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

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

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Nr ZT34

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.
461371
(220) 2016 09 12
TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSAT SPORT FIGHT

(210)
(731)

(531) 25.05.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, dyski kompaktowe audio-video, dyski kompaktowe CD-ROM, gry komputerowe, anteny, dekodery, programy komputerowe ładowalne, programy komputerowe nagrane, optyczne nośniki
informacji, notesy elektroniczne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, pliki do ściągnięcia do telefonu komórkowego, podkładki pod myszy komputerowe, pokrowce na laptopy, przenośne odtwarzacze mediów, publikacje
elektroniczne ładowalne, translatory elektroniczne kieszonkowe, filmy rysunkowe animowane, filmy kinematograficzne
naświetlone, 16 kalendarze, książki, gazety, czasopisma, wydawnictwa jednorazowe, katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra, długopisy, ołówki, torby papierowe, torby z tworzyw
sztucznych do pakowania, koperty i woreczki do pakowania
z papieru lub z tworzyw sztucznych, 25 odzież, nakrycia
głowy, odzież gimnastyczna i sportowa, 32 napoje bezalkoholowe, 35 usługi agencji reklamowych, produkcja reklam
telewizyjnych, radiowych, kinowych, prasowych, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, reklamy
korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością
artystyczną, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych,
oferowanie towarów z myślą o osobach trzecich zapisów
audycji radiowych i telewizyjnych, nagrań opublikowanych
utworów, sprzętu elektronicznego do odbioru programów
radiowych i telewizyjnych, przeglądów prasy i sprzętu telekomunikacyjnego, nośników formatów MP3, tak by umożliwić ich obejrzenie i dokonanie zakupu za pośrednictwem
sieci komputerowej, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie aukcji publicznych, badania opinii publicznej, badania rynku, reklamy na rzecz osób trzecich, informacji
handlowej, informacji o działalności gospodarczej, przeglądów prasy, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: zarządzania kontami abonentów, 38 usługi w zakresie
prowadzenia agencji informacyjnych lub prasowych, emisja
radiowa i telewizyjna, transmisja programów radiowych i te-

lewizyjnych, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej,
poczta elektroniczna, przekaz satelitarny, telewizja kablowa,
łączność poprzez terminale komputerowe, wypożyczanie
urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń
telekomunikacyjnych, emisja programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych i sieci telefonii komórkowej, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpowszechniania
wiadomości i aktualności, prowadzenia forów, przydzielania
dostępu do światowej sieci komputerowej, 41 produkcja
filmów, programów telewizyjnych i radiowych, opracowywanie filmów, informacja o rozrywce, edukacji, rekreacji,
organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, kursy korespondencyjne, edukacja za pośrednictwem telewizji, radia,
sieci komputerowej, montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, obsługa sal kinowych, pisanie scenariuszy,
organizowanie i realizacja spektakli, koncertów, widowisk
plenerowych, usługi w zakresie kultury fizycznej, organizowanie zawodów sportowych i obozów sportowych, obsługa
urządzeń sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego
za wyjątkiem pojazdów, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze,
udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych
utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programowych, programów telewizyjnych i radiowych.
469942
(220) 2017 04 03
INTEGRO DACH SYSTEM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lębork
(540) (znak słowny)
(540) FLEXCONNECT PROFESSIONAL
(510), (511) 1 chemiczne środki czyszczące do kominów,
2 farby aluminiowe, farby i farby mocno rozcieńczone, farby ognioodporne, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby
wodne, gumożywice, lakier asfaltowy, lakier bitumiczny,
powłoki do krycia smołowaną tekturą, preparaty ochronne
do metali, preparaty zapobiegające matowieniu metali, środki zabezpieczające przed rdzą, 17 farby izolacyjne.
(210)
(731)

475648
(220) 2017 08 23
KOMPLEX TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) JAWA
(510), (511) 3 maseczki kosmetyczne, kremy, balsamy do ciała, mydła, szampony do włosów, odżywki do włosów, płyny
do podłóg, antypoślizgowe preparaty do podłóg, preparaty
do czyszczenia garnków, do czyszczenia rur, do czyszcze(210)
(731)
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nia dywanów, szampony do dywanów, żele i kostki do WC,
płyny do szyb, ściereczki nasączone detergentami, środki
do szorowania, odplamiacze do bielizny, wybielacze do prania, mleczko do czyszczenia mebli, 16 chusteczki celulozowe
do celów kosmetycznych, do nosa, chusteczki higieniczne, papier do pakowania, folia do pakowania z tworzywa
sztucznego, foliowe torebki do lodu, obrusy papierowe,
pudełka kartonowe, ręczniki papierowe, serwetki papierowe, papier toaletowy, tablice ogłoszeniowe papierowe, torebki do pakowania, torebki do gotowania, torby na śmieci,
ulotki, nalepki, tapety papierowe, pędzle, artykuły biurowe,
opakowania z tworzyw sztucznych, gąbki toaletowe, 21 ściereczki do czyszczenia, ścierki do podłogi, ściereczki do mebli, gąbki toaletowe, gąbki do celów domowych, zmywaczki
do naczyń, zmywaki kuchenne, mydelniczki, mopy, miednice, rękawice do prac domowych, podkładki pod naczynia,
kosze do śmieci, wiaderka do lodu, deski do krojenia, deski
do prasowania, łopatki do ciasta, dozowniki do mydła, przybory gospodarstwa domowego, dzbanki, filiżanki, foremki
do lodu, foremki do ciastek, kubki, kieliszki do jajek, ręczne
przybory i narzędzia używane w gospodarstwie domowym
i kuchni, przybory kuchenne nieelektryczne, 35 doradztwo
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, usługi w zakresie
prezentacji produktów, kampanie marketingowe, aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalających wygodnie je oglądać i kupować w sklepie wielobranżowym, obejmującym
produkty spożywcze, artykuły użytku codziennego, artykuły
chemii gospodarczej, kosmetyki, środki opatrunkowe, farmaceutyki, artykuły AGD, odkurzacze, noże elektryczne, nożyce,
szatkownice do warzyw, grille kuchenne, grille kempingowe,
gazowe, grille elektryczne, grille do gotowania, grille węglowe do celów domowych, artykuły przemysłowe, materiały
piśmiennicze, elektronika, artykuły dla ogrodnictwa, rolnictwa, reklama za pośrednictwem poczty, prasy, środków masowego przekazu, gazetek reklamowych, folderów, rozpowszechniania próbek reklamowych, gazetek reklamowych.
477322
(220) 2017 10 05
INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INDYKPOL Premium Pasztet dworski GWARANCJA
100% jakości
(210)
(731)

(531) 03.07.04, 24.03.18, 26.04.02, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 pasztety.

(210)
(731)
(540)
(540)
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490062
(220) 2018 09 04
CZARNOWSKI MARCIN ALTIVA, Toruń
(znak słowno-graficzny)
BETONUJ.PL

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 24.17.02, 26.11.01,
26.11.08, 26.11.10, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 6 rusztowania metalowe, ogrodzenia metalowe,
bramy metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, 19 rusztowania niemetalowe,
drewno budowlane, 37 instalowanie drzwi i okien, wynajem
sprzętu budowlanego, montaż rusztowań, tapetowanie,
tynkowanie.
(210) 490971
(220) 2018 09 25
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) (znak słowny)
(540) BANDIT BAY
(510), (511) 33 rum.
(210)
(731)
(540)
(540)

491262
(220) 2018 10 04
CHODKIEWICZ ROBERT JERZY, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
fachowy kominiarz

(531) 29.01.13, 01.15.11, 26.01.01, 26.01.05, 09.07.01, 27.05.01
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania
dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne
urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, karty magnetyczne, 16 druki, wydawnictwa papierowe,
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły
papiernicze, fotografie. fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne,
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii,
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi,
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficznej, papier do drukowania fotografii [nie z chemicz-
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nie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe
inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych
klasach), ozdoby choinkowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze,
pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, organizowanie,
montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń, organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
45 usługi prawne, usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia
i osób.
(210)
(731)
(540)
(540)

491776
(220) 2018 10 18
FRÖHLICH MARCIN PLAYROOM, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
SECRET PLACE SALON ZMYSŁÓW

