sztucznych, folie i torby do pakowania, czcionki
drukarskie, bloki drukarskie, okładki na książki, segregatory
ringowe, piórniki, roczne kalendarze, notesy, notatniki, pióra, gumki do mazania, temperówki, 18 skóra i imitacja skóry,
skóry zwierzęce, torby do pakowania bagażu, parasole, laski,
bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże dla zwierząt, smycze i odzież dla zwierząt, torby, plecaki, torby podróżne, torby naramienne, portfele, torby sportowe, parasole dla dzieci,
41 edukacja, organizacja szkoleń, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, produkcja, dystrybucja i wynajem treści audiowizualnych w celach rozrywkowych i edukacyjnych, pokazy kinowe, publikacje elektroniczne, publikacje muzyczne,
edycja nagrań dźwiękowych lub obrazów, usługi redakcji publikacji oraz publikacja tekstów [do celów innych niż reklama]
drogą elektroniczną, za pośrednictwem Internetu i innych
sieci komunikacyjnych, produkcja filmowa inna niż filmy reklamowe, udostępnianie filmów, programów telewizyjnych,
muzyki, treści multimedialnych i informacji nie do pobrania,
także za pośrednictwem stron internetowych, publikowanie
materiałów drukowanych (innych niż do celów reklamowych), informacja o edukacji, usługi informacyjne dotyczące
wydarzeń rozrywkowych, 45 zarządzanie własnością intelektualną, w tym prawne administrowanie oraz licencjonowanie
praw własności przemysłowej i praw autorskich, w szczególności praw do transmisji, także w zakresie franczyzy, licencjonowanie koncepcji franczyzowych, licencjonowanie praw
do produkcji filmowych, telewizyjnych i radiowych oraz innych programów obrazowych i audio oraz mediów drukowanych i innych publikacji [usługi prawne], usługi prawne
w zakresie wykorzystywania produkcji filmowych, telewizyjnych i innych praw pokrewnych w zakresie merchandisingu.
(210)
(731)
(540)
(540)

501695
(220) 2019 06 28
TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały
(znak słowno-graficzny)
NATURALNIE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 29 mięso i wędliny, mięso w puszce [konserwy],
mięso konserwowane, kiełbaski bratwurst, kiełbaski konserwowane, kiełbaski wieprzowe, kiełbasa pepperoni, kiełbaski
do hotdogów, kiełbasy wędzone, kiełbaski w cieście, frankfurterki, mortadela, chorizo [kiełbasa hiszpańska], kabanosy,
parówki, kaszanka, pastrami, salami, surowe kiełbasy, szaszłyki, wędliny, szynka, szynka surowa podsuszana [prosciutto],
cielęcina, drób, dziczyzna, wieprzowina, wołowina, szpik
kostny zwierzęcy jadalny, wątroba, klopsiki drobiowe, kotlety
wieprzowe, befsztyk z siekanej wołowiny (hamburger), burgery, burgery mięsne, bekon, flaki, golonka, hamburgery, krokiety, mięso pokrojone w plastry, gulasze, mielonki (konserwy), przyrządzone mięso konserwowe w puszce, konserwa
z przyrządzonego mięsa w słoiku, konserwy mięsne, pasztety, pasztet z wątróbki, pasty spożywcze wytworzone z mięsa, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), podroby, produkty mięsne mrożone, przetworzone produkty mięsne, paczkowane mięso, przekąski na bazie mięsa, mrożone posiłki
składające się głównie z mięsa, gotowe dania składające się
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głównie z mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, steki z mięsa, mięsne nadzienia do ciast, ekstrakty drobiowe, ekstrakty mięsne, galaretki mięsne, konserwy, marynaty, skórki bekonowe, skwarki, substytuty drobiu,
substytuty mięsa, ryby, potrawy rybne, sashimi, przekąski
na bazie orzechów, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie
mięsa, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw,
przystawki na bazie warzyw, pulpety [żywność], przeciery
warzywne, sałatki warzywne, sałatki drobiowe, hummus,
kiełbaski wegetariańskie, tofu, burgery sojowe, burgery warzywne, gotowe produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety
z tofu, krokiety, mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, pasztet warzywny, substytuty mięsa na bazie
warzyw, zapiekanki [żywność], buliony [gotowe], buliony
mięsne, ekstrakty do zup, ekstrakty drobiowe, ekstrakty mięsne, koncentraty rosołowe, koncentraty zup, zupy, osłonki
kiełbas, naturalne lub sztuczne, skwarki, smalec, surowce
do produkcji tłuszczy jadalnych, tłuszcze jadalne, tłuszcze
zwierzęce do celów spożywczych, mieszanka olejów [do celów spożywczych], oleje zwierzęce do celów spożywczych,
przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie sera, 35 promocja towarów i usług, w szczególności produktów mięsnych
poprzez sponsorowanie, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, promowanie towarów i usług, w szczególności
produktów mięsnych w formie sponsorowania wydarzeń
sportowych, usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania
sponsorów, promowanie działalności gospodarczej, promowanie sprzedaży, w szczególności produktów mięsnych przy
użyciu mediów audiowizualnych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i reklamowych,
dystrybucja produktów do celów reklamowych, dystrybucja
reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy,
marketingu i publicity, rozpowszechnianie reklam, w szczególności produktów mięsnych, zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz
sprzedaży i promocji, usługi programów lojalnościowych dla
celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, prezentacje towarów i usług , prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, w szczególności produktów mięsnych, przygotowywanie i prezentacja pokazów
audiowizualnych w celach reklamowych, administrowanie
konkursami w celach reklamowych, dostarczanie informacji
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych,
informacja marketingowa, kampanie marketingowe, marketing dotyczący promocji, marketing handlowy [inny niż
sprzedaż], marketing afiliacyjny, marketing bezpośredni,
marketing cyfrowy, marketing internetowy, marketing ukierunkowany, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja konkursów w celach reklamowych, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych,
promocja sprzedaży, w szczególności dotycząca produktów
mięsnych, promocyjne usługi handlowe, w szczególności
dotyczące produktów mięsnych, publikowanie materiałów
i tekstów reklamowych, reklama, reklama poprzez wszystkie
publiczne środki komunikacji, reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności internetu, umieszczanie reklam, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, w szczególności dotyczące
produktów mięsnych, usługi reklamowe i marketingowe on-line, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe i promocyjne, w szczególności dotyczące produktów mięsnych,
usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyj-
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nej i tożsamości marki, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, w szczególności produktów mięsnych, usługi
reklamowe za pośrednictwem internetu, usługi w zakresie
marketingu produktów, usługi w zakresie reklamy, usługi
współpracy z blogerami, usługi zarządzania społecznością
on-line, usługi związane z publiczną prezentacją produktów,
w szczególności dotyczące produktów mięsnych, usługi zarządzania sprzedażą, usługi w zakresie zamówień on-line,
usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług,
w szczególności dotyczące produktów mięsnych, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, udzielanie
informacji dotyczących sprzedaży handlowej, subskrypcje
pakietów mediów informacyjnych, organizacja subskrypcji
usług internetowych, administrowanie sprzedażą, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług,
szczególności dotyczące produktów mięsnych, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, w szczególności dotyczące produktów mięsnych,
usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych
związane z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi,
usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz prowadzonej
za pośrednictwem sieci informatycznych następujących towarów: produktów mięsnych, mięsa, wędlin, kiełbasek, kiełbasek wegetariańskich, mortadeli, chorizo, kaszanki, kiełbas,
kabanosów, szaszłyków, pasztetów, salami, wędlin, szynki,
konserw, klopsików drobiowych, kotletów wieprzowych, sojowych lub z tofu, burgerów, hamburgerów, bekonu, flaków,
golonki, past spożywczych, steków z mięsa, gulaszy, przetworzonych produktów mięsnych, gotowych produktów
z mięsa, podrobów, przekąsek na bazie mięsa, warzyw, mleka lub sera, gotowych posiłków składających się głównie
z mięsa lub substytutów mięsa, gotowych produktów z warzyw, substytutów mięsa, bulionów, zup, tłuszczy jadalnych,
olei zwierzęcych do celów spożywczych, zapiekanek, kanapek, bułek nadziewanych, dodatków smakowych, krokietów,
ekstraktów i galaretek mięsnych, przypraw, marynat, sosów,
ryb, potraw rybnych, osłonek kiełbas, naturalnych lub sztucznych w hurtowniach i punktach, skomputeryzowane zamówienia on-line w dziedzinie żywności, w szczególności dotyczące produktów mięsnych, promocja i handel żywnością,
w szczególności dotyczące produktów mięsnych, usługi
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, bezobsługowe usługi
sklepu detalicznego w odniesieniu do żywności, usługi
sprzedaży hurtowej i detalicznej: produktów mięsnych, mięsa, wędlin, kiełbasek, kiełbasek wegetariańskich, mortadeli,
chorizo, kaszanki, kiełbas, kabanosów, szaszłyków, pasztetów,
salami, wędlin, szynki, konserw, klopsików drobiowych, kotletów wieprzowych, sojowych lub z tofu, burgerów, hamburgerów, bekonu, flaków, golonki, past spożywczych, steków
z mięsa, gulaszy, przetworzonych produktów mięsnych, gotowych produktów z mięsa, podrobów, przekąsek na bazie
mięsa, warzyw, mleka lub sera, gotowych posiłków składających się głównie z mięsa lub substytutów mięsa, gotowych
produktów z warzyw, substytutów mięsa, bulionów, zup,
tłuszczy jadalnych, olei zwierzęcych do celów spożywczych,
zapiekanek, kanapek, bułek nadziewanych, dodatków smakowych, krokietów, ekstraktów i galaretek mięsnych, przy-
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praw, marynat, sosów, ryb, potraw rybnych, osłonek kiełbas,
naturalnych lub sztucznych w hurtowniach i punktach, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, administrowanie działalnością gospodarczą, prezentowanie towarów i usług w internecie, w szczególności dotyczące produktów mięsnych, pokazy towarów do celów promocyjnych,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących
żywności, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynku
i badania marketingowe, badania w zakresie public relations,
doradztwo reklamowe i marketingowe, organizowanie pokazów w celach handlowych, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi public relations.
(210)
(731)
(540)
(540)