(531) 14.05.01, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 intymne preparaty nawilżające,
35 handel detaliczny masażerami do użytku osobistego.
(210) 493219
(220) 2018 11 28
(731) Orange Brand Services Limited, Londyn, GB
(540) (znak słowny)
(540) ORANGE FLEX
(510), (511) 9 elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne, urządzenia i przyrządy do łączności i telekomunikacji, elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy do przetwarzania, rejestrowania, przechowywania, transmisji, wyszukiwania lub odbioru
danych, urządzenia i przyrządy do rejestrowania, transmisji,
wzmacniania lub odtwarzania dźwięku, obrazów, informacji
lub zakodowanych danych, elektryczne urządzenia i przyrządy do kontroli, testowania inne niż in-vivo, sygnalizacji,
sprawdzania, nadzoru i nauczania, optyczne i elektrooptyczne urządzenia i przyrządy, serwery komunikacyjne, serwery
komputerowe, sprzęt do obsługi sieci VPN- wirtualnej sieci
prywatnej, sprzęt do obsługi sieci WAN - rozległej sieci komputerowej, sprzęt do obsługi sieci LAN- lokalnej sieci komputerowej, sprzęt komputerowy, sprzęt komputerowy do sieci
komputerowych, sprzęt komputerowy zapewniający bezpieczny zdalny dostęp do sieci komputerowych i komunikacyjnych, sprzęt do sieci ethernet, urządzenia, przyrządy
i sprzęt do przetwarzania obrazów, aparaty fotograficzne,
fotograficzne urządzenia, przyrządy i sprzęt, projektory wideo, projektory multimedialne, skanery i czytniki do kodów
kreskowych, aparaty i urządzenia telewizyjne i radiowe, nadajniki i odbiorniki telekomunikacyjne, radiowe i telewizyjne,
urządzenia do uzyskiwania dostępu do programów emitowanych lub transmitowanych, hologramy, komputery, sprzęt
peryferyjny do komputerów, obwody elektroniczne zawierające zaprogramowane dane, dyski, taśmy i kable będące ma-
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gnetycznymi nośnikami danych, układy scalone, czyste i nagrane karty magnetyczne, karty zawierające elektronicznie
zarejestrowane dane, karty pamięci, karty inteligentne- karty
z układem scalonym, karty zawierające mikroprocesory, karty
z obwodami scalonymi, identyfikacyjne karty elektroniczne,
karty telefoniczne, telefoniczne karty kredytowe, karty kredytowe, karty debetowe kodowane magnetycznie, karty
do gier elektronicznych przeznaczone do użytku w telefonach, dyski kompaktowe- CD-ROM-y, magnetyczne, cyfrowe
i optyczne nośniki danych, magnetyczne, czyste i zapisane
cyfrowe i optyczne nośniki do zapisywania i przechowywania danych, wstępnie nagrane płyty CD, pamięci zewnętrzne
USB, urządzenia do odtwarzania plików muzycznych do pobrania, przenośne odtwarzacze medialne, przekaźniki i odbiorniki satelitarne, satelity telekomunikacyjne i nadawcze,
latarnie radiotelefoniczne, radiotelefoniczne maszty sygnalizacyjne i maszty telefoniczne, przewody i kable elektryczne,
kable optyczne, kable światłowodowe, druty oporowe, elektrody, urządzenia do systemów i instalacji telekomunikacyjnych, terminale dla sieci telefonicznych, łącznice telefoniczne, urządzenia do wprowadzania, przechowywania, konwersji i przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych, sprzęt telefoniczny, sprzęt do telefonów stacjonarnych, przenośnych,
mobilnych, używanych bez pomocy rąk lub uruchamianych
głosem, terminale multimedialne, interaktywne terminale
do wyświetlania i zamawiania towarów i usług, bezpieczne
terminale do transakcji elektronicznych, w tym płatności
elektronicznych, urządzenia do przetwarzania elektronicznych płatności, urządzenia i przyrządy przywoławcze, radiowo przywoławcze i radiotelefoniczne, telefony, telefony komórkowe i słuchawki telefoniczne, maszyny faksymilowe,
komputery kieszonkowe- PDA, notatniki elektroniczne, elektroniczne notebooki, tablety, elektroniczne urządzenia podręczne do bezprzewodowego odbioru, przechowywania
i/lub transmisji danych, wiadomości, przepływu danych
i elektronicznych płatności, przenośne urządzenia elektroniczne umożliwiające użytkownikowi bieżące kontrolowanie
i śledzenie osobistych informacji lub zarządzanie osobistymi
informacjami, urządzenia do monitorowania domowego lub
przemysłowego zużycia energii elektrycznej, gazu, ciepła
i wody, elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy
do użytku w lub w związku z wytwarzaniem lub dystrybucją
prądu, gazu, wody lub energii elektrycznej lub telekomunikacji, sprzęt do zdalnego kierowania dostawami prądu elektrycznego, gazu, ciepła, wody i energii, urządzenia, przyrządy i systemy do nawigacji satelitarnej, akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery telefoniczne, ładowarki baterii do użytku z telefonami, zestawy na biurko lub
zestawy samochodowe z wmontowanym głośnikiem,
umożliwiające używanie telefonów komórkowych bez użycia rąk, uchwyty samochodowe do telefonów, słuchawki,
urządzenia głośnomówiące dla słuchawek telefonicznych
i innych elektronicznych urządzeń przenośnych, torby i futerały przystosowane do przechowywania lub transportu telefonów przenośnych i sprzętu telefonicznego oraz akcesoriów do nich, paski do telefonów komórkowych, skomputeryzowane organizery osobiste, anteny, baterie i akumulatory,
mikroprocesory, klawiatury, modemy, kalkulatory, wyświetlacze, elektroniczne globalne systemy nawigacyjne, elektroniczne urządzenia i narzędzia nawigacyjne, lokalizacyjne
i pozycjonujące, urządzenia i przyrządy do monitorowania
inne niż do monitorowania in-vivo, urządzenia i przyrządy
radiowe, filmy wideo, urządzenia i sprzęt audiowizualny,
elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i dostosowany do użytku z komputerami
i urządzeniami audiowizualnymi, kartridże do gier komputerowych, części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych
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towarów, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie do obsługi sieci VPN- wirtualnej
sieci prywatnej, oprogramowanie do obsługi sieci WAN- rozległych sieci komputerowych, oprogramowanie do obsługi
sieci WAN- lokalnych sieci komputerowych, oprogramowanie operacyjne USB, oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu, oprogramowanie komputerowe do synchronizacji danych pomiędzy komputerami, procesorami,
urządzeniami rejestrującymi, monitorami oraz urządzeniami
elektronicznymi i komputerami centralnymi, oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, programy do sieciowych
systemów operacyjnych, komputerowe programy operacyjne, oprogramowanie komputerowe do umożliwiania bezpiecznego, zdalnego dostępu do sieci komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie zabezpieczające komputer, oprogramowanie do komputerowych zapór sieciowych,
oprogramowanie do zapewnienia bezpieczeństwa poczty
elektronicznej, dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych, publikacje elektroniczne do pobrania udostępniane
on-line za pośrednictwem komputerowych baz danych lub
Internetu, oprogramowanie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne, w tym modemy, umożliwiające połączenie
z bazami danych, sieciami lokalnymi oraz z Internetem, oprogramowanie komputerowe umożliwiające prowadzenie telekonferencji, wideokonferencji i usług wideotelefonicznych,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie i odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające dostęp do baz danych, usług telekomunikacyjnych, sieci komputerowych i elektronicznych tablic ogłoszeniowych, oprogramowanie komputerowe do użytku
w wytwarzaniu prądu lub energii elektrycznej, dostarczaniu
i dystrybucji gazu i wody lub w związku z tym, oprogramowanie do gier komputerowych, interaktywne multimedialne
programy do gier komputerowych, oprogramowanie gier
rzeczywistości wirtualnej, pliki muzyczne do pobierania,
zdjęcia, obrazy, grafiki, pliki z obrazem, bity dźwiękowe, filmy,
programy wideo i programy audiowizualne, do pobrania,
udostępniane on-line lub z komputerowych baz danych lub
z Internetu lub ze stron internetowych, oprogramowanie
komputerowe do zdalnego monitorowania, oprogramowanie do systemów nawigacyjnych GPS, zegarki inteligentne
typu smart watches, telefony komórkowe do noszenia, przenośne urządzenia mobilne, przenośne komputery, przenośne elektroniczne nadajniki i odbiorniki danych, opaski
na nadgarstki przekazujące dane do osobistych asystentów
cyfrowych, smartfonów, tabletów, urządzeń PDA oraz komputerów osobistych poprzez strony internetowe oraz inne
komputerowe i elektroniczne sieci komunikacyjne, telefony
i smartfony w kształcie zegarka, telefony i smartfony w kształcie opasek na nadgarstki, telefony i smartfony w kształcie
wisiorków, naszyjników, pierścionków, kolczyków i/lub innych wyrobów jubilerskich, komputery w kształcie zegarków, komputery w kształcie opasek na nadgarstek, komputery w kształcie wisiorka, naszyjnika, pierścionka, kolczyków
i/lub innych wyrobów jubilerskich, osobiste urządzenia monitorujące ćwiczenia oraz osobistą sprawność fizyczną
w kształcie zegarków lub opasek na nadgarstek wyłączając
urządzenia przeznaczone do celów medycznych, osobiste
urządzenia monitorujące ćwiczenia oraz osobistą sprawność
fizyczną w kształcie wisiorka, naszyjnika, pierścionka, kolczyków i/lub innych wyrobów jubilerskich wyłączając urządzenia przeznaczone do celów medycznych, części i osprzęt
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi łączności, usługi telefoniczne, usługi
łączności telefonii mobilnej, usługi komunikacyjne świadczone za pomocą telefaksu, usługi teleksowe, usługi gromadzenia i przesyłania wiadomości, radiowe usługi przywoławcze,
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usługi przełączania rozmów telefonicznych na inny numer,
usługi automatycznego odbierania telefonu, usługi biura numerów oraz poczty elektronicznej, transmisja, dostarczanie
i odbiór dźwięku, danych, obrazów, muzyki i informacji, usługi wiadomości elektronicznych, usługi informacyjne on-line
związane z telekomunikacją, usługi wymiany danych, przekazywanie danych za pomocą telekomunikacji, transmisja plików cyfrowych, usługi łączności satelitarnej, usługi transmisyjne, nadawanie lub transmisja programów radiowych lub
telewizyjnych, filmów i interaktywnych gier, usługi wideotekstowe, teletekstowe i przeglądania danych, nadawanie, przekazywanie i dostarczanie treści multimedialnych i gier elektronicznych poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne,
usługi w zakresie przesyłania wiadomości wideo, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi wideotelefoniczne, przesyłanie informacji, w tym stron internetowych, programów komputerowych i innych danych, wynajem czasu dostępu
do serwera baz danych, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych dla telefonicznych hotlines i centrów obsługi
telefonicznej call-center, usługi łączności telefonicznej dla
telefonicznych hotlines i centrów obsługi telefonicznej
call-center, zapewnianie dostępu do Internetu, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem lub bazami
danych, zapewnianie użytkownikom dostępu do Internetu
jako dostawcy usług, umożliwianie i obsługa konferencji
elektronicznych, grup dyskusyjnych i forów dyskusyjnych, zapewnianie dostępu do stron z muzyką cyfrową w Internecie,
zapewnianie dostępu do stron MP3 w Internecie, dostarczanie muzyki cyfrowej za pomocą telekomunikacji, umożliwianie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci dla
innych operatorów i osób trzecich, wynajem infrastruktury
telekomunikacyjnej i sieci innym operatorom i osobom trzecim, usługi dostępu do telekomunikacji, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, łączność
za pomocą komputera, transmisja i dystrybucja danych lub
obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, tymczasowe umożliwianie
dostępu do Internetu na rzecz osób trzecich, elektroniczna
transmisja danych dotyczących płatności elektronicznych
przez globalną sieć komputerową, usługi agencji prasowych,
transmisja wiadomości i aktualności, zapewnianie dostępu
do elektronicznej sieci on-line w celu wyszukiwania danych,
wynajem czasu dostępu do komputerowych baz danych,
wypożyczanie, leasing lub wynajem aparatów, urządzeń, instalacji lub komponentów do wykorzystania przy świadczeniu wszystkich wyżej wymienionych usług, usługi doradcze,
informacyjne i konsultacyjne dotyczące wymienionych wyżej usług, 41 nauczanie i szkolenia, usługi rozrywkowe, działalność sportowa i kulturalna, informacja dotycząca edukacji,
rozrywki, wydarzeń sportowych i kulturalnych dostarczana
on-line z komputerowych baz danych lub z Internetu lub
za pośrednictwem innych środków, usługi w zakresie gier
elektronicznych dostarczanych z komputerowych baz danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi wynajmowania
kaset, płyt i gier wideo, a także kaset, płyt oraz gier audio
oraz gier komputerowych, świadczenie usług w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej, publikowanie i produkcja muzyki, filmów innych niż reklamowe, programów radiowych
i telewizyjnych, organizowanie gier i konkursów, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, udostępnianie programów dla gier wideo powszechnego użytku i podręcznych
urządzeń do gier za pośrednictwem łączności bezprzewodowej- nie do pobrania, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, udostępnianie rozrywki filmowej,
telewizyjnej i wideo muzycznej za pośrednictwem sieciowych stron interaktywnych, publikacja tekstów w formie
elektronicznej lub innej, usługi publikowania i realizacji me-
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diów dźwiękowych i/lub wizualnych, usługi wystawiennicze
organizowane w celach rozrywkowych, edukacyjnych, szkoleniowych oraz kulturalnych, umożliwienie dostępu on-line
do wystaw i usług wystawienniczych organizowanych w celach rozrywkowych, edukacyjnych, szkoleniowych oraz kulturalnych, organizacja, produkcja i prezentacja koncertów
muzycznych, musicali, występów teatralnych i wideo, festiwali, tras i innych muzycznych oraz kulturalnych występów,
wydarzeń i działań, organizowanie, zarządzanie lub przygotowanie imprez wydarzeń dotyczących gier wideo, obróbka
poprodukcyjna w dziedzinie muzyki, wideo i filmu, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów,
wykładów, warsztatów, kursów, zjazdów i wystaw, interaktywne i korespondencyjne kursy szkoleniowe i sesje prowadzone on-line za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych
lub sieci komputerowych lub innych środków, tłumaczenia,
usługi galerii sztuki świadczone on-line za pośrednictwem
łączy telekomunikacyjnych, usługi gier, usługi klubowe, rezerwacja biletów i rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, sportowe i kulturalne, elektroniczne usługi biblioteczne
mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych,
w tym informacji archiwalnych, w formie tekstu elektronicznego, informacji i danych audio i/lub wideo, gier i zabaw,
udostępnianie muzyki cyfrowej, nie do pobrania, w Internecie, udostępnianie muzyki cyfrowej, nie do pobrania, na internetowych stronach MP3, świadczenie usług informacyjnych i doradczych on-line z komputerowej bazy danych lub
przez Internet w zakresie: udostępniania muzyki cyfrowej
(niepobieranej zdalnie) z Internetu, dostarczania zdjęć, obrazów, grafik, nagrań dźwiękowych, filmów, nagrań wideo i nagrań audiowideo on-line (nie do pobrania), usług fotograficznych, dostarczanie informacji i porad dotyczących wyżej
wymienionych usług, 42 udostępnianie informacji jednej lub
wielu osobom za pośrednictwem Internetu w jednym miejscu z wykorzystaniem lokalizacji kawiarni, baru, kafeterii, bistro lub restauracji, konserwacja, uaktualnianie i projektowanie oprogramowania komputerowego i programów komputerowych, usługi programowania komputerowego, sporządzanie i dostarczanie informacji na temat komputerów i infrastruktury sieci komputerowej, usługi w zakresie programowania świadczone on-line, wypożyczanie komputerów,
projektowanie, rysunek i tekst na zamówienie dla celów
kompilacji witryn internetowych, tworzenie i utrzymywanie
witryn internetowych, hosting stron internetowych na rzecz
osób trzecich, instalacja i konserwacja oprogramowania
komputerowego, kompilacja, tworzenie i konserwacja rejestru nazw domen, prognozowanie pogody, udzielanie informacji i porad w zakresie zagadnień związanych ze świadomością środowiskową ekologiczną, usługi w zakresie projektowania wnętrz i usługi informacyjne i doradcze z nimi związane, obsługiwanie i udostępnianie wyszukiwarek internetowych, usługi programowania w zakresie informacji do transmisji internetowych, świadczenie usług informacyjnych i doradczych on-line z komputerowej bazy danych lub przez Internet w zakresie: technologii, nauki, badań technologicznych, badań naukowych, inżynierii przemysłowej, technologii telekomunikacyjnej, technologii komputerowej, technologii informacyjnej, urządzeń i sprzętu komputerowego,
oprogramowania komputerowego, wyposażenia oprogramowania komputerowego, komputerowych urządzeń peryferyjnych, sieci komputerowych, systemów komputerowych,
oprogramowania do gier komputerowych i wideo, systemów informacyjnych, testowania produktów, testowania
materiałów, wydajności energetycznej, zużycia energii oraz
w zakresie wszystkich uprzednio wymienionych usług.
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493753
(220) 2018 12 11
CECHINI DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Muszyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CECHINI MUSZYNA
(210)
(731)

(531) 01.15.25, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe: wody mineralne,
wody mineralne gazowane i niegazowane, wody źródlane,
wody smakowe, wody stołowe, wody butelkowane, produkty do wytwarzania wód mineralnych, syropy, esencje,
koncentraty napojów, ekstrakty, proszek i pastylki do przygotowania napojów, napoje musujące, napoje wzbogacone witaminami, lemoniady, napoje izotoniczne, napoje
energetyczne, 35 w zakresie branży napojów bezalkoholowych: zgrupowanie, prezentacja, informacja oraz sprzedaż
towarów własnych i należących do osób trzecich w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu, sprzedaż wysyłkowa i katalogowa towarów, organizowanie sieci
sprzedaży, pośrednictwo handlowe wyszukiwanie partnerów handlowych, pośredniczenie w zawieraniu kontraktów
handlowych, informacja handlowa, promocja sprzedaży, dostarczanie informacji handlowej, organizowanie giełd, aukcji,
przetargów, pokazów towarów, targów oraz wystaw w celach handlowych, reklamowych lub promocyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

494281
(220) 2018 12 27
FUNDACJA DKMS, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
HELPERS’ GENERATION

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, 41 nauczanie, kształcenie.
495821
(220) 2019 02 11
YORK PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bolechowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) troszczę się
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 trzonki metalowe, folia aluminiowa, folia metalowa do gotowania, folia metalowa do pakowania, 16 papier
do pieczenia, folia do żywności, folia spożywcza, bielizna
stołowa papierowa, filtry do kawy, worki na śmieci, chłonne
arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania
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żywności, papierowe torebki, papier śniadaniowy, torebki
i rękawy do pieczenia, wkładki do śmietników z tworzyw
sztucznych lub papieru,worki na śmieci wykonane z tworzywa sztucznego lub papieru,woreczki do lodu, worki
na śmieci, 20 niemetalowe kije do mioteł, mopów i szczotek,
niemetalowe trzonki do mioteł, mopów i szczotek, oprawy
do mopów, mioteł i szczotek, wieszaki na ubrania, wieszaki stojące, kosze niemetalowe, kosze z pokrywką, kosze
z tworzyw sztucznych, kosze do przechowywania, haczyki
na zasłony prysznicowe, wkładki do zlewozmywaków, maty
wyjmowane do zlewu, zatyczki do zlewów, nie z metalu, 21 przyrządy gospodarstwa domowego lub kuchenne,
zwłaszcza obsługiwane ręcznie, nieelektryczne urządzenia
czyszczące, zawarte w tej klasie, wiadra łazienkowe, wiadra
z wyżymaczkami do mopów, wiadra z wyciskarkami do mopów, wiadra do użytku w gospodarstwie domowym, myjki
do mycia naczyń, szczotki do mycia naczyń, ścierki, zmywaki ścierne, zmywaki do szorowania, przybory kosmetyczne,
przybory toaletowe, przybory kosmetyczne i toaletowe oraz
artykuły łazienkowe, szufelki do zamiatania, szufelki lub przyrządy do zbierania okruszków, naczynia do gospodarstwa
domowego, przybory kuchenne nieelektryczne, zawarte
w tej klasie, szczotki, szczoteczki do paznokci, szczoteczki
do zębów, szczotki do ciała, szczotki do: czyszczenia pojemników, butelek, do misek klozetowych, szczotki do mycia naczyń, szczotki do szorowania, miotły, mopy, wkłady
do mopów, ściągacze do wody, zmiotki, wanienki dla niemowląt przenośne, wanienki do prania, zestawy akcesoriów
do pomieszczeń klozetowych, klamerki do mocowania bielizny, zmywaki metalowe do szorowania, ręczne urządzeń
do czyszczenia okien: gumowe zbieraki do czyszczenia
okien, myjki do szyb , suszarki do suszenia bielizny, obrotowe
suszarki do ubrań, wieszaki do suszenia, sznurki do prania,
wieszaki na ubrania, deski do prasowania, tkaniny do prasowania, szmatki do prasowania, rękawice do kąpieli, gąbki,
gąbki do celów domowych, zwłaszcza gąbki do szorowania
z tworzywa sztucznego, gąbki do czyszczenia wykonane
z wiskozy lub tworzywa sztucznego, gąbki toaletowe, gąbki
do mycia samochodu, ścierki, ścierki do mycia podłóg, ścierki
do wycierania kurzu, do mebli, ściereczki do osuszania szkła,
zmywaki, zmywaki kuchenne, foremki, podkładki ochronne
do zlewozmywaków, mydelniczki, zestawy szczotek toaletowych, dozowniki do papieru toaletowego, uchwyty na papier toaletowy, kosze na pranie, pojemniki do sortowania
z tworzyw sztucznych do prania, rękawice kuchenne, rękawice ogrodnicze, rękawice do ścierania kurzu, rękawice gumowe do użytku domowego, wieszaki na ręczniki, klamerki
do wieszania ubrań na sznurze, skrobaczki do użytku domowego, mydelniczki, rolki do usuwania kłaczków, łapki na insekty, łapki do garnków, maty do pieczenia, gąbki do mycia
naczyń, kosze na śmieci, pojemniki na pedały, 22 sznury,
sznury do bielizny, liny, linki, woreczki do prania, torby do pakowania, woreczki z materiałów tekstylnych.
(210) 495976
(220) 2019 02 15
(731) DUDEK MATEUSZ 360 TRAVEL, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Kite.pl
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, 39 organizacja wycieczek turystycznych, usługi rezerwacji podróży turystycznych, rezerwacja podróży za pośrednictwem biur turystycznych,
udzielanie informacji turystycznych, 41 organizacja szkoleń
sportowych, organizacja obozów sportowych.
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496039
(220) 2019 02 18
LSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) LSA
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, jak również rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, kruszywa spiekane z popiołów ze spalania węgla
jako środki zlepiające [spoiwo], kruszywa popiołoporytowe
jako środki zlepiające [spoiwo], kruszywa spiekane z popiołów ze spalania biomasy jako środki zlepiające [spoiwo],
materiały ogniotrwałe z tworzyw sztucznych termoutwardzalnych, chlorek magnezu do zapewniania ogniotrwałości
materiałów, roztwory ognioodporne, chemikalia ognioodporne, preparaty ognioodporne, preparaty chemiczne nadające właściwości ognioodporne, 7 obrabiarki, urządzenia
do usuwania odpadów, maszyny i urządzenia do kruszenia
i prasowania odpadów, rozdrabniarki odpadów, sortowniki
odpadów, przetworniki odpadów [maszyny], prasy do odpadów, sprężarki do odpadów, maszyny do ekstrakcji odpadów,
maszyny do cięcia odpadów, maszyny do kruszenia odpadów, urządzenia do ubijania odpadów, urządzenia do zagęszczania odpadów, obrabiarki do usuwania odpadów, maszyny do usuwania odpadów, prasy do belowania odpadów
[maszyny], maszyny do usuwania ciekłych odpadów, urządzenia do odzyskiwania odpadów [maszyny], generatory
prądu wykorzystujące ciepło odpadowe, maszyny do transportu materiałów odpadowych, maszyny do separacji śmieci
i odpadów, maszyny do prasowania odpadów [elektryczne
urządzenia do usuwania odpadów], maszyny do transportu
odpadów i śmieci, maszyny przenośniki, kotły parowe [maszyny], podgrzewacze [kotły], suszarnie przemysłowe [maszyny], wirówki przemysłowe, maszyny filtrujące, separujące
i wirówki, maszyny wykorzystywane w procesie odzyskiwania surowców z odpadów kopalnianych, produkcyjnych,
przemysłowych, 11 urządzenia i instalacje do przetwarzania
i unieszkodliwiania odpadów kopalnianych, produkcyjnych,
przemysłowych, urządzenia i instalacje do odzyskiwania
surowców z odpadów kopalnianych, produkcyjnych, przemysłowych, piece przemysłowe, piece ogniotrwałe, piece
grzewcze, piece obrotowe, piece do spalania, piece do spalania odpadów, piece do spopielania, piece do spiekania,
piece do wytapiania, piece [urządzenia grzewcze], piece
do usuwania odpadów, piece do obróbki odpadów, piece
do obróbki cieplnej, piece do spalania odpadów do celów
przemysłowych, kotły, kotły grzewcze, urządzenia zasilające kotły grzewcze, kotły do instalacji grzewczych, instalacje
do obróbki chemicznej, instalacje do obróbki przemysłowej,
instalacje do spalania termicznego, instalacje oczyszczające
do materiałów odpadowych, urządzenia i instalacje do suszenia, instalacje spalania do paliw kopalnych, instalacje
przemysłowe do filtrowania cieczy, instalacje spalania do paliw odpadowych, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje do odzyskiwania ciepła z powietrza, półki do suszenia,
urządzenia do suszenia, przemysłowe instalacje do suszenia,
piece do spalania odpadów, bioreaktory do użytku w uzdatnianiu odpadów, urządzenia grzewcze do użytku przy obróbce materiałów odpadowych, 17 materiały wypełniające,
uszczelniające, materiały izolacyjne, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, artykuły i materiały ogniotrwałe
i zabezpieczające przed ogniem, artykuły i materiały termoizolacyjne, masy uszczelniające, materiały termoizolacyjne,
materiały uszczelniające, membrany i półprzetworzone syntetyczne materiały filtrujące, maty izolacyjne, płyty do celów
izolacyjnych, 19 materiały budowlane niemetalowe, kruszywa wykorzystywane do przygotowania betonu, kruszywa
spiekane z popiołów ze spalania węgla, kruszywa popioło-

(210)
(731)
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porytowe, kruszywa spiekane z popiołów ze spalania biomasy, 35 doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem
w dziedzinie produkcji, dostarczania, transportu i stosowania
energii, paliw, gazu, pary wodnej, gorącej wody i powietrza,
doradztwo dotyczące optymalizacji generowania ciepła pozyskiwanego z procesu przetwarzania i unieszkodliwiania
odpadów oraz poprzez odzyskiwanie surowców z odpadów
kopalnianych, przemysłowych, produkcyjnych, usługi dotyczące działalności gospodarczej, mianowicie administracja
w zakresie umów sprzedaży produktów wytworzonych z odpadów kopalnianych, przemysłowych, produkcyjnych, usługi
w zakresie obsługi skupu i sprzedaży odpadów, w tym za pomocą elektronicznej i internetowej platformy, usługi dotyczące działalności gospodarczej, mianowicie administracja
w zakresie umów o skup i sprzedaż odpadów, produktów
z recyklingu, odzyskanych surowców, doradztwo w zakresie
skupu i sprzedaży odpadów, produktów z recyklingu, odzyskanych surowców, usługi marketingowe, promocja sprzedaży, 37 usługi budowlane, usługi instalacji linii technologicznych do przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów, usługi
instalacji linii technologicznych do odzyskiwania surowców
z odpadów kopalnianych, przemysłowych, produkcyjnych,
audyt w zakresie instalacji elektrycznych, w szczególności
w dziedzinie energii, elektryczności, budownictwa, komunikacji i technologii środowiskowej, usuwanie odpadów
[usługi czyszczenia], wywóz odpadów [czyszczenie], 39 usługi w zakresie transportu - usuwanie odpadów, transport,
załadunek, wyładunek, składowanie i przechowywanie odpadów, zbieranie odpadów, gromadzenie odpadów, oczyszczanie [usuwanie i transport] z odpadów, 40 obróbka odpadów, usuwanie odpadów, recykling, recykling i uzdatnienie
odpadów, surowców wtórnych, produktów chemicznych,
odpadów i surowców wtórnych [przetwarzanie], unieszkodliwianie odpadów [przetwarzanie], przetwarzanie surowców, rekultywacja elektrośmieci, odpadów, sortowanie elektrośmieci, odpadów i surowców wtórnych [przetwarzanie],
pozyskiwanie materiałów z odpadów, produktów chemicznych, przetwarzanie materiałów uzyskanych z odpadów,
przetwarzanie odpadów, rozdrabnianie odpadów, usługi
związane z zarządzaniem odpadami, produktami chemicznymi [recykling, usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług], 42 prace naukowo - badawcze w zakresie nauk
technicznych, przemysłu dostarczającego energii, odpadów,
doradztwo związane z wydajnością energii, gospodarką
odpadami, doradztwo w zakresie wykorzystania energii, rekultywacji, odpadów, konsultacje profesjonalne w zakresie
wykorzystania energii, rekultywacji, gospodarki odpadami,
środowiska, opracowania projektów, badania techniczne
i naukowe dotyczące energii, odpadów, recyclingu, środowiska, 45 zarządzanie licencjami, zarządzanie i ochrona praw
autorskich i praw pokrewnych, know-how, praw wyłącznych
z zakresu własności przemysłowej.
496402
(220) 2019 02 25
KTSP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EL ECOLIK

Nr ZT34/2019

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 elektryczna aparatura ochronna, instalacje
elektryczne, iskrochrony, kable i przewody elektryczne, odgromniki, ogniwa galwaniczne, przekaźniki elektryczne,
przetwornice elektryczne, przewodniki elektryczne, rozdzielnie mocy dla różnych celów, systemy instalacji uziemiających oraz ich elementy i wyposażenie, systemy instalacji
wyrównawczych oraz ich elementy i wyposażenie, systemy
ochrony przepięciowej oraz ich elementy i wyposażenie,
transformatory elektryczne, urządzenia do galwanizacji,
urządzenia do galwanoplastyki, urządzenia pomiarowe, złącza elektryczne, ogniwa elektryczne, ogniwa fotoelektryczne, ogniwa galwaniczne, urządzenia do ładowania baterii,
baterie anodowe, baterie do oświetlania, baterie elektryczne,
baterie galwaniczne, baterie słoneczne, ogniwa galwaniczne, bezpieczniki elektryczne, bezpieczniki topikowe, cewki
dławikowe, cewki elektryczne, uchwyty do cewek elektrycznych, cewki indukcyjne, drut magnetyczny, materiały
na przewody elektryczne w postaci drutów i kabli, instalacje
elektryczne, kable elektryczne, kondensatory, kondensatory
elektryczne, kondensatory optyczne, lampy elektronowe
próżniowe, lampy optyczne, lampy z termokatodami, baterie
do latarek, latarnie sygnalizacyjne, neony reklamowe, obwody scalone, ograniczniki elektryczne, oporniki elektryczne,
osłony do identyfikacji drutów elektrycznych, osłony do kabli elektrycznych, półprzewodniki, prostowniki prądu, przekaźniki elektryczne, przekaźniki sygnałów elektronicznych,
przetwornice elektryczne, przewodniki elektryczne, pulpity
rozdzielcze stosowane w instalacjach elektrycznych, puszki przełącznikowe stosowane w instalacjach elektrycznych,
puszki rozgałęzieniowe stosowane w instalacjach elektrycznych, reduktory prądu elektrycznego, elektryczne reduktory światła, elektryczne skrzynki złączone, szafy rozdzielcze
energii elektrycznej, tablice rozdzielcze energii elektrycznej,
tablice sygnalizacyjne świecące lub mechaniczne, transformatory, tranzystory, tuleje łącznikowe do kabli, tworniki
elektryczne, wtyczki, gniazda elektryczne, wyłączniki elektryczne, zaciski szyn elektrycznych, zaciski przewodów elektrycznych, złącza do przewodów elektrycznych, złącza elektryczne, złączki stosowane w instalacjach elektrycznych.
496627
(220) 2019 03 01
SADHANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RYKKO
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 29.01.11, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 19 boazerie, deski [drewno budowlane], deski
podłogowe, drewniane deski podłogowe, domy z prefabrykatów [zestawy do montażu], drewniane forniry, drewno
budowlane, drewno częściowo obrobione, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, drewno na profile, drewno obrobione, drzwi pancerne niemetalowe, drzwi
wahadłowe niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, płyty drzwiowe niemetalowe, dzieła sztuki wykonane
z kamienia, betonu lub marmuru, drzwi harmonijkowe nie-
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metalowe, kratownice niemetalowe, listwy niemetalowe,
niemetalowe obudowy kominków, okiennice niemetalowe,
okładziny drewniane, okna witrażowe, niemetalowe okna
żaluzjowe, parkiety, niemetalowe płyty brukowe, niemetalowe płyty budowlane, niemetalowe płoty i parkany, schody
niemetalowe, profile niemetalowe do gzymsów, podłogi
niemetalowe, zewnętrzne żaluzje niemetalowe i nietekstylne, wolnostojące niemetalowe konstrukcje chroniące przed
słońcem, pawilony targowe, 20 dzieła sztuki z drewna,
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, biblioteczki [regały na książki], blaty stołowe, kartoteki [meble], garderoby,
etykiety z tworzyw sztucznych, drzwi do mebli, dekoracje
wiszące [ozdoby], komody, konsole, ławy [meble], łóżeczka
dla dzieci, łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki dla dzieci, łóżka, łóżka drewniane, łóżka szpitalne, meble, meble biurowe,
meble metalowe, meble ogrodowe, meble szkolne, osłony do kominków [meble], osprzęt niemetalowy do drzwi,
osprzęt niemetalowy do łóżek, osprzęt niemetalowy do mebli, osprzęt niemetalowy do okien, podstawy łóżek, stojaki
na ręczniki [meble], stojaki, półki, stoliczki na kolana, stoliki
pod maszyny do pisania, stoliki ruchome pod komputery,
stoły, stoły do masażu, stoły do piły [robocze] inne niż części
maszyn, stoły kreślarskie, stoły metalowe, stoły warsztatowe,
stoły z imadłem [meble], stopki do mebli, stopnie [drabiny]
niemetalowe, szafki do przechowywania żywności, szafki
na lekarstwa, szafki zamykane, szafki ze schowkami, szafy
wnękowe, szezlongi, szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, wyroby stolarskie, wózki barowe ruchome do podawania herbaty, wózki meblowe, 37 ciesielstwo, usługi dekarskie,
szlifowanie papierem ściernym, renowacja mebli, montaż
drzwi i okien, malowanie, lakierowanie, konserwacja mebli,
montaż wyposażenia kuchennego, montaż mebli.
496739
(220) 2019 03 05
KOROLCZUK KATARZYNA, KOROLCZUK CEZARY K&C
SPÓŁKA CYWILNA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pani K. cukiernia