501697
(220) 2019 06 28
WRÓBLEWSKI KRZYSZTOF, Markuszów
(znak słowno-graficzny)
KORMORAN

(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.24, 26.04.02,
26.04.04, 26.04.12, 26.04.15, 26.04.18, 26.04.22, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.12, 03.07.09, 03.07.19, 03.07.24
(510), (511) 12 pontony, pontony nadmuchiwane [łodzie
ratunkowe], łodzie pneumatyczne, łodzie nadmuchiwane,
łodzie.

(210) 501698
(220) 2019 06 28
(731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały
(540) (znak słowny)
(540) TARCZYŃSKI NATURALNIE
(510), (511) 29 mięso i wędliny, mięso w puszce [konserwy],
mięso konserwowane, kiełbaski bratwurst, kiełbaski konserwowane, kiełbaski wieprzowe, kiełbasa pepperoni, kiełbaski
do hot-dogów, kiełbasy wędzone, kiełbaski w cieście, frankfurterki, mortadela, chorizo [kiełbasa hiszpańska], kabanosy,
parówki, kaszanka, pastrami, salami, surowe kiełbasy, szaszłyki, wędliny, szynka, szynka surowa podsuszana [prosciutto],
cielęcina, drób, dziczyzna, wieprzowina, wołowina, szpik
kostny zwierzęcy jadalny, wątroba, klopsiki drobiowe, kotlety
wieprzowe, befsztyk z siekanej wołowiny (hamburger), burgery, burgery mięsne, bekon, flaki, golonka, hamburgery, krokiety, mięso pokrojone w plastry, gulasze, mielonki (konserwy), przyrządzone mięso konserwowe w puszce, konserwa
z przyrządzonego mięsa w słoiku, konserwy mięsne, pasztety, pasztet z wątróbki, pasty spożywcze wytworzone z mięsa, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), podroby, produkty mięsne mrożone, przetworzone produkty mięsne, paczkowane mięso, przekąski na bazie mięsa, mrożone posiłki
składające się głównie z mięsa, gotowe dania składające się
głównie z mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, steki z mięsa, mięsne nadzienia do ciast, ekstrakty drobiowe, ekstrakty mięsne, galaretki mięsne, konserwy, marynaty, skórki bekonowe, skwarki, substytuty drobiu,
substytuty mięsa, ryby, potrawy rybne, sashimi, przekąski
na bazie orzechów, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie
mięsa, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw,
przystawki na bazie warzyw, pulpety [żywność], przeciery
warzywne, sałatki warzywne, sałatki drobiowe, hummus,
kiełbaski wegetariańskie, tofu, burgery sojowe, burgery wa-
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rzywne, gotowe produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety
z tofu, mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, pasztet warzywny, substytuty mięsa na bazie warzyw,
zapiekanki [żywność], buliony [gotowe], buliony mięsne, ekstrakty do zup, ekstrakty drobiowe, ekstrakty mięsne, koncentraty rosołowe, koncentraty zup, zupy, osłonki kiełbas, naturalne lub sztuczne, skwarki, smalec, surowce do produkcji
tłuszczy jadalnych, tłuszcze jadalne, tłuszcze zwierzęce
do celów spożywczych, mieszanka olejów [do celów spożywczych], oleje zwierzęce do celów spożywczych, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie sera, 35 promocja towarów i usług, w szczególności produktów mięsnych poprzez sponsorowanie, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, promowanie towarów i usług, w szczególności produktów mięsnych w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, promowanie działalności gospodarczej,
promowanie sprzedaży, w szczególności produktów mięsnych przy użyciu mediów audiowizualnych, dystrybucja
i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i reklamowych, dystrybucja produktów do celów reklamowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tekstów
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, rozpowszechnianie reklam,
w szczególności produktów mięsnych, zarządzanie relacjami
z klientami, zarządzanie programami motywacyjnymi
na rzecz sprzedaży i promocji, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, prezentacje towarów i usług , prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, w szczególności produktów mięsnych, przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach reklamowych, administrowanie konkursami w celach reklamowych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron
internetowych, informacja marketingowa, kampanie marketingowe, marketing dotyczący promocji, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], marketing afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing internetowy, marketing ukierunkowany, organizacja i przeprowadzanie imprez
reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja konkursów w celach reklamowych,
organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych,
organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych,
promocja sprzedaży, w szczególności dotycząca produktów
mięsnych, promocyjne usługi handlowe, w szczególności
dotyczące produktów mięsnych, publikowanie materiałów
i tekstów reklamowych, reklama, reklama poprzez wszystkie
publiczne środki komunikacji, reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, umieszczanie reklam, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, w szczególności dotyczące
produktów mięsnych, usługi reklamowe i marketingowe on-line, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe i promocyjne, w szczególności dotyczące produktów mięsnych,
usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, w szczególności produktów mięsnych, usługi
reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie
marketingu produktów, usługi w zakresie reklamy, usługi
współpracy z blogerami, usługi zarządzania społecznością
on-line, usługi związane z publiczną prezentacją produktów,
w szczególności dotyczące produktów mięsnych, usługi zarządzania sprzedażą, usługi w zakresie zamówień on-line,
usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług,
w szczególności dotyczące produktów mięsnych, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, udzielanie
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informacji dotyczących sprzedaży handlowej, subskrypcje
pakietów mediów informacyjnych, organizacja subskrypcji
usług internetowych, administrowanie sprzedażą, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług,
szczególności dotyczące produktów mięsnych, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, w szczególności dotyczące produktów mięsnych,
usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych
związane z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi,
usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz prowadzonej
za pośrednictwem sieci informatycznych następujących towarów: produktów mięsnych, mięsa, wędlin, kiełbasek, kiełbasek wegetariańskich, mortadeli, chorizo, kaszanki, kiełbas,
kabanosów, szaszłyków, pasztetów, salami, wędlin, szynki,
konserw, klopsików drobiowych, kotletów wieprzowych, sojowych lub z tofu, burgerów, hamburgerów, bekonu, flaków,
golonki, past spożywczych, steków z mięsa, gulaszy, przetworzonych produktów mięsnych, gotowych produktów
z mięsa, podrobów, przekąsek na bazie mięsa, warzyw, mleka lub sera, gotowych posiłków składających się głównie
z mięsa lub substytutów mięsa, gotowych produktów z warzyw, substytutów mięsa, bulionów, zup, tłuszczy jadalnych,
olei zwierzęcych do celów spożywczych, zapiekanek, kanapek, bułek nadziewanych, dodatków smakowych, krokietów,
ekstraktów i galaretek mięsnych, przypraw, marynat, sosów,
ryb, potraw rybnych, osłonek kiełbas, naturalnych lub sztucznych w hurtowniach i punktach, skomputeryzowane zamówienia on-line w dziedzinie żywności, w szczególności dotyczące produktów mięsnych, promocja i handel żywnością,
w szczególności dotyczące produktów mięsnych, usługi
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, bezobsługowe usługi
sklepu detalicznego w odniesieniu do żywności, usługi
sprzedaży hurtowej i detalicznej: produktów mięsnych, mięsa, wędlin, kiełbasek, kiełbasek wegetariańskich, mortadeli,
chorizo, kaszanki, kiełbas, kabanosów, szaszłyków, pasztetów,
salami, wędlin, szynki, konserw, klopsików drobiowych, kotletów wieprzowych, sojowych lub z tofu, burgerów, hamburgerów, bekonu, flaków, golonki, past spożywczych, steków
z mięsa, gulaszy, przetworzonych produktów mięsnych, gotowych produktów z mięsa, podrobów, przekąsek na bazie
mięsa, warzyw, mleka lub sera, gotowych posiłków składających się głównie z mięsa lub substytutów mięsa, gotowych
produktów z warzyw, substytutów mięsa, bulionów, zup,
tłuszczy jadalnych, olei zwierzęcych do celów spożywczych,
zapiekanek, kanapek, bułek nadziewanych, dodatków smakowych, krokietów, ekstraktów i galaretek mięsnych, przypraw, marynat, sosów, ryb, potraw rybnych, osłonek kiełbas,
naturalnych lub sztucznych w hurtowniach i punktach, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, administrowanie działalnością gospodarczą, prezentowanie towarów i usług w Internecie, w szczególności dotyczące produktów mięsnych, pokazy towarów do celów promocyjnych,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących
żywności, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynku
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i badania marketingowe, badania w zakresie public relations,
doradztwo reklamowe i marketingowe, organizowanie pokazów w celach handlowych, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi public relations.
501702
(220) 2019 06 28
MAZURKIEWICZ JOANNA MADAM EVENTS,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MDM MADAM EVENTS
(210)
(731)

(531)

29.01.02, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.22, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 41 organizacja eventów, konferencji, szkolenia.
(210)
(731)
(540)
(540)