(210)
(731)

496752
(220) 2019 03 05
KRAKOWSKA FUNDACJA ŻEGLARSTWA SPORTU
I TURYSTYKI HALS, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 09.01.25, 18.04.02, 24.17.13, 29.01.11
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze,
nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne,
audiowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wykrywania, ratowania życia
i do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy
do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania
dźwięku, obrazu lub danych, nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub
analogowe media do nagrywania i przechowywania danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, urządzenia liczące, komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe, skafandry dla
nurków, maski do nurkowania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski do nosa dla nurków i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, urządzenia
do gaszenia ognia, 16 papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych lub domowych,
materiały do rysowania i materiały dla artystów, pędzle
do malowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze,
folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania,
czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
496817
(220) 2019 03 06
STOLARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Mojusz
(540) EURO WIĄZARY
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 08.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i piekarnicze, torty, ciasta,
ciastka, tarty, słodycze, wyroby czekoladowe i czekoladopodobne, lody, sorbety, sosy do lodów, kawa, herbata, kakao
i namiastki tych towarów, pieczywo, chleb, bułki, słodkie bułki, 43 usługi cukierni, lodziarni, kawiarni, barów kawowych,
dostawa tortów, ciast i napojów, dekorowanie ciast, degustacja ciast i tortów, usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos, usługi gastronomiczne związane z podawaniem
potraw i napojów w cukierniach, lodziarniach, kawiarniach,
barach i restauracjach (stałych i mobilnych), obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.03.03, 26.03.04
(510), (511) 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

496993
(220) 2019 03 11
INTERFOOD GMBH, Ubach-Palenberg, DE
(znak słowno-graficzny)
HIGH QUALITY DARY LASU PREMIUM

Nr ZT34/2019

(531)

29.01.15, 27.05.01, 01.03.02, 01.03.12, 06.01.02, 05.01.03,
05.01.05, 05.01.11, 05.01.16, 06.03.12, 26.05.01, 26.05.11,
26.05.16
(510), (511) 35 promocje produktów regionalnych i wyrobów kuchni regionalnej, promocje w zakresie kultury i tradycji, promocje sportu, rekreacji i turystyki, materiały promocyjno-reklamowe, ogłoszenia reklamowe, plakaty reklamowe,
pokazy towarów, głównie produktów regionalnych i produktów kuchni regionalnej, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych dot. produktów regionalnych i produktów
kuchni regionalnej, organizowanie targów, wystaw promocyjnych, w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
41 organizowanie imprez sportowych, rekreacji oraz imprez
turystycznych.
497712
(220) 2019 03 26
MARCOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRODUCENT ŚRUB,
Chwaszczyno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B2B PRO

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.18, 24.03.01,
24.03.07, 24.03.18
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby wędliniarskie, drób,
dziczyzna, przetwory mięsne, łój spożywczy, ekstrakty mięsne, smalec, solone mięso, słonina, szpik kostny zwierzęcy
jadalny, szynka, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, tłuszcze jadalne, ekstrakty mięsne, wyroby z dziczyzny, 35 usługi
reklamowe, reklama w masowych środkach przekazu: internet, radio, telewizja , dystrybucja materiałów reklamowych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych mięs i wyrobów mięsnych pozwalające, nabywcy wygodnie je oglądać
i kupować w sklepach branży mięsnej i wędliniarskiej, spożywczej, sprzedaż protein spożywczych, warzywa, jarzyny,
grzyby, owoce: leśne, sadownicze, ogrodowe - suszone, preparowane, runo leśne i owoce miękkie leśne.
(210)
(731)
(540)
(540)

497292
(220) 2019 03 18
FUNDACJA BUKOVINA, Bukowina Tatrzańska
(znak słowno-graficzny)
Bukowina Tatrzańska

(531) 01.01.02, 01.01.10, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, przenośne
konstrukcje metalowe, metale nieszlachetne i ich stopy,
metalowe elementy złączne, nakrętki metalowe, pierścienie
dystansowe, blachowkręty, śruby metalowe, kołki metalowe,
drobne wyroby żelazne do budynków, metalowe wkręty
dociskowe, metalowe wkręty do drewna, metalowe wkręty
z oczkiem, podkładki metalowe, 20 kołki niemetalowe,podkładki do śrub, niemetalowe,śruby [wkręty] niemetalowe,niemetalowe elementy złączne,niemetalowe nakrętki, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa, w tym sprzedaż on-line, towarów:
budowlane materiały metalowe, przenośne konstrukcje
metalowe, metale nieszlachetne i ich stopy, metalowe elementy złączne, nakrętki metalowe, pierścienie dystansowe,
blachowkręty, śruby metalowe, kotki metalowe, drobne wyroby żelazne do budynków, metalowe wkręty dociskowe,
metalowe wkręty do drewna, metalowe wkręty z oczkiem,
podkładki metalowe, kołki niemetalowe, podkładki do śrub,
niemetalowe, śruby [wkręty] niemetalowe, niemetalowe elementy złączne, niemetalowe nakrętki.
497843
(220) 2019 03 28
PODLASKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE SPÓŁKA AKCYJNA,
Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIAŁYSTOK PZZ S.A. 1948 Z serca Podlasia!
(210)
(731)
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(531)

02.09.01, 24.09.02, 25.01.15, 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17,
27.05.24
(510), (511) 30 mąka spożywcza, kasze spożywcze, kasza
manna, płatki owsiane.
(210)
(731)
(540)
(540)

498016
(220) 2019 04 01
BARTKOWSKI ŁUKASZ, Tomaszów Lubelski
(znak słowno-graficzny)
Plant Spirit

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.01
(510), (511) 3 olejki eteryczne, 5 suplementy diety przeznaczone dla ludzi, 31 naturalne rośliny.
498269
(220) 2019 04 04
CHINAWAY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fun 4 Kids

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 21.01.09
(510), (511) 28 puzzle 3d, puzzle, klocki do łączenia, lalki, akcesoria do lalek, zabawki edukacyjne, figurki, maskotki, gry
dla dzieci.
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w zakresie biżuterii, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
świadczone on-line w zakresie artykułów jubilerskich, usługi
sklepów detalicznych on-line obejmujące biżuterię, sprzedaż
detaliczna lub hurtowa biżuterii, biżuterii damskiej, naszyjników, biżuterii szlachetnej, biżuterii emaliowanej, biżuteria
fantazyjna, sztucznej biżuterii, łańcuszków, medalionów, biżuterii platynowej, zawieszek, imitacji biżuterii, biżuterii osobistej, ozdób, broszek, krzyżyków, bransoletek, pierścionków,
pereł, szpilek biżuteryjnych, wisiorków biżuteryjnych, wyrobów biżuteryjnych, broszek ozdobnych, szpilek ozdobnych,
syntetycznych kamieni, szkatułek na biżuterię, amuletów
będących biżuterią, biżuterii z diamentami, biżuterii ze szkła
sztrasowego, wyrobów jubilerskich, biżuterii ze złota, zapięć
do biżuterii, biżuterii na zamówienie, biżuterii na ciało, biżuterii z kryształu, kasetek na biżuterię, półszlachetnych artykułów biżuteryjnych, ozdób z biżuterii sztucznej, biżuterii
z metali nieszlachetnych, biżuterii wytworzonej z brązu, wpinek do klapy, biżuterii z metali szlachetnych, biżuterii z emalii
cloisonné, srebrnych nici, złotych nici, biżuterii z emalii komórkowej, klamer ze srebra, opraw będących częścią biżuterii, koralików do wyrobu biżuterii, biżuterii platerowana
metalami szlachetnymi, biżuterii z kamieniami szlachetnymi,
kaboszonów do wyrobu biżuterii, zwijanych etui na biżuterię, agatów stosowany w biżuterii, pierścionków z metali szlachetnych, drucików z metali szlachetnych, biżuterii ze srebra
wysokiej próby, części i akcesoriów do biżuterii, bransoletek
z tkaniny haftowanej, biżuterii wykonanej z hodowlanych
pereł, biżuterii do noszenia na głowie, wisiorków z bursztynu
będących biżuterią, ozdób do uszu w postaci biżuterii, biżuterii ze stopów cyny z ołowiem, ozdób na ubrania w postaci
biżuterii, spinek do szali mające charakter biżuterii, zawieszek do bransoletek z metali pospolitych, wpinek do klapy
z metali szlachetnych, półfabrykatów z kamieni szlachetnych
przeznaczonych do produkcji biżuterii, półwyrobów z metali
szlachetnych do wykorzystania przy produkcji biżuterii.
(210)
(731)
(540)
(540)

498364
(220) 2019 04 08
SCHEFFLER MAGDALENA MODA IMPERO, Tarnów
(znak słowno-graficzny)
Ciao Ciao Sophia

498272
(220) 2019 04 04
CHINAWAY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fun 4 Kids

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.01, 26.04.17
(510), (511) 28 puzzle 3D, puzzle, klocki do łączenia, lalki, akcesoria do lalek, zabawki edukacyjne, figurki, maskotki, gry
dla dzieci.
(210) 498328
(220) 2019 04 05
(731) WYSZYŃSKI PIOTR BRONISŁAW AZZURRO, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Azzurro
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej świadczone on-line