501718
(220) 2019 06 30
BERNAS-KNOLL AGNIESZKA BOSA STÓPKA, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
Bosa Stópka swoboda każdego kroku

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 02.09.01, 02.09.19,
26.04.01, 26.04.05, 26.04.14, 27.03.02
(510), (511) 25 botki, buty sportowe, buty sznurowane, buty
za kostkę,espadryle, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie
plażowe, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, sandały,
sandały kąpielowe.
(210) 501727
(220) 2019 07 01
(731) PAŚCIAK KRZYSZTOF PERFEKT PLUS, Bachórz
(540) (znak słowny)
(540) PODHALAŃCZYK
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.
501730
(220) 2019 07 01
FEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) af Amber Felix

(210)
(731)

Nr ZT32/2019
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27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.19,
27.05.22, 01.15.05, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.03.11,
27.03.12
(510), (511) 3 balsam do ciała, balsam do włosów, balsamy
do rąk, balsam po goleniu, nielecznicze balsamy do stóp,
emulsje do ciała, emulsje do twarzy [do użytku kosmetycznego], emulsje po goleniu, kosmetyczne peelingi
do ciała, krem do opalania, krem do rąk, krem do twarzy,
krem do włosów, kremy do opalania, kremy do mycia,
kremy do golenia, kremy do depilacji, kremy do ciała, kremy do skóry, kremy samoopalające, kremy pod prysznic,
kremy po opalaniu [do użytku kosmetycznego], kremy
po goleniu, maseczki do włosów, maseczki do twarzy,
maseczki do ciała, maski do pielęgnacji włosów, maski
do twarzy, maski kosmetyczne, mydełka, mleczko po opalaniu, mleczko po goleniu, mleczko kosmetyczne, mleczko
kąpielowe, mleczko do opalania, mleczko do rąk, mleczko
do demakijażu, mleczka do ciała, mydła, mydła w kostce,
mydła w kremie, mydła w płynie, mydło pod prysznic,
mydła w żelu, odżywki do włosów, pianka pod prysznic
i do kąpieli, pianki do golenia, pianki do włosów, pianki [kosmetyki], płyny do golenia, płyny do mycia, płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, płyny do włosów, preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
ciała, preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, serum do celów kosmetycznych, serum do twarzy do celów kosmetycznych,
serum do włosów, sole do kąpieli, szampony do włosów,
żel po goleniu, żel pod prysznic i do kąpieli, żele do rąk,
żele do twarzy i ciała [kosmetyki], żele do opalania, żele
do masażu, inne niż do celów medycznych, żele do golenia, żele do demakijażu, 14 artykuły ozdobne [ozdoby lub
biżuteria] do użytku osobistego, biżuteria i wyroby jubilerskie, bransoletki [biżuteria], breloczki do kluczy [ozdoby],
broszki [biżuteria], kolczyki, krzyżyki [biżuteria], łańcuszki
[biżuteria], naszyjniki, ozdoby z żółtego bursztynu, pierścionki, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, różańce,
spinki do krawatów, spinki do mankietów, srebrne bransoletki, srebrne kolczyki, srebrne naszyjniki, srebrne pierścionki, srebro, szkatułki na biżuterię, szpilki [biżuteria],
wisiorki z aglomerowanego bursztynu [ambroidu] będące
biżuterią, wisiorki z bursztynu będące biżuterią, wisiorki,
zawieszki, wyroby jubilerskie, wyroby jubilerskie wykonane ze srebra, zawieszki [biżuteria], 16 pióra i długopisy, zestawy piór i długopisów, 21 ozdoby szklane, figurki
szklane, świeczniki szklane, szklane karafki, donice szklane,
butelki szklane [pojemniki], słoiki, dzbanki szklane, wyroby szklane malowane, patery szklane na owoce, naczynia
szklane do napojów, kryształowe wyroby szklane rżnięte
ręcznie, wyroby szklane dla gospodarstwa domowego,
pudełka szklane, pojemniki ze szkła, wazony ze szkła,
naczynia ze szkła, talerze ze szkła, miski ze szkła, szklana
zastawa stołowa, wyroby artystyczne ze szkła, cukiernice,
półmiski [tace], pucharki, salaterki, kubki szklane, szklane
filiżanki, szklanki, kieliszki, kufle, misy i miseczki, izolacyjne klosze do przykrywania żywności, 35 usługi sprzedaży
detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone on-line w zakresie artykułów jubilerskich,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi
i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej związane
z materiałami piśmiennymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z przyborami kuchennymi.
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501737
(220) 2019 07 01
PŁONKA KAROLINA MAŁGORZATA 102 POMYSŁY NA,
Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 102 pomysły na

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 27.07.01,
27.07.11, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 26.04.01,
26.04.05, 26.04.12, 26.04.17, 26.04.18, 26.04.19
(510), (511) 19 statuy z marmuru, wyroby dekoracyjne z odlewów betonowych, rzeźby z marmuru, rzeźby z betonu,
rzeźby wykonane z kamienia, rzeźby niemetalowe, posążki
z kamienia, betonu lub marmuru, popiersia z kamienia, betonu lub marmuru, pomniki z marmuru, pomniki z kamienia,
pomniki z granitu, pomniki niemetalowe, pomniki betonowe, betonowe rzeźby, figurki z betonu, figurki z kamienia,
figurki z marmuru, kamienne rzeźby, ozdoby z kamienia,
drzwi niemetalowe, bramy niemetalowe, okna niemetalowe, niemetalowe osłony okienne, drewno, sztuczne drewno,
42 projektowanie wnętrz budynków, projektowanie wnętrz
komercyjnych, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, projektowanie
produktu [wzornictwo], wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, projektowanie mebli, projektowanie rozmieszczenia mebli biurowych, doradztwo w zakresie doboru
pokrowców na meble [projektowanie wnętrz], doradztwo
związane z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie
wnętrz].
501738
(220) 2019 07 01
PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE LUBANTA SPÓŁKA AKCYJNA, Luboń
(540) (znak słowny)
(540) ZIMOBET
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne
oraz surowce naturalne „plastyfikator”, domieszka do betonu
i zapraw.
(210)
(731)

501739
(220) 2019 07 01
PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE LUBANTA SPÓŁKA AKCYJNA, Luboń
(540) (znak słowny)
(540) EKONBET
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne
oraz surowce naturalne „plastyfikator”, domieszka do betonu
i zapraw.
(210)
(731)