(531) 11.07.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 apaszki [chustki], bielizna osobista, biustonosze, body [bielizna], botki, buty za kostkę, chustki [apaszki], czapki jako nakrycia głowy, daszki jako nakrycia głowy,
dzianina [odzież], espadryle, futra [odzież], gorsety, gorsety
[bielizna damska], halki [bielizna], halki, półhalki, kamizelki,
kaptury [odzież], kombinezony [odzież], kostiumy kąpielowe,
koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki [odzież],
kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, majtki damskie, narzutki na ramiona, nauszniki [odzież],
odzież z imitacji skóry, odzież haftowana, odzież ze skóry,
okrycia wierzchnie [odzież], opaski na głowę, palta, pantofle
domowe, paski [odzież], pikowane kurtki [odzież], piżamy,
podkoszulki bez rękawów, podwiązki, poncza, pończochy,
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rajstopy, rękawiczki, rękawiczki bez palców, rękawiczki z jednym palcem, sandały, skarpetki, spódnice, spódnico - spodenki,
stroje plażowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę,
swetry, szale, szaliki, szlafroki.
498365
(220) 2019 04 08
LUBERDA PAWEŁ ANTYKUNA.PL. PAWEŁ LUBERDA
SKUTECZNE ODSTRASZACZE GRYZONI, Wieliczka
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 03.05.01, 03.05.05, 18.07.01
(510), (511) 5 preparaty do niszczenia szkodników, 21 ultradźwiękowe urządzenie do odstraszania szkodników.
(210) 498637
(220) 2019 04 11
(731) KARWATA JAKUB CREATORIA, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) CREATORIA
(510), (511) 20 dekoracje wiszące jako ozdoby, ławy [meble],
łóżeczka dla dzieci, łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki dla
dzieci, łóżka, łóżka drewniane, meble, meble biurowe, meble metalowe, meble ogrodowe, pudełka drewniane lub
z tworzyw sztucznych, mamy obrazów i listwy do ram obrazów, skrzynie na narzędzia, niemetalowe, puste, skrzynki
lęgowe, skrzynki lęgowe dla zwierząt domowych, skrzynki
na listy, niemetalowe i niemurowane, skrzynki na narzędzia,
niemetalowe, puste, skrzynki na zabawki, słupki do drapania
dla kotów, statuetki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw
sztucznych, stojaki do butelek, stojaki do wieszania ubrań,
stojaki do wystawiania gazet, stojaki na beczki, niemetalowe,
stojaki na broń, stojaki na czasopisma, stojaki na kapelusze,
stojaki na książki [meble], stojaki na parasole, stojaki na paszę,
stojaki na ręczniki [meble], stojaki, stoliczki na kolana, stoliki pod maszyny do pisania, stoliki ruchome pod komputery, szafki zamykane, szafki ze schowkami, szafy wnękowe,
szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, tabliczki znamionowe, niemetalowe, taborety, taborety ze schodkiem [meble], ule, wieszaki, wieszaki na torby, niemetalowe, wieszaki
stojące na płaszcze, wyroby stolarskie, wywieszki [tabliczki
ogłoszeniowe] z drewna lub tworzyw sztucznych, wyroby
z tworzyw sztucznych do celów reklamowych lub przemysłowych, jak: pulpity pod książki, pojemniki, pojemniki
do pakowania z tworzyw sztucznych, gabloty, szafki, kasety, kasetony, ramki, stojaki, podstawki, obwoluty, przegrody,
pudełka, skrzynki, regały, szafki do przechowywania i eksponowania żywności, ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, prezentery, ekspozytory, osłony, drobna
galanteria z tworzyw sztucznych, taka jak: uchwyty, wsporniki, kołki, zaczepy, tablice reklamowe, tablice na ogłoszenia,
niemetalowe tablice rejestracyjne i do zawieszania kluczy, tabliczki identyfikacyjne niemetalowe, dekoracje przestawne,
biurka, stoły, bufety przenośne, drabinki z drewna, drzewce
flagowe, drzwi niemetalowe, drzwi do mebli, etażerki, fotele,
kanapy, karnisze, kartoteki, klepki drewniane, kołki niemetalo-
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we, kołyski, komody, krzesła, kwietniki, materace, niemetalowy osprzęt do mebli, plastikowe wykończenia mebli, ścianki
działowe do mebli, meble szkolne, opakowania do butelek,
drewniane palety załadowcze i transportowe, paliki namiotowe, parawany, płytki dekoracyjne na ściany, półki, półki
meblowe, profile i ramy do obrazu, segregatory, sofy, stoiska
wystawowe, stolarstwo meblowe, stoliczki na kółkach, stoły, stoły do masażu, stoły kreślarskie i warsztatowe, stopnie
i schodki, szafki, szezlongi, szkatułki, szpulki, taśmy drewniane, korkowe i słomiane, toaletki, trumny, tyczki, wózki meblowe, zagłówki meblowe, szafy, fotele i kanapy tapicerowane,
35 usługi przetwarzania danych, 42 projektowanie budowlane, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych,
projektowanie opakowań, projektowanie urbanistyczne,
projektowanie wizytówek projektowanie wszelkich materiałów reklamowych, projektowanie techniczne, projektowanie graficzne, projektowanie opakowań, ogrodów, usługi
projektantów mody, usługi opracowania oprogramowania
komputerowego, instalacji i wdrażania tego oprogramowania, usługi tworzenia informatycznej bazy danych, witryn internetowych i innych źródeł dostępnych poprzez globalną
sieć komputerową, dostarczanie narzędziowych programów
wyszukujących do uzyskania informacji i danych w globalnej sieci komputerowej, projektowanie i wdrażanie dla osób
trzecich witryn internetowych oraz utrzymywanie dla nich
tych witryn internetowych w globalnej sieci komputerowej, administrowanie stronami komputerowymi, instalacje
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania, odzyskiwanie danych komputerowych, powielanie
oprogramowania, programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, konwersja danych
przez programy komputerowe, analizy systemów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, usługi graficzne, usługi projektowe: projektowanie plakatów reklamowych, billboardów, katalogów, ulotek, prospektów, gadżetów, projektowanie dekoracji wnętrz,
znaków towarowych i firmowych oraz identyfikacji wizualnej marek, opracowywanie identyfikacji wizualnej firm oraz
usług, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego i małej
architektury, projektowanie stoisk wystawienniczych, projektowanie i tworzenie stron internetowych, projektowanie
stron korporacyjnych i wizerunkowych, projektowanie i tworzenie aplikacji typu desktop, jak i www, wdrażanie systemów zarządzania treścią działających w oparciu o autorskie
oprogramowanie, kreacja graficzna, projektowania wnętrz
targowych i wystawowych, stoisk ekspozycyjnych i wystawowych, stoisk targowych oraz promocyjnych, projektowanie wszelkich materiałów reklamowych oraz upominków
reklamowych: drobnych wyrobów pamiątkarskich ze skóry,
szkła i porcelany oraz wykonywanie reklamowych projektów
graficznych, projektowanie drukowanych materiałów reklamowych, druków, plakatów, ulotek reklamowych oraz opakowań, w tym z papieru, tektury, prowadzenie badań i wdrożeń
w zakresie wskazanych wyżej zadań na rzecz osób trzecich,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, opracowywanie serwisów internetowych, projektowanie stron korporacyjnych i wizerunkowych, doradztwo
informatyczne w zakresie integracji biznesowych za pomocą
narzędzi informatycznych, projektowanie i tworzenie platform integracji biznesowych działających w modelu intranetu i ekstranetu, projektowanie i tworzenie aplikacji typu
desktop, jak i www, wdrażanie systemów zarządzania treścią
działających w oparciu o autorskie oprogramowanie, udostępnianie czasu dostępu do komputerowych baz danych,
kreacja graficzna, projektowanie systemów komputerowych,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektronicz-
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ną, wzornictwo przemysłowe - stylizacja, usługi związane
z projektowaniem graficznym, usługi wdrożeniowe sprzętu
i oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

498644
(220) 2019 04 11
WIERCIŃSKI RADOSŁAW SPECNARZĘDZIA, Białystok
(znak słowno-graficzny)
SPEC NARZĘDZIA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25, 26.05.04
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w szczególności za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży
oraz sieci Internet usług świadczonych przez osoby trzecie,
takich jak: serwis i naprawa narzędzi ręcznych, mechanicznych, elektronarzędzi i narzędzi spalinowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna, w szczególności za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet towarów:
narzędzi ręcznych, mechanicznych, elektronarzędzi i narzędzi spalinowych, 37 rektyfikacja niwelatorów, serwis i naprawa narzędzi, w szczególności narzędzi ręcznych, mechanicznych, elektronarzędzi i narzędzi spalinowych.
498666
(220) 2019 04 12
FABRYKA MATERACY JANPOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Orzesze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JJ JANPOL
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble, łóżka, stelaże, poduszki, poduszki
profilowane, materace łóżkowe, materace łóżkowe o złożonej, warstwowej konstrukcji, materace: na stelażu, składane,
hotelowe, dziecięce, bonnelowe, kieszeniowe, posłaniowe,
z użyciem elementów metalowych, z tworzyw sztucznych,
z surowców naturalnych, drobne wyroby z tworzyw sztucznych jako elementy konstrukcyjne materacy i wyposażenia
łóżek, stelaży i mebli nie ujęte w innych klasach, 24 tekstylne: ochraniacze, koperty, nakładki i pokrowce na materace,
35 zgromadzenie w hurtowni i sklepie materacy, poduszek,
łóżek, stelaży umożliwiające ich swobodne oglądanie, wybór i zakup przez odbiorców hurtowych lub przez konsumentów, 37 usługi serwisu: mebli, łóżek, stelaży i materacy,
39 usługi transportowe na rzecz osób trzecich.
498685
(220) 2019 04 12
FABRYKA MATERACY JANPOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Orzesze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JJ JANPOL
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble, łóżka, stelaże, poduszki, poduszki
profilowane, materace łóżkowe, materace łóżkowe o złożonej, warstwowej konstrukcji, materace: na stelażu, składane,
hotelowe, dziecięce, bonnelowe, kieszeniowe, posłaniowe,
z użyciem elementów metalowych, z tworzyw sztucznych,
z surowców naturalnych, drobne wyroby z tworzyw sztucznych jako elementy konstrukcyjne materacy i wyposażenia
łóżek, stelaży i mebli nie ujęte w innych klasach, 24 tekstylne: ochraniacze, koperty, nakładki i pokrowce na materace,
35 zgromadzenie w hurtowni i sklepie materacy, poduszek,
łóżek, stelaży umożliwiające ich swobodne oglądanie, wybór i zakup przez odbiorców hurtowych lub przez konsumentów, 37 usługi serwisu: mebli, łóżek, stelaży i materacy,
39 usługi transportowe na rzecz osób trzecich.
498783
(220) 2019 04 15
NERR PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki Dolne
(540) (znak słowny)
(540) Butiner
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi, plastry, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki dietetyczne, preparaty chemiczne do celów
medycznych, farmaceutycznych lub weterynaryjnych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, żywność funkcjonalna do celów medycznych, 42 badania naukowe, badania
w dziedzinie kosmetyki, prace badawczo-rozwojowe nad
nowymi produktami dla osób trzecich, usługi chemiczne,
usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi inżynieryjne, usługi świadczone przez laboratoria naukowe.
(210)
(731)

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

(531)

498786
(220) 2019 04 15
GAWROŃSKI LECHOSŁAW RYSZARD, Poznań
(znak słowno-graficzny)
mBiuro

29.01.12, 27.05.05, 27.05.14, 27.05.17, 27.05.22, 26.01.03,
26.01.18, 26.01.19
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, dostarczanie informacji i świadczenie usług doradczych
w zakresie handlu elektronicznego, wsparcie w dziedzinie
promocji biznesu, administrowanie i zarządzanie działalnością
gospodarczą, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa,
aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych
w zakresie prowadzenia firmy, obsługa administracyjna firm
na zlecenie, organizacja działalności gospodarczej, planowanie w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc
dla przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych w zarządzaniu ich interesami, pomoc w organizowaniu działalności
gospodarczej, pomoc w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, rachunkowość, księgowość i audyt, doradztwo
podatkowe w zakresie rachunkowości, księgowości i audytu, prace biurowe, usługi biur biznesowych, usługi biurowe,
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usługi on-line z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, usługi w zakresie odbierania telefonów i przekazywania
wiadomości, zarządzanie biurami działalności gospodarczej
na rzecz osób trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe],
analizy gospodarcze, sortowanie, obsługa i przyjmowanie
przesyłek pocztowych, usługi biurowe w zakresie obsługi
zapytań, doradztwo w zakresie zatrudnienia, wynajmowanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, zarządzanie zasobami
ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, przetwarzanie danych
do celów administracyjnych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, rekrutacja, selekcja
i rozmieszczanie personelu tymczasowego, kontraktowego
oraz stałego, badania psychologiczne celem rekrutacji oraz
oceny personelu, biuro pośrednictwa pracy, dobór personelu
za pomocą metod psychotechnicznych, diagnoza potencjału
pracowników, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
opracowywanie i wdrażanie systemów zarządzania kadrami, narzędzi pomiarowych kadr typu: rekrutacyjne, diagnostyczne, oceny, analiza stanowisk pracy, ocena jakości pracy,
opracowywanie systemów ocen pracowniczych, budowanie
i wdrażanie standardów pracy, standardów obsługi klienta,
systemów motywowania/oceny/rozwoju kadr, pomoc i doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, usługi konsultingowe w zakresie księgowości
oraz zarządzania, usługowe prowadzenie negocjacji, diagnoza i rozwiązywanie konfliktów wewnątrz-organizacyjnych,
marketingowe badania produktu, badania poziomu obsługi
klientów, badania sprawozdań finansowych, usługi lobbingu
biznesowego, komercyjnego, 43 krótkoterminowy wynajem
przestrzeni/powierzchni biurowej, wynajem mebli, bielizny
stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, usługi cateringowe, 45 usługi dozorcze [concierge], usługi prawne, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, pośrednictwo w procedurach
prawnych, sporządzanie ekspertyz prawnych, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi prawne
związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi lobbistyczne,
inne niż w celach handlowych, usługi doradztwa w zakresie
lobbingu, alternatywne rozwiązywanie sporów, mediacje,
usługi arbitrażu, reprezentowanie interesów osób trzecich wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy
i administracji państwowej oraz organów oraz samorządów
terytorialnych, prowadzenie rokowań zbiorowych, zawieranie
zbiorowych układów pracy i innych porozumień.
498820
(220) 2019 04 16
SEMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Śmiłowo
(540) SemCo
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 19.07.01, 19.07.09, 05.03.11, 05.03.15, 09.01.07,
09.01.11
(510), (511) 29 oleje spożywcze.
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498829
(220) 2019 04 16
SEMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Śmiłowo
(540) SemCo
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 05.03.11, 05.03.15, 09.01.07, 19.07.01, 19.07.09
(510), (511) 29 oleje spożywcze.
(210)
(731)
(540)
(540)

498855
(220) 2019 04 16
Czarnecki Adam, Choroszcz
(znak słowno-graficzny)
betonova

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 beton, betonowe elementy budowlane, cegły, cement, materiały do budowy i pokryć dróg, materiały
wiążące do naprawy dróg, dźwigary niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane w postaci płyt, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, formy odlewnicze
niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla
budownictwa, lodowiska [konstrukcje niemetalowe], łupek,
maszty [słupy] niemetalowe, maszty flagowe, niemetalowe,
materiały budowlane niemetalowe, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe płytki ścienne, niemetalowe słupy, obudowy kominków, niemetalowe, bariery ochronne drogowe
niemetalowe, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, parapety okienne niemetalowe, platformy
prefabrykowane, niemetalowe, płoty, parkany niemetalowe,
płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty brukowe, niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty
cementowe, płyty do brukowania wykonane z materiałów
niemetalowych, pływackie baseny [konstrukcje niemetalowe], podłogi niemetalowe, pływające pomosty niemetalowe do cumowania, profile niemetalowe dla budownictwa,
rurociągi zasilające, niemetalowe, spustowe rury niemetalowe, sztywne rury, niemetalowe [budownictwo], stopnie
schodów niemetalowe, schody niemetalowe, słupy niemetalowe dla budownictwa, słupy niemetalowe dla linii elektroenergetycznych, słupy ogłoszeniowe niemetalowe, słupy
telegraficzne niemetalowe, ścianki działowe niemetalowe,
ścianki szczelne niemetalowe, tłuczeń, pokrywy do włazów
niemetalowe, zbiorniki murowane.
(210)
(731)

498885
(220) 2019 04 17
OBJECTIVITY BESPOKE SOFTWARE SPECIALISTS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WROC#

(531) 29.01.14, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 24.17.25
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo w zakresie organizacji
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie technologii informacyjnej, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem biznesowym, pomoc, usługi
doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, skomputeryzowane usługi przetwarzania informacji z zakresu działalności gospodarczej, gromadzenie
i opracowywanie informacji gospodarczych, 41 usługi edukacyjne i rozrywkowe, usługi edukacyjne i rozrywkowe związane z branżą IT, organizowanie i prowadzenie konferencji,
wystaw, konkursów, kursów, szkoleń, wykładów i warsztatów
z zakresu IT, organizacja webinariów, publikacja on-line materiałów edukacyjnych, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], udostępnianie w trybie on-line informacji związanych z branżą IT, zapewnianie szkoleń w zakresie
IT on-line, 42 aktualizacja, konserwacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, hosting, oprogramowanie
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, doradztwo i konsultacje w zakresie
oprogramowania komputerowego, doradztwo i konsultacje
w zakresie sprzętu komputerowego, projektowanie i opracowywanie stron internetowych, doradztwo, konsultacje
i informacja w zakresie technologii informacyjnych, usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące branży IT.
(210)
(731)
(540)
(540)

498927
(220) 2019 04 18
SERAFIN ADAM, Jerzmanowice
(znak słowno-graficzny)
BOARD AND BALL

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.18
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

499081
(220) 2019 04 23
ZELMAN MICHAŁ ZELMAN’S EXP., Milanówek
(znak słowno-graficzny)
AVI MEDIA Audio Visual Integrated Media
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.04
(510), (511) 35 handel systemami audiowizualnymi, sprzedaż urządzeń multimedialnych, audio-wideo, 42 projektowanie systemów audiowizualnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

499130
(220) 2019 04 24
MAĆKOWIAK TATIANA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
Flipperformer

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, akwaforty [grafika], akwarele [obrazy, malarstwo], albumy, arkusze
z wiskozy do zawijania, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli,
artykuły do pisania i stemplowania, artykuły piśmiennicze,
atlasy, bloki do pisania, bloki listowe [papeteria], bloki rysunkowe, broszury, broszury, celuloza regenerowana (arkusze z -)
do pakowania, chorągiewki papierowe, cyfry [czcionki drukarskie], czasopisma [periodyki], czasopisma [periodyki],
czcionki [cyfry i litery], deski kreślarskie [rysownice], diagramy,
drukarskie (zestawy -) przenośne [artykuły biurowe], emblematy, pieczęcie papierowe, figurki [statuetki] z papieru
mâché, formularze [blankiety, druki], gazety, glina do modelowania, glina modelarska (formy do -) [materiały dla artystów], gluten [klej] do papieru lub do użytku domowego,
kalendarze, kalendarze z kartkami do zrywania, kartki z życzeniami, karton, karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], karty indeksowe, karty muzyczne z życzeniami, karty
pocztowe, katalogi, kleje do materiałów papierniczych lub
do użytku domowego, kleje do papieru lub do użytku domowego, kokardy papierowe, komiksy, książki, mapy, materiały do introligatorstwa, materiały do modelowania, materiały do nauczania [z wyjątkiem aparatów], materiały
do rysowania, materiały klejące do celów papierniczych lub
do użytku domowego, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], niszczarki dokumentów do użytku biurowego, notatniki
[notesy], notesy podręczne, noże do papieru [artykuły biurowe], pantografy [przyrządy kreślarskie], papeteria (kasetki
ozdobne na -) [artykuły biurowe], papier, papier mâché, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], pasta do modelowania, pastele [kredki], pieczęcie [stemple], pieczęcie, stemple
(pudełka na -), pinezki, piórniki, pismo (wzorce -) do kopiowania, plany, podpórki do utrzymywania wielu książek w pozycji pionowej, podręczniki [książki], prospekty, przybory do pisania [materiały piśmienne], przybory do pisania [zestawy],
przybory do wycierania tablic do pisania, przybory szkolne
[artykuły piśmienne], przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, publikacje reklamowe i promocyjne, publikacje edukacyjne, pudełka kartonowe lub
papierowe, segregatory [artykuły biurowe], skrobia [klej skrobiowy] do celów papierniczych lub do użytku domowego,
szablony [artykuły piśmienne], szczotki [pędzle] do pisania,
szczotki [pędzle] malarskie, tablice szkolne, teczki na dokumenty [artykuły biurowe], teczki, skoroszyty [artykuły biurowe], wskaźniki do pokazywania szczegółów na mapie, nieelektryczne, wydruki graficzne, wyroby przeznaczone
do wymazywania, tablice reklamowe z kartonu, zakładki
do książek, zawiadomienia (karty -) [artykuły piśmienne], zeszyty, 35 administrowanie dotyczące marketingu, analiza
w zakresie marketingu, badania rynku i badania marketingowe, badania w dziedzinie strategii marketingowych, doradz-
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two biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, doradztwo
i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, doradztwo marketingowe w zakresie
mediów społecznościowych, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, doradztwo w zakresie marketingu,
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
marketingu, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
informacja lub badania w zakresie działalności gospodarczej
i marketingu, kampanie marketingowe, Informacja marketingowa, ocena statystyczna danych marketingowych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz
innych, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez
marketingowych na rzecz osób trzecich, planowanie strategii marketingowych, pomoc w zakresie marketingu, porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, porady
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu,
porady w zakresie marketingu, projektowanie badań marketingowych, prowadzenie badań marketingowych, przygotowywanie planów marketingowych, reklama i marketing,
sporządzanie raportów do celów marketingowych, świadczenie doradczych usług marketingowych dla producentów,
udostępnianie raportów marketingowych, udzielanie informacji dotyczących marketingu, usługi agencji marketingowych, usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu,
usługi doradcze w zakresie marketingu, promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, reklama za pomocą
marketingu bezpośredniego, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, usługi doradcze w zakresie marketingu afiliacyjnego, usługi doradztwa
w zakresie marketingu, usługi konsultacyjne w zakresie
marketingu, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu
bezpośredniego, usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi marketingowe, usługi marketingu bezpośredniego, usługi planowania w celu badań
marketingowych, usługi promocyjno-marketingowe przy
użyciu mediów audiowizualnych, usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, usługi rekrutacji personelu do sprzedaży
i marketingu, usługi w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie marketingu gospodarczego, zarządzanie personelem zajmującym się marketingiem, doradztwo zawodowe
(inne niż związane z edukacją i szkoleniami), analizy rynku,
badania rynku i analizy biznesowe, usługi w zakresie analizy
rynku dotyczące sprzedaży antyków, pomoc dla przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu ich interesami, pomoc
w zarządzaniu, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą lub zadaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu korporacyjnym,
pomoc w zarządzaniu na rzecz organizacji przemysłowych,
pomoc w zarządzaniu personelem, pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwami handlowymi, pomoc w zarządzaniu
sprawami biznesowymi, pomoc w zarządzaniu sprawami
gospodarczymi, pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub działaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, pomoc w zarządzaniu w zakre-
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sie promocji działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwem dla firm handlowych i przemysłowych,
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi
w zakresie public relations, pomoc w zarządzaniu przy zakładaniu przedsiębiorstw handlowych, przygotowywanie prezentacji do celów działalności gospodarczej, przygotowywanie prezentacji w celach handlowych, przygotowywanie
prezentacji w celach reklamowych, przygotowywanie audiowizualnych prezentacji do użytku w reklamie, sporządzanie
raportów biznesowych, sporządzanie raportów dotyczących
projektów w zakresie działalności gospodarczej, sporządzanie raportów ekonomicznych, sporządzanie raportów gospodarczych, sporządzanie raportów handlowych, 41 doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo
zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe
i edukacyjne], informacje dotyczące kariery zawodowej
i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne
i szkoleniowe), organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów,
organizowanie konferencji związanych z biznesem, organizowanie konferencji dotyczących handlu, organizowanie
konferencji związanych z reklamą, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie konferencji, usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia biznesowe,
organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów
[szkolenia], nauczanie i szkolenia, nauczanie i szkolenia
w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej,
doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwo
w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, szkolenia
w zakresie przetwarzania danych, szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, szkolenia z obsługi systemów skomputeryzowanych, szkolenia
z zakresu obsługi programów komputerowych, szkolenia
z zakresu public relations, szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, szkolenia związane
z finansami, szkolenia związane z przetwarzaniem danych,
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi edukacyjne związane
ze szkoleniami zawodowymi, usługi konsultacyjne w zakresie szkolenia inżynierów, usługi konsultacyjne związane
ze szkoleniami pracowników, usługi szkolenia dla personelu,
usługi szkolenia personelu działu sprzedaży, usługi szkolenia
zawodowego, usługi w zakresie szkolenia zawodowego.
499273
(220) 2019 04 29
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Moxi

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 kosmetyki, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, 5 środki do zwalczania robactwa, środki odstraszające owady, środki owadobójcze, środki odstraszające komary,
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środki odstraszające komary do nakładania na skórę, spraye
przeciw owadom, preparaty farmaceutyczne do uśmierzania skutków ukąszeń owadów.
499317
(220) 2019 04 30
INNOSENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIFEdot
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 01.15.24, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy medyczne do monitorowania i rejestrowania stanu pacjenta, opaski telemetryczne medyczne, 44 usługi medyczne, usługa teleopieki,
usługa telemonitoringu pacjenta, pomoc i opieka telemedyczna polegająca na całodobowym monitorowaniu chorej
osoby, wykonywanie badań medycznych na odległość.
(210) 499350
(220) 2019 05 01
(731) KOWALCZYK JACEK MAREK, Garlica Duchowna
(540) (znak słowny)
(540) WINNICA GARLICA
(510), (511) 12 wino, czerwone wino, białe wino, wino
różowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

499354
(220) 2019 05 02
CJ CGV Co., Ltd., Seoul, KR
(znak słowno-graficzny)
SCREEN X

(531)

26.11.05, 26.11.11, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08,
27.05.11, 27.05.17
(510), (511) 35 usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych, reklama kinowa, usługi reklamowe, a mianowicie reklama opublikowanych tekstów osób trzecich, usługi
reklamowe, a mianowicie promocja towarów i usług osób
trzecich poprzez dostarczanie reklamy filmowej oraz promocja filmów osób trzecich poprzez dostarczanie reklamy
filmowej, prezentacja towarów, publikacja materiałów reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów
reklamowych, produkcja filmów reklamowych, organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, reklama
on-line w komputerowych sieciach komunikacyjnych, prowadzenie stoisk z jedzeniem, napojami i pamiątkami, usługi
w zakresie sklepów detalicznych z pamiątkami, a mianowicie
akcesoriami, kubkami, plakatami i zabawkami, usługi w zakresie sklepów detalicznych z podstawowymi artykułami,
usługi w zakresie sklepów detalicznych z oprogramowaniem
komputerowym dostarczanym za pośrednictwem sieci Internet lub innych komputerowych lub elektronicznych sieci
komunikacyjnych, usługi zarządzania na rzecz artystów wykonawców, zarządzanie teatrami i kinami w zakresie biznesu
na rzecz innych.
(210) 499360
(220) 2019 05 02
(731) CJ CGV Co., Ltd., Seoul, KR
(540) (znak słowny)
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(540) SCREENX
(510), (511) 35 usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych, reklama kinowa, usługi reklamowe, a mianowicie reklama opublikowanych tekstów osób trzecich, usługi
reklamowe, a mianowicie promocja towarów i usług osób
trzecich poprzez dostarczanie reklamy filmowej oraz promocja filmów osób trzecich poprzez dostarczanie reklamy
filmowej, prezentacja towarów, publikacja materiałów reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów
reklamowych, produkcja filmów reklamowych, organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, reklama
on-line w komputerowych sieciach komunikacyjnych, prowadzenie stoisk z jedzeniem, napojami i pamiątkami, usługi
w zakresie sklepów detalicznych z pamiątkami, a mianowicie
akcesoriami, kubkami, plakatami i zabawkami, usługi w zakresie sklepów detalicznych z podstawowymi artykułami,
usługi w zakresie sklepów detalicznych z oprogramowaniem
komputerowym dostarczanym za pośrednictwem sieci Internet lub innych komputerowych lub elektronicznych sieci
komunikacyjnych, usługi zarządzania na rzecz artystów wykonawców, zarządzanie teatrami i kinami w zakresie biznesu
na rzecz innych.
(210) 499366
(220) 2019 05 02
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) ADAFLU
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne stosowane w terapii chorób dróg oddechowych u ludzi, preparaty farmaceutyczne do podawania za pomocą inhalatorów, 10 inhalatory
do użytku medycznego.
(210) 499367
(220) 2019 05 02
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) PULMIXON
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne stosowane w terapii chorób dróg oddechowych u ludzi, preparaty farmaceutyczne do podawania za pomocą inhalatorów, 10 inhalatory
do użytku medycznego.
(210) 499368
(220) 2019 05 02
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) DUSALM
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne stosowane w terapii chorób dróg oddechowych u ludzi, preparaty farmaceutyczne do podawania za pomocą inhalatorów, 10 inhalatory
do użytku medycznego.
(210)
(731)
(540)
(540)

499454
(220) 2019 05 07
GAS Familia, s.r.o., Stará L’ubovňa, SK
(znak słowno-graficzny)
YSSY
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 06.07.02, 06.07.25, 07.01.25, 25.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
499534
(220) 2019 05 09
STOWARZYSZENIE MALINOWY KRÓL,
Międzyrzec Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jego Smakowitość MALINOWY KRÓL
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)
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499828
(220) 2019 05 16
KAŹMIERCZAK ALBERT, Czarnożyły
(znak słowno-graficzny)
MIVIM

(531) 29.01.02, 27.05.01, 04.01.01
(510), (511) 30 czekolada, 32 napoje.