501741
(220) 2019 07 01
PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE LUBANTA SPÓŁKA AKCYJNA, Luboń
(540) (znak słowny)
(540) BETOSTAT
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne
oraz surowce naturalne „plastyfikator”, domieszka do betonu
i zapraw.
(210)
(731)

82

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

501753
(220) 2019 07 01
PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE LUBANTA SPÓŁKA AKCYJNA, Luboń
(540) (znak słowny)
(540) LUBET
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne
oraz surowce naturalne „plastyfikator”, domieszka do betonu
i zapraw.
(210)
(731)

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

501756
(220) 2019 07 01
GÓRA ROBERT TC, Kozy
(znak słowno-graficzny)
Korona Beskidu

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 01.01.01, 01.01.04,
01.01.10, 06.01.02, 06.01.04
(510), (511) 31 karma dla królików, karma dla psów, karma
dla gryzoni, karma dla ptaków, karma dla koni, karma dla ryb,
karma dla kotów, karma dla zwierząt domowych, karma dla
ptaków domowych.

501758
(220) 2019 07 01
PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE LUBANTA SPÓŁKA AKCYJNA, Luboń
(540) (znak słowny)
(540) SKORBET
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne
oraz surowce naturalne „plastyfikator”, domieszka do betonu
i zapraw.
(210)
(731)

(210) 501761
(220) 2019 07 01
(731) MOSKAL PIOTR, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Git Shop
(510), (511) 16 kartki z życzeniami, podstawki pod kufle
do piwa, pudełka z papieru lub kartonu, 25 bielizna osobista,
bokserki, fartuchy, kamizelki, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, szarfy, śliniaki niepapierowe.
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501766
(220) 2019 07 01
ACERBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Bracelan
(510), (511) 3 maści nielecznicze, maści do celów kosmetycznych, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki upiększające, kosmetyki kolorowe, kosmetyki funkcjonalne,
kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, kosmetyki
i preparaty kosmetyczne, koncentraty nawilżające, kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki dla dzieci, preparaty
zmiękczające, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyki
do cery zmarszczkowej, kosmetyki do użytku osobistego,
kremy na noc, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy,
kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, preparaty kosmetyczne do odnowy skóry, preparaty kosmetyczne do ujędrniania biustu,
preparaty kosmetyczne do złuszczania naskórka, wielofunkcyjne preparaty kosmetyczne do skóry, preparaty kolagenowe do zastosowań kosmetycznych, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, kolagen hydrolizowany
do użytku kosmetycznego.
(210)
(731)

501769
(220) 2019 07 01
EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Magia Gwiazd

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.03, 26.13.01
(510), (511) 28 zabawki, zabawki i gry elektroniczne.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

463872, 492929, 501738, 501739, 501741, 501753, 501758

2

492929, 499844, 500472

3

489449, 492929, 495779, 497583, 499378, 499424, 499426, 499447, 500449, 500450, 500466, 500473, 500476,
500478, 500481, 500482, 500484, 500566, 500653, 500946, 500947, 500948, 500949, 500950, 500964, 500968,
501433, 501442, 501557, 501573, 501603, 501616, 501691, 501730, 501766

4

492929, 498981, 500566

5

493613, 493627, 495503, 495509, 496761, 499378, 499424, 499426, 499447, 499734, 499735, 500132, 500449,
500450, 500466, 500473, 500476, 500478, 500481, 500482, 500484, 500946, 500947, 500948, 500949, 500950,
500964, 500968, 501367, 501439, 501457, 501573, 501603

6

500625, 501400, 501459, 501577

7

499683, 499815, 501062, 501375, 501445

8

495779, 501375

9

494688, 495503, 495509, 496951, 498981, 499004, 499078, 499380, 499679, 499706, 499717, 500012, 500435,
500436, 500587, 500625, 500676, 500719, 500837, 501061, 501100, 501340, 501406, 501468, 501482, 501484,
501544, 501548, 501691

10

499378, 499424, 499426, 499447, 499683, 500449, 500450, 500466, 500473, 500476, 500478, 500481, 500482,
500484, 500946, 500947, 500948, 500949, 500950, 500964, 500968, 501573, 501575

11

499078, 500435, 500436, 500625, 500768, 501482, 501484

12

495792, 497136, 501059, 501445, 501697

13

496951

14

499479, 500590, 500881, 501425, 501730

16

494688, 494812, 495503, 495509, 497478, 498981, 499380, 500012, 500676, 501200, 501201, 501354, 501474,
501655, 501656, 501657, 501658, 501659, 501667, 501669, 501671, 501672, 501673, 501675, 501677, 501678,
501681, 501683, 501685, 501686, 501687, 501688, 501689, 501691, 501730, 501761

17

500589, 500625

18

497136, 500012, 501425, 501566, 501691

19

499844, 501577, 501737

20

488759, 488760, 488761, 488762, 497136, 500012, 500625, 501201, 501430, 501436

21

495503, 495509, 495779, 498919, 498922, 501682, 501730

24

497136, 501177

25

493613, 493627, 494688, 495503, 495509, 497136, 500012, 500674, 501177, 501202, 501408, 501425, 501440,
501468, 501519, 501566, 501631, 501647, 501652, 501718, 501761

26

494688, 501201, 501408

28

497136, 501201, 501573, 501652, 501769

29

494663, 496360, 496761, 497573, 499708, 500549, 500584, 501015, 501018, 501179, 501180, 501424, 501682,
501695, 501698

30

463872, 494663, 495779, 495859, 495862, 495863, 495864, 496761, 497112, 497260, 500549, 500843, 501227,
501371, 501386, 501424, 501469, 501540, 501555, 501640, 501682

31

494663, 496761, 498838, 501019, 501424, 501682, 501756

32

495779, 496761, 499376, 499491, 500831, 501420, 501569, 501570, 501613, 501627, 501727

33

496761, 497573, 499491, 500698, 501024, 501395, 501446, 501613, 501627

34

499708
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Nr ZT32/2019

1

2

35

489449, 494812, 495503, 495509, 495779, 496021, 496547, 496549, 497112, 497158, 498838, 498981, 499376,
499378, 499380, 499405, 499424, 499426, 499447, 499844, 499863, 500012, 500016, 500435, 500436, 500474,
500566, 500587, 500653, 500676, 500719, 500817, 500837, 500881, 500884, 500927, 500937, 500972, 501015,
501018, 501019, 501062, 501100, 501131, 501176, 501201, 501227, 501340, 501354, 501406, 501408, 501429,
501430, 501433, 501436, 501439, 501440, 501442, 501468, 501476, 501500, 501541, 501544, 501548, 501566,
501640, 501695, 501698, 501730