(531)

05.09.17, 05.09.23, 24.09.01, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.07,
24.09.09, 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 broszury, biuletyny informacyjne, ulotki,
prospekty, formularze (blankiety, druki), kalendarze, materiały drukowane, materiały piśmienne, plakaty, fotografie,
artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, etykiety z papieru lub
kartony, opakowania z kartonu lub papieru, folia z tworzyw
sztucznych do pakowania, 31 świeże warzywa i owoce, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, nieprzetworzone
produkty rolne, ogrodnicze i leśne, 35 doradztwo w zakresie
organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, badania rynkowe, gromadzenie, opracowywanie i dostarczanie
informacji dotyczących działalności gospodarczej, usługi
marketingowe i reklamowe, promocja sprzedaży cudzych
produktów, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, usługi handlu detalicznego i hurtowego
w zakresie warzyw, owoców i nasion, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców warzyw,
owoców i nasion.
(210) 499547
(220) 2019 05 08
(731) Monex S.A.B. de C.V., Mexico City, MX
(540) (znak słowny)
(540) MONEX
(510), (511) 36 usługi finansowe, bankowe i pieniężne, usługi finansowania, usługi inwestycyjne, usługi konsultacyjne,
usługi udzielania kredytów i pożyczek, administrowanie
finansami, administrowanie w zakresie funduszy powierniczych, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem
w infrastrukturę, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], dostarczanie kapitału inwestycyjnego, finansowanie podmiotów handlowych, finansowanie
projektów, finansowanie przedsięwzięć biznesowych, korporacyjne usługi powiernicze, planowanie i zarządzanie finansowe, powiernictwo finansowe, pozyskiwanie kapitału
finansowego, udostępnianie i aranżowanie finansowania,
skomputeryzowane usługi finansowe, świadczenie usług
finansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi w zakresie elektronicznego
obrotu finansowego, zapewnienie finansowania dla przedsiębiorstw, zarząd powierniczy, zarządzanie aktywami/finansami/kapitałem, handel elektroniczny.

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

499861
(220) 2019 05 16
HORYZONT MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(znak słowno-graficzny)
OVIGO

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu: zlecania
usług, świadczenia usług, zawierania umów, umów pośrednictwa, umów ubezpieczeniowych, umów kupna-sprzedaży, umów kredytowych, umów bankowych oraz otwierania
rachunków bankowych, dokonywania operacji bankowych,
dostępu do konta bankowego, wykonywania umów, usługi w zakresie: rozpowszechniania systemów przekazywania
dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej,
telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, usługi w zakresie łączności: radiofonicznej,
telegraficznej, telefonicznej i poprzez Internet, obsługi satelitów i przekazów satelitarnych, organizowania systemów
transmisyjnych, przesyłania dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi
w zakresie poczty elektronicznej, zleceń przywoławczych
z zastosowaniem radia, telefonu i innych środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie
łączności elektronicznej oraz usług internetowych w zakresie
telekomunikacji, elektroniczny serwis informacji typu on-line
polegających na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji typu on-line, polegający na tworzeniu,
prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania
wiadomości.
(210) 499891
(220) 2019 05 16
(731) HORYZONT MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) OVIGO
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu: zlecania
usług, świadczenia usług, zawierania umów, umów pośrednictwa, umów ubezpieczeniowych, umów kupna-sprzedaży, umów kredytowych, umów bankowych oraz otwierania
rachunków bankowych, dokonywania operacji bankowych,
dostępu do konta bankowego, wykonywania umów, usłu-
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gi w zakresie: rozpowszechniania systemów przekazywania
dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej,
telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, usługi w zakresie łączności: radiofonicznej,
telegraficznej, telefonicznej i poprzez Internet, obsługi satelitów i przekazów satelitarnych, organizowania systemów
transmisyjnych, przesyłania dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi
w zakresie poczty elektronicznej, zleceń przywoławczych
z zastosowaniem radia, telefonu i innych środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie
łączności elektronicznej oraz usług internetowych w zakresie
telekomunikacji, elektroniczny serwis informacji typu on-line
polegających na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji typu on-line, polegający na tworzeniu,
prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania
wiadomości.
(210) 500036
(220) 2019 05 16
(731) SOLOVEI YAROSLAV, Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 02.01.01, 02.01.23
(510), (511) 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki (nie z metali szlachetnych i nie pokrywane nimi), grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem
pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt
do czyszczenia, wiórki stalowe, nie przerobione lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte
w innych klasach, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
500048
(220) 2019 05 21
OPTOCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #bioview
(210)
(731)

(531) 24.17.25, 14.11.01, 27.05.01
(510), (511) 5 płyny do soczewek kontaktowych, krople
do oczu, 9 soczewki kontaktowe, akcesoria optyczne, okulary korekcyjne i słoneczne.
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500058
(220) 2019 05 21
KLEWEK MARCIN, Siedlce;
KLEWEK MARIUSZ, Siedlce;
URUSZCZAK DAMIAN, Siedlce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIXEM

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia rolnicze, ogrodnicze, nawadniające i do kształtowania krajobrazu, oświetlenie domu
i ogrodu, akcesoria dekoracyjne domu i ogrodu, narzędzia
i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy
i konserwacji, w tym ręcznie sterowane, elektronarzędzia, narzędzia pneumatyczne, narzędzia hydrauliczne, akcesoria samochodowe, części samochodowe, akcesoria motocyklowe,
części motocyklowe, narzędzia warsztatowe, meble i akcesoria warsztatowe, sprzęt warsztatowy, odzież robocza i BHP,
sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa
do pojazdów, koła i opony oraz gąsienicowe układy bieżne
do pojazdów, rowery i akcesoria rowerowe akcesoria turystyczne, akcesoria i narzędzia modelarskie, drobne sprzęty
AGD, usługi sprzedaży hurtowej związane z następującymi
produktami: narzędzia rolnicze, ogrodnicze, nawadniające
i do kształtowania krajobrazu, oświetlenie domu i ogrodu,
akcesoria dekoracyjne domu i ogrodu, narzędzia i przyrządy
do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, w tym ręcznie sterowane, elektronarzędzia, narzędzia
pneumatyczne, narzędzia hydrauliczne, akcesoria samochodowe, części samochodowe, akcesoria motocyklowe, części motocyklowe, narzędzia warsztatowe, meble i akcesoria warsztatowe, sprzęt warsztatowy, odzież robocza i BHP,
sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa
do pojazdów, koła i opony oraz gąsienicowe układy bieżne
do pojazdów, rowery i akcesoria rowerowe akcesoria turystyczne, akcesoria i narzędzia modelarskie, drobne sprzęty
AGD, usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: narzędzia rolnicze, ogrodnicze, nawadniające i do kształtowania krajobrazu, oświetlenie domu
i ogrodu, akcesoria dekoracyjne domu i ogrodu, narzędzia
i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy
i konserwacji, w tym ręcznie sterowane, elektronarzędzia, narzędzia pneumatyczne, narzędzia hydrauliczne, akcesoria samochodowe, części samochodowe, akcesoria motocyklowe,
części motocyklowe, narzędzia warsztatowe, meble i akcesoria warsztatowe, sprzęt warsztatowy, odzież robocza i BHP,
sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa
do pojazdów, koła i opony oraz gąsienicowe układy bieżne
do pojazdów, rowery i akcesoria rowerowe akcesoria turystyczne, akcesoria i narzędzia modelarskie, drobne sprzęty
AGD, usługi sprzedaży hurtowej on-line związane z następującymi produktami: narzędzia rolnicze, ogrodnicze, nawadniające i do kształtowania krajobrazu, oświetlenie domu
i ogrodu, akcesoria dekoracyjne domu i ogrodu, narzędzia
i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy
i konserwacji, w tym ręcznie sterowane, elektronarzędzia,
narzędzia pneumatyczne, narzędzia hydrauliczne, akcesoria
samochodowe, części samochodowe, akcesoria motocyklowe, części motocyklowe, narzędzia warsztatowe, meble
i akcesoria warsztatowe, sprzęt warsztatowy, odzież robocza
i BHP, sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, koła i opony oraz gąsienicowe układy
bieżne do pojazdów, rowery i akcesoria rowerowe akceso-
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ria turystyczne, akcesoria i narzędzia modelarskie, drobne
sprzęty AGD, usługi sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi produktami: narzędzia rolnicze, ogrodnicze, nawadniające i do kształtowania krajobrazu, oświetlenie domu
i ogrodu, akcesoria dekoracyjne domu i ogrodu, narzędzia
i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy
i konserwacji, w tym ręcznie sterowane, elektronarzędzia,
narzędzia pneumatyczne, narzędzia hydrauliczne, akcesoria
samochodowe, części samochodowe, akcesoria motocyklowe, części motocyklowe, narzędzia warsztatowe, meble
i akcesoria warsztatowe, sprzęt warsztatowy, odzież robocza
i BHP, sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, koła i opony oraz gąsienicowe układy
bieżne do pojazdów, rowery i akcesoria rowerowe akcesoria
turystyczne, akcesoria i narzędzia modelarskie, drobne sprzęty AGD, administrowanie programami lojalności konsumenta, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi pośrednictwa w handlu, wyceny handlowe, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.
(551) wspólne prawo ochronne
500110
(220) 2019 05 21
SAHATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAHATY

Nr ZT34/2019

(531) 29.01.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.17, 24.17.08
(510), (511) 3 preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, patyczki z watą do celów kosmetycznych, 5 ekologiczne artykuły higieniczne, 18 torby, torby płócienne, torby
uniwersalne, sznurkowe siatki na zakupy, torby na zakupy,
torby ze sznurka na zakupy, torby na zakupy wielokrotnego
użytku, tekstylne torby na zakupy, 35 sprzedaż detaliczna
lub hurtowa toreb, toreb płóciennych, toreb uniwersalnych, sznurkowych siatek na zakupy, toreb na zakupy, toreb
ze sznurka na zakupy, toreb na zakupy wielokrotnego użytku, tekstylnych toreb na zakupy, preparatów higienicznych
w postaci środków toaletowych, ekologicznych artykułów
higienicznych, patyczków z watą do celów kosmetycznych.
500151
(220) 2019 05 23
BOSZ SZYMANIK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Olszanica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOSZ

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 16 materiały drukowane, czasopisma, książki, kalendarze i inne wyroby drukarskie, 40 usługi w zakresie drukowania, 41 usługi w zakresie dystrybucji i spedycji książek
i materiałów drukowanych.
500156
(220) 2019 05 23
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) moda POLSKA
(210)
(731)

(531) 04.01.04, 03.04.07, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 37 usługi budowlane, usługi budowy budynków mieszkalnych i przemysłowych, dekarstwo, instalowanie
i naprawa instalacji elektrycznej w budynkach, usługi remontowo-budowlane, konserwacja i naprawa budynków, instalowanie, konserwacja i naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach, instalowanie, konserwacja i naprawa
systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, instalowanie, konserwacja i naprawa wind oraz dźwigów w budynkach, budowa dróg i mostów, usługi hydrauliczne, montaż
rusztowań, rozbiórki budynków, uszczelniania i ocieplanie
budynków, wypożyczanie sprzętu budowlanego, usługi
związane z utrzymywaniem obiektów w ciągłej używalności.
(210)
(731)
(540)
(540)

500138
(220) 2019 05 22
JANKOWSKI BARTOSZ SŁAWOMIR QDEAL, Ząbki
(znak słowno-graficzny)
eco consumer

(531)

01.15.23, 03.11.07, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.15, 03.09.18,
03.09.24
(510), (511) 29 mleko, mleczne produkty, napoje mleczne,
kefir |napój mleczny], desery mleczne, jogurty, jogurty kremowe, jogurty pitne, jogurty smakowe, desery jogurtowe,
preparaty do sporządzania jogurtu, napoje na bazie jogurtu,
produkty serowarskie.
500187
(220) 2019 05 23
KMG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) KMG investments