36

495792, 497066, 497067, 497108, 497112, 498981, 499380, 500012, 500591, 500927, 500937, 501429, 501526,
501541

37

489449, 498981, 499004, 499078, 499844, 499863, 500012, 500435, 500436, 500927, 500937, 501400, 501516,
501541, 501542, 501556, 501580, 501619

38

495503, 495509, 497158, 500012, 500016, 500676, 500837, 501544, 501548

39

497158, 498981, 499380, 500591, 500927, 500937, 501062, 501203, 501206, 501504, 501518

40

496761, 498981, 499683, 500625, 500717, 500884, 500927, 500937, 501556, 501640

41

493613, 493627, 494688, 494812, 495503, 495509, 496645, 497158, 498919, 498922, 499380, 499665, 499713,
500016, 500474, 500676, 500817, 500837, 500927, 500937, 501080, 501176, 501201, 501340, 501354, 501373,
501406, 501438, 501441, 501453, 501458, 501500, 501573, 501640, 501652, 501691, 501702

42

495503, 495509, 497122, 498919, 498922, 498981, 499004, 499078, 500012, 500676, 500837, 501100, 501340,
501400, 501406, 501500, 501516, 501544, 501548, 501567, 501655, 501656, 501657, 501658, 501659, 501667,
501669, 501671, 501672, 501673, 501675, 501677, 501678, 501681, 501683, 501685, 501686, 501687, 501688,
501689, 501737

43

495006, 495023, 496761, 499376, 499665, 499715, 499863, 500817, 500927, 500937, 501080, 501371, 501431,
501438, 501582, 501640, 501682

44

495503, 495509, 498919, 498922, 499073, 499378, 499424, 499426, 499447, 499713, 500587, 500972, 501059,
501065, 501372, 501412, 501573, 501615

45

498281, 500012, 500676, 501430, 501436, 501500, 501580, 501691

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

’’Przyprawy Świata’’ Gdynia
102 pomysły na
1233
321 SPRZEDANE
3bet
af Amber Felix
AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA
MAJOR OCHRONA
Akacjowy Zakątek by archicom
AKORD FURNITURE FACTORY
A-K-T
alfa elektro A Sonepar Company
ALFA ELEKTRO A SONEPAR COMPANY
ALIEN
AliExpress Smarter Shopping Better Living!
AliExpress
ALVARE
ARTE CAFE
ARTISANAL TAPAS
Artresan OPTIMA
Artresan OPTIMA
Artresan
balance XENNA JUNIOR
balance XENNA JUNIOR
balance XENNA JUNIOR
BALKAR TECHNOLOGY
BASS
BB PV
BEAUTY CLINIC
BESAVED
BEST QUALITY WHEAT FLOUR
BETOSTAT
Biały Kredens
Bielenda No More Cellulite!
binarapps
Boczki na bok
Bosa Stópka swoboda każdego kroku
Bracelan
brave
BROWAR TENCZYNEK 1553
Bruk-Bet PV
BUR DORADZTWO PODATKOWE
Centrum Medyczne MEDJana NZOZ
CERTYFIKAT CZYSTA ETYKIETA
CHIRMED

497260
501737
501024
501406
501354
501730

CITIGRUP
CLC LOGISTIC
CLEVER!
creo
CRYO - T
CRYSTALLOVE
CUMIREN
Daj przepisa
DEKO
DETRZY
Difortan Silnie skoncentrowany na bólu
Difortan
Difortan
Difortan
DIK$
dobre liski
DOM POD JARZĄBEM
DOM POD MIŁORZĘBEM
DOM W AURORACH
DOM W GOŹDZIKOWCACH
DOM W IDAREDACH
DOM W JABŁONKACH
DOM W KLEMATISACH
DOM W KOSTRZEWACH
DOM W LILAKACH
DOM W MALINÓWKACH
DOM W MEKINTOSZACH
DOM W ORLICZKACH
DOM W PRZEBIŚNIEGACH
DOM W RENKLODACH
DOM W SZMARAGDACH
DOM W ŚLIWACH
DOM W ZDROJÓWKACH
DOM W ZIELISTKACH
DOM W ŻURAWKACH
DOMINATOR URBAN COMBAT
dr Gerard Chcesz ciasteczko, zjedz ciasteczko!
dr Gerard
dr Migrena
dr migrena
Dziki TRENER WWW.TRENUJEMY.PL
Dziki Trener
EF Embassy Festival
EKONBET

495792
500591
489449
500589
501575
500590
501439
494812
501519
501457
500482
500473
500476
500478
501476
501408
501667
501677
501689
501655
501673
501678
501688
501656
501672
501687
501657
501671
501681
501686
501658
501669
501683
501685
501659
501566
501555
501540
495503
495509
493613
493627
500474
501739

501580
501541
501430
501542
501482
501484
501445
496549
496547
488759
499863
500584
500450
500466
500449
500946
500964
500968
501400
501375
500435
499073
501631
501386
501741
501582
501616
501548
501615
501718
501766
497158
499491
500436
501429
501412
501474
499683
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ELIMER
e-PRAWNIK.net www.e-prawnik.net
Escitalopram Aurovitas
EUFORIA
EVENTUS
Executive Sense BY ARCHE
FALCON
flox broker service
FLY HOTEL
FUNDACJA ECCC Europejski Certyfikat
Kompetencji Cyfrowych
Furniture 4Gamers
GALICJANKA
GAMZIRI RKATSITELI
GC GLOBAL COSMETICS
Git Shop
GLC
GOLDENO
GRAND TATRY TAKE A REST
Green Tree
GRUBE RYBY restauracja
GRUPA eKOENERGIA SP. ZO.O.
GRYCAN LODY OD POKOLEŃ KRÓWKOWE
PRZYSMAK Z CZASÓW DZIECIŃSTWA
JAKOŚĆ GWARANTUJĘ OSOBIŚCIE
Z. GRYCAN ZGrycan BEZ GLUTENU
GRYCAN LODY OD POKOLEŃ KRÓWKOWE
PRZYSMAK Z CZASÓW DZIECIŃSTWA
JAKOŚĆ GWARANTUJĘ OSOBIŚCIE
Z.GRYCAN ZGrycan BEZ GLUTENU
GRYCAN LODY OD POKOLEŃ KRÓWKOWE
PRZYSMAK Z CZASÓW DZIECIŃSTWA
JAKOŚĆ GWARANTUJĘ OSOBIŚCIE
Z.GRYCAN ZGrycan Łyżeczka w środku
GRYCAN LODY OD POKOLEŃ Sorbet
z Brzoskwiń i Marakui JAKOŚĆ GWARANTUJĘ
OSOBIŚCIE Z.GRYCAN ZGrycan EUROPEAN
VEGETARIAN UNION V-LABEL.EU VEGAN
BEZ GLUTENU BEZ LAKTOZY
GTIONE
GTX2
gvt
Hb
HEDGEHOG
Hempiness
Hortex
INNOGY STOEN Operator
innubio
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności
Polskiej Akademii Nauk rż STACJA
BADAWCZA POPIELNO
INTENSO
iö
ISTOTA MAGAZYN SPOŁECZNO-KULINARNY

500472
498281
500132
488760
501619
496021
501627
501526
501080
501176
501436
500831
500698
500566
501761
501577
500881
501431
497478
495006
499078

495863

495864

495862

495859
499706
499717
501652
501459
501613
501420
496761
498981
501100

500676
488762
500768
496645

Nr ZT32/2019
1

IWOSTIN DEOCARE
Jakość od początku
JOKER
JUVEPOLAND
KADI
KAPSTER
KOMPLEX TORUS
KORMORAN
Korona Beskidu
KREMOWA
KRÓLEWSKI BARTNIK
KRÓLOWIE DISCO
L3 Harris
laurosept
LOS GUSTOS PALARNIA KAWY
LUBET
Lubinpex gastronomia catering
Lucky! Go!
Lullaby
Luxury CREAM FUDGE
Magia Gwiazd
mart medica SPECJALISTYCZNE
GABINETY LEKARSKIE
mastercard PLN płać kartą i wypłacaj
wpłacaj na kartę maestro
mastercard PLN płać kartą i wypłacaj
mastercard PLN wpłacaj na kartę
MDM MADAM EVENTS
MINIO BUBBLES
MINIO
MISFIT
Miss Pear
MLECZNA RZEKA
MLECZNA RZEKA
MLEKPOL Najlepsze w kuchni.pl
MMA MMA POLSKA STOWARZYSZENIE
Mr. Green Grass całoroczna pielęgnacja
trawników
MultiReha
Munchies
NATURALNIE
neba
NEBA
NEXEON
NODER
NOVA TRACKING
Obornicka Wódka Ziemniaczana
OCTOWNIA ŁĄCKA
Odwróceni
OKULARIS
OZONE MOTO

2

501603
499665
501446
501453
499734
499735
495779
501697
501756
501371
501469
494688
500012
497583
501640
501753
499715
501019
497136
500843
501769
501372
497066
497108
497067
501702
501570
501569
501691
501647
501179
501180
500016
501458
501065
501061
499376
501695
501433
501442
501516
499004
501567
499405
463872
500837
500587
501468

Nr ZT32/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

PAN KROKODYL Myj zęby Autorski Przyjazny
Gabinet Stomatologiczno-Protetyczny
Pan Krokodyl
Perfekta Dance
Pionier Display
PODHALAŃCZYK
PODLASKIE KONOPIE
Podobus
poliron
POLSKI HOLDING HOTELOWY
POLSKI HOLDING HOTELOWY
PRESTA
PREZENT BALONOWY
primaflora
PROFi Chili con carne z mięsem wołowym
i ryżem smak domowego obiadu
100% najlepszych składników Podgrzej
i jedz Produkt bezglutenowy
Bez konserwantów Bez barwników
PUELLA
qbek QBEK - VENDING MACHINES
QRIDE
QUANTUM
RC RESTAURANT IS CLOTHES
realme
REHAB-MED MAREK BOBER
REHABILITACJA FUNKCJONALNA
RESPERO
RICO CANARIAS
RISE
ROGALOVE
RUBRA COLLECTION
Safo KREUJĄC PIĘKNO
SATIVA
SEMA HERBA
SEMA LAB
SEMA PROTECT
sema
SENSUM

2

498922
498919
501373
501131
501727
494663
501059
500884
500927
500937
492929
501201
498838

496360
499713
501062
501518
501177
500674
499679
500972
501367
501504
497122
497112
499844
501202
499708
499426
499424
499447
499378
500719

87
1

2

SKORBET
Słodka Gmina Kłomnice
Słoneczne podkarpackie
SORAYA BLACK ORCHID & DIAMONDS
sp seal
STARODWORSKA
STUDIO figura
Syty Wilk
SZPILKA TAXI
SZPILKA TAXI
tak!
TARCZYŃSKI NATURALNIE
TECHPLAST
The Witcher Book Series
TRECORONY
TREINTA Y TRES
UNIQUE CHOICE quality products and profits
VERGER
VILIA
WARS SAWA JUNIOR
WHITE LABEL PAPER
WIADOMOŚCI DĘBICKIE
wido
WILLA JULIA
WOJSKOWE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE S.A.
WORK & FUN
WQ HOTEL Wawel Queen
Xenna Balance Junior
Xenna Balance
Xenna Extra Comfort
Xenna Odzyskaj lekkość siebie
YourCX
ZATRIX
ZIMNA BY DGE
ZIMOBET
Zioła Bieszczadzkie
Pozyskiwane ze stanu naturalnego

501758
501227
501018
501557
500717
501395
501573
501015
501203
501206
500653
501698
500625
499479
501425
501682
501556
501424
488761
499380
501200
501441
501440
501675
496951
500817
501438
500949
500948
500950
500947
501340
499815
497573
501738
500549

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.
638035
1031719
1131972
1318611
1440987
1477275
1477380
1477415
1477424
1477426
1477439
1477444
1477446
1477486
1477507
1477517
1477536
1477572
1477590
1477602
1477619

PERMASYN (2019 07 01)
7, 12
OATGURT (2010 02 10, 2009 12 28)
29
RAW (2019 05 27)
9, 18, 25, 35,
Chirton (2019 03 21)
CFE: 26.04.06, 27.05.07, 29.01.13
3, 5, 11, 21
sativa (2019 06 06)
CFE: 03.07.24, 05.07.01, 27.05.01
3
SKYLAND (2019 05 24)
20
DBCY (2019 01 21)
28
Lucky FOOD (2019 04 19, 2018 11 09)
CFE: 08.07.05, 11.03.07, 27.05.03,
9, 28, 41
29.01.15
Kingdomlinen (2019 01 25)
23, 24
Hanergy (2019 03 18, 2018 09 28)
CFE: 27.05.01
1, 6, 42
VILLA PUCCINI Michele Puccini (2019 03 27)
CFE: 06.19.07, 07.01.08, 27.05.13
33
Jin Xiu (2019 04 09)
CFE: 05.05.20, 26.01.19, 27.05.01
24
Dr. DEVIL TORNADO (2019 04 01, 2019 03 29)
CFE: 01.15.09, 26.04.22,
3, 5, 16, 35, 38
27.05.03, 29.01.13
GREEN CAMP (2018 12 29)
CFE: 05.01.01, 07.01.20, 27.05.17
20, 22, 24
outfly RJ (2019 04 30)
CFE: 05.01.01, 06.01.02, 07.11.10, 27.05.01
22
Hanergy (2019 03 12, 2018 09 28)
CFE: 27.05.01
7, 35, 37
Dr. Devil TORNADO (2019 04 01,
3, 5, 16,
35, 38
2019 03 29)
SOYOU (2018 12 21,
9, 16, 35, 36, 38, 39,
41, 42, 45
2018 07 06)
hospitality digital (2019 03 21, 2018 12 19)
CFE: 27.05.09, 29.01.12
9, 16, 35, 36, 38, 39,
41, 42, 43, 45
S&I CM (2019 04 09, 2019 02 14)
CFE: 24.17.25, 27.05.10, 29.01.12
35, 36, 37, 42
AERO2 (2019 06 12, 2018 12 21)
7

1477758
1477794
1477819
1477846
1477848

1477871
1477893
1477912
1477977
1478021
1478032
1478105
1478209
1478215
1478252
1478260
1478270

(2018 12 28)
CFE: 04.05.05
7, 11, 12, 28, 37
CLICK2RAIL (2019 05 24)
38, 39, 42
ÖZKAN (2019 05 13)
CFE: 26.02.03, 27.05.01, 29.01.12
6
MAISON DU CIRQUE
33
(2019 05 23, 2018 11 28)
Gulliver (2019 06 13)
CFE: 27.05.01, 29.01.04
3, 5, 10, 11, 12, 16,
18, 20, 21, 22, 24, 25,
26, 28, 35, 37, 40, 42,
43, 45
TEHTRIS (2019 05 10)
42
(2019 01 21)
CFE: 26.13.25
9
FITOHENNA color (2019 02 07)
CFE: 27.05.01
3
Ominedo (2019 06 04, 2018 12 04)
3, 5, 42
IALARGINE (2019 03 22)
CFE: 27.05.01
1, 3, 5
SKOLENGO (2019 05 15,
9, 41, 42
2018 11 22)
(2019 01 15, 2018 07 25)
CFE: 26.03.23, 26.11.03
9, 35, 36, 38, 41, 42
STARMOTION (2019 05 10,
6, 7, 9
2018 12 20)
JOYCO (2019 02 05)
CFE: 02.01.15, 02.03.15, 08.01.23, 19.03.03,
30
24.01.10, 27.05.01, 29.01.15
AsiaKiss (2019 02 08, 2018 09 26)
CFE: 05.05.20, 27.05.01
3, 35
M-TAC (2019 04 08,
8, 13, 14, 21, 26,
2019 03 28)
JOYCO (2019 02 05)
CFE: 02.09.01, 03.01.04, 03.04.18,
30
03.07.06, 08.01.23, 19.03.03,
24.01.10, 27.05.01, 29.01.15

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1477426,

1478021

3

1318611,
1478021,

1440987,
1478252

1477446,

1477536,

1477848,

1477912,

5

1318611,

1477446,

1477536,

1477848,

1477977,

1478021

6

1477426,

1477819,

1478209

7

638035,

1477517,

1477619,

1477758,

1478209

8

1478260

9

1131972,
1478209

1477415,

1477572,

1477590,

1477893,

10

1477848

11

1318611,

1477758,

1477848

12

638035,

1477758,

1477848

13

1478260
1477572,

1477590,

1477848

1478032,

1478105,

1477572,

1477590,

1477602,

1478105

14

1478260

16

1477446,

1477536,

18

1131972,

1477848

20

1477275,

1477486,

1477848

21

1318611,

1477848,

1478260

22

1477486,

1477507,

1477848

23

1477424

24

1477424,

1477444,

1477486,

1477848

25

1131972,

1477848

26

1477848,

1478260

28

1477380,

1477415,

1477758,

1477848

29

1031719

30

1478215,

1478270

33

1477439,

1477846

35

1131972,
1477848,

1477446,
1478105,

1477517,
1478252

1477536,

36

1477572,

1477590,

1477602,

1478105

37

1477517,

1477602,

1477758,

1477848

38

1477446,

1477536,

1477572,

1477590,

1477794,

39

1477572,

1477590,

1477794

40

1477848

41

1477415,

1477572,

1477590,

1478032,

1478105

42

1477426,
1477977,

1477572,
1478032,

1477590,
1478105

1477602,

1477794,

43

1477590,

1477848

45

1477572,

1477590,

1477848

1477977,

1477848,

1477871,

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.
493288
493670
491886
494519
497149
496640
496465

PATRÓN SPIRITS INTERNATIONAL AG
2019 04 30
33, 35
Head Technology GmbH
2019 05 02
25, 35
Head Technology GmbH
2019 05 17
25
Four Seasons Hotels Ltd.
2019 05 17
43
ALLEPAZNOKCIE MICHAŁ SZEWCZYK
2019 06 28
3
FRANMAX, UAB
2019 07 15
3, 8, 21
ZAKŁAD APARATURY ELEKTRYCZNEJ
ERGOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 07 18
9

495608
495606
494700
495719
494635

Timberjacks Holding GmbH
2019 07 19
29, 30, 43
Timberjacks Holding GmbH
2019 07 19
29, 30, 43
LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 07 19
30
Bionorica SE
2019 07 22
5
BNP PARIBAS S.A.
2019 07 15
36
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1455859

Chattem, Inc.
2019 07 01
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