(531) 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 administrowanie funduszami inwestycyjnymi, administrowanie funduszami wspólnego inwestowania,
administrowanie funduszami i inwestycjami, administrowanie funduszami powierniczymi, administrowanie inwestycjami, administrowanie inwestycjami funduszy, administrowanie nieruchomościami, administrowanie w zakresie funduszy
powierniczych, agencje kredytowe, analiza inwestycyjna,
analizy danych finansowych, analizy finansowe, analizy finansowo - ekonomiczne, analizy inwestycji finansowych
i badania w zakresie papierów wartościowych, analizy w zakresie inwestycji, badania finansowe, doradcze usługi zarządzania finansowego, dokonywanie transakcji finansowych,
doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, doradztwo
dotyczące inwestowania w nieruchomości, doradztwo dotyczące kredytów, doradztwo dotyczące pożyczek, doradztwo
dotyczące pożyczek i usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, doradztwo finansowe, doradztwo i analiza finansowa,
doradztwo inwestycyjne, doradztwo kredytowe, doradztwo
w sprawach finansowych, doradztwo w dziedzinie zakupu
nieruchomości, doradztwo w sprawach papierów wartościowych, doradztwo w zakresie inwestowania funduszy,
doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, działalność
finansowa, elektroniczne przetwarzanie płatności, elektroniczny transfer środków pieniężnych za pośrednictwem
telekomunikacji, finansowanie gwarancji, finansowanie inwestycji, finansowanie kredytów, gwarancje i poręczenia
finansowe, handel walutami i wymiana walut, informacje
inwestycyjne, informacje finansowe, inwestycje finansowe,
inwestycje kapitałowe, kluby inwestycyjne, konsultacje kredytowe, kredyty handlowe, nabywanie nieruchomości [dla
osób trzecich], nabywanie w celu prowadzenia inwestycji
finansowych, notowania giełdowe, obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, ocena sytuacji finansowej
i wystawianie raportów kredytowych, oceny i wyceny finansowe, opieka finansowa, opieka nad inwestycjami, opracowania finansowe, organizacja pożyczek, organizowanie
inwestycji, organizowanie kredytów, planowanie funduszy
powierniczych, planowanie i zarządzanie finansowe, planowanie inwestycji w nieruchomości, pomoc finansowa, porady w zakresie oceny finansowej, porady w zakresie wyceny
finansowej, pośrednictwo inwestycyjne, pozyskiwanie inwestycji finansowych, pozyskiwanie kapitału, pozyskiwanie kapitału finansowego, prognozy finansowe, przelew funduszy,
przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, skomputeryzowane usługi finansowe, skomputeryzowane usługi
dotyczące danych finansowych, skomputeryzowane usługi
doradztwa finansowego, sponsorowanie finansowe, sporządzanie oraz analiza raportów finansowych, sporządzanie
raportów i analiz finansowych, sporządzanie raportów kredytowych, sprawdzania zdolności kredytowej, udzielanie
gwarancji finansowych, udzielanie informacji dotyczących
usług finansowych, udzielanie informacji finansowych, usługi doradcze dotyczące finansowania, usługi doradcze dotyczące kwestii finansowych, usługi doradcze dotyczące zarządzania środkami finansowymi, usługi doradztwa i udzielania
informacji finansowych, usługi doradztwa inwestycyjnego
i planowania finansowego, usługi doradztwa inwestycyjne-
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go dotyczące nieruchomości, usługi doradztwa powierniczego, usługi finansowania, usługi finansowo-inwestycyjne,
usługi giełdowe, usługi informacji i doradztwa finansowego,
usługi informacji o rynkach finansowych, usługi informacyjne w zakresie finansów, usługi pośrednictwa finansowego,
usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości,
usługi pośrednictwa finansowego w zakresie posiadania własności na rzecz osób trzecich, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie posiadania papierów wartościowych, usługi
pośrednictwa w zakresie organizowania finansowania przez
inne instytucje finansowe, usługi w zakresie ocen finansowych, usługi w zakresie powiernictwa inwestycyjnego, usługi w zakresie pozyskiwania funduszy, usługi w zakresie zarządzania finansami, usługi w zakresie zarządzania inwestycjami
finansowymi, usługi w zakresie zarządzania inwestycjami,
zarządzanie finansami, zarządzanie aktywami, zarządzania
finansowe zbiorowymi programami inwestycyjnymi, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, zarządzanie funduszem,
zarządzanie inwestycjami, zarządzanie postanowieniami finansowymi, zarządzanie udziałami, fundusze inwestycyjne
wzajemne, zarządzenie funduszem kapitałowym, inwestycje
w fundusze powiernicze, zarządzanie funduszem inwestycyjnym wzajemnym, zarządzanie funduszem inwestycyjno-kapitałowym, fundusze wykorzystywane poza granicami
kraju, usługi inwestowania w fundusze hedgingowe, zarządzanie funduszem hedgingowym, fundusze emerytalne.
500193
(220) 2019 05 24
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) THUMSKIE
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane,
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe,
wody stołowe, woda sodowa, piwo, napoje piwne, substraty
do wyrobu piwa, ekstrakty słodowe, produkty piwowarskie,
35 usługi sprzedaży i promocji piwa oraz napojów, agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, badanie rynku,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych stosowana
jako rozpowszechnianie: próbek, druków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, marketing, materiały reklamowe na samochodach, opinie, sondaże, organizowanie
wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych,
pokazy towarów, promocja sprzedaży stosowana dla osób
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotek, prospektów, druków, rozlepianie
plakatów reklamowych, uaktualnianie materiału reklamowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajem
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zaopatrzenie
osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów
dla innych przedsiębiorstw, usługi w zakresie prowadzenia
sprzedaży gadżetów reklamowych i akcesoriów związanych
z piwowarstwem, a mianowicie: torby z papieru, papier
do pakowania reklamowy, chorągiewki reklamowe, bloczki do pisania, kalkomanie reklamowe, przybory do pisania
reklamowe, afisze, plakaty reklamowe, albumy, kartki pocztowe, druki, kalendarze, podstawki do piwa, papier listowy,
reprodukcje reklamowe, broszury, opakowania do butelek
z kartonu, fotografie reklamowe, wyroby z kartonu, katalogi reklamowe, obwoluty do książek reklamowe, papierowe
taśmy przylepne reklamowe, szaliki, nakrycia głowy, daszki
na głowę przeciwsłoneczne, czepki kąpielowe, getry, kostiumy kąpielowe, kombinezony, koszule, koszulki, nauszniki,
(210)
(731)
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skarpety, obuwie sportowe, badanie rynku, opinie, sondaże,
organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych
i reklamowych, pokazy towarów, reklamy: prasowe, radiowe, telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
40 usługi browarnicze, warzenie piwa, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez: artystycznych, informacyjnych, kulturalnych, muzycznych, naukowych, plenerowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych, konkursów
i festiwali, festynów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich
metod dźwiękowych, słownych, technik audiowizualnych,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie i obsługa: kongresów, konferencji, sympozjów,
zjazdów.
500194
(220) 2019 05 24
MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TENCZYN export PIWO WARZONE TRADYCYJNIE

(210)
(731)

(531)

05.03.13, 05.03.15, 05.07.08, 07.01.01, 09.01.10, 24.03.18,
25.01.15, 25.01.25, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, słód, produkty piwowarskie, woda,
wody mineralne, wody źródlane, napoje owocowe, soki,
aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje gazowane,
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.
500197
(220) 2019 05 24
WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NETFILM
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, do pobrania, w postaci czasopism zawierających informacje w dziedzinie
rozrywki, czasopisma elektroniczne zawierające informacje, aplikacje czytników czasopism [oprogramowanie]
do smartfonów, tabletów, e-czytników i innych urządzeń
przenośnych lub stacjonarnych, do pobrania, publikacje
elektroniczne zawierające informacje, do pobrania, 16 papier, tektura i wyroby wykonane z tych materiałów, zawarte

(210)
(731)
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w tej klasie, a mianowicie serwetki papierowe, chusteczki papierowe, papier toaletowy, rolki kuchenne i ręczniki
papierowe, materiały drukowane, zwłaszcza czasopisma,
gazety, książki, katalogi i broszury zawierające informacje,
materiały introligatorskie, fotografie [odbitki], materiały instruktażowe i dydaktyczne [z wyjątkiem urządzeń], materiały biurowe, plakaty, kalkomanie, karty do kolekcjonowania
[artykuły papiernicze], kleje do artykułów papierniczych
lub do użytku domowego, materiały dla artystów, pędzle
malarskie, maszyny do pisania, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], worki do pakowania, rękawy i torby z papieru,
kartonu lub tworzywa sztucznego, czcionka drukarska, bloki drukarskie, albumy, atlasy, periodyki, kalendarze, komiksy,
krzyżówki, publikacje związane z rebusami i szaradami, mapami, podręcznikami, reprodukcjami graficznymi, 35 reklama w periodykach, broszurach i gazetach, reklama w czasopismach, promowanie filmów i seriali za pośrednictwem
artykułów promocyjnych w czasopismach, udostępnianie
powierzchni reklamowej w periodykach, gazetach i czasopismach, dystrybucja promocyjna produktów, zwłaszcza
ulotek, broszur, materiałów drukowanych i próbek, reklama, w szczególności reklama drukowana i reklama on-line,
wynajem powierzchni reklamowej w periodykach, broszurach, czasopismach i gazetach, w tym w formie elektronicznej w Internecie, udostępnianie informacji [informacja] i zapewnianie doradztwa dla konsumentów [porady
konsumenckie], publikowanie materiałów drukowanych
w celach reklamowych, reklama w radiu, telewizji, kinie,
reklama wideotekstowa i teletekstowa, usługi public relations, marketing, wynajem materiałów reklamowych / filmów reklamowych / przestrzeni reklamowej, zarządzanie
przedsiębiorstwem, administrowanie przedsiębiorstwem,
systematyzacja i kompilacja informacji w komputerowej
bazie danych, aktualizacja danych w komputerowej bazie
danych, organizacja sprzedaży w trybie aukcji publicznych,
planowanie i rozliczanie kampanii prasowych, opracowywanie rankingów dzienników, czasopism, gazet, planowanie kampanii w prasie, przygotowywanie programów
badawczych w kontekście czytelnictwa, usługi agencji reklamowych, 38 centrum informacyjne on-line dla obsługi
klienta związane z publikowaniem produktów, przekazywanie wiadomości wszelkiego rodzaju na adresy internetowe [przesyłanie wiadomości internetowych], zapewnianie
dostępu do informacji w Internecie na temat gier komputerowych, gier wideo i informacji o produktach z nimi
związanych, telekomunikacja za pośrednictwem platform
i portali w Internecie, zapewnianie dostępu do globalnej
sieci komputerowej, usługi telekonferencyjne, wypożyczanie sprzętu telekomunikacyjnego, udostępnianie kanałów
telekomunikacyjnych dla usług telezakupowych i targów
elektronicznych, elektroniczna wymiana wiadomości
za pośrednictwem linii czatowych, pokojów rozmów i forów internetowych, zapewnianie dostępu do baz danych,
dzierżawienie czasu dostępu do baz danych, 39 dystrybucja gazet, czasopism i periodyków, 41 publikowanie produktów drukowanych, w szczególności periodyków, książek,
czasopism, dzienników i gazet zawierających informacje,
publikacje multimedialne periodyków, książek, czasopism,
dzienników i gazet zawierających informacje, udostępnianie on-line, do pobrania i nie do pobrania, periodyków,
książek, czasopism, dzienników, zawierających informacje
z dziedziny rozrywki, porady i informacje na temat rozrywki,
w tym w Internecie, tworzenie tekstów [innych niż do celów reklamowych], w szczególności do programów wideo
i teletekstowych, rozrywka, w szczególności czasopisma,
informacje, komentarze, recenzje, artykuły, opowiadania,
grafiki i wywiady na temat rozrywki radiowej i telewizyjnej,
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w tym rozrywki radiowej i telewizyjnej dostarczanej przez
Internet, rozrywka w postaci dostarczania cyfrowych treści
czasopism za pośrednictwem sieci danych, porady i informacje na temat rozrywki, w tym w Internecie, publikowanie produktów drukowanych, w szczególności czasopism,
gazet, książek [w tym w postaci elektronicznej], edukacja,
trening, zajęcia sportowe, działalność związana z kulturą,
serwis internetowy poświęcony filmom i seriom emitowanym przez inne osoby na dostępnych platformach (filmowych), prowadzenie i utrzymywanie strony internetowej
dla magazynów filmowych, prowadzenie (szerokiej) działalności informacyjnej(ych) w odniesieniu do filmów i seriali
na dostępnych platformach filmowych / kinowych, 42 porady techniczne, projektowanie i opracowywanie aplikacji
czytników czasopism, administrowanie serwerem, elektroniczne przechowywanie danych i elektroniczne tworzenie kopii zapasowych, w komputerowych bazach danych,
projektowanie i rozwój programów do przetwarzania danych, rozwój techniczny elektronicznych przewodników
po programach: projektowanie i pisanie stron domowych
i stron internetowych, hosting serwerów, zapytania i badania w bazach danych i w Internecie w zakresie technik
komputerowych i badań naukowych, udzielanie wskazówek i informacji na temat technik komputerowych i badań
naukowych za pośrednictwem technologii telekomunikacyjnej, udostępnianie lub wypożyczanie elektronicznej
przestrzeni pamięci [przestrzeni internetowej] w Internecie:
wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
500267
(220) 2019 05 27
REGINA DI MILANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Gemüse Kebap
(510), (511) 29 gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, 30 sosy do kebabów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, bary przekąskowe, bary sałatkowe, kafeterie, restauracje, restauracje
samoobsługowe, stołówki, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, wynajmowanie
sal na posiedzenia.
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samoobsługowe, stołówki, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, wynajmowanie
sal na posiedzenia.
500270
(220) 2019 05 27
REGINA DI MILANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Mięsnyjesz
(510), (511) 29 gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, 30 sosy do kebabów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, bary przekąskowe, bary sałatkowe, kafeterie, restauracje, restauracje
samoobsługowe, stołówki, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, wynajmowanie
sal na posiedzenia.
(210)
(731)

500271
(220) 2019 05 27
PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNE ENERGOPIAST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EP ENERGOPIAST

(210)
(731)

(210)
(731)

500268
(220) 2019 05 27
REGINA DI MILANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Kura Warzyw Gemüse Kebap
(510), (511) 29 gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, 30 sosy do kebabów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, bary przekąskowe, bary sałatkowe, kafeterie, restauracje, restauracje
samoobsługowe, stołówki, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, wynajmowanie
sal na posiedzenia.
(210)
(731)

500269
(220) 2019 05 27
REGINA DI MILANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Zbaraniały
(510), (511) 29 gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, 30 sosy do kebabów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, bary przekąskowe, bary sałatkowe, kafeterie, restauracje, restauracje
(210)
(731)

(531) 27.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 materiały konstrukcyjne metalowe, konstrukcje metalowe, ekrany akustyczne metalowe, kabiny dźwiękochłonne metalowe, metalowe obudowy i osłony dźwiękochłonno - izolacyjne maszyn i urządzeń, kominy metalowe,
metalowe tłumiki akustyczne kanałowe, szczelinowe i klatkowe, dysze metalowe, osłony do rur metalowe, metalowe
kratownice, metalowe szkielety ramowe dla budownictwa,
metalowe rusztowania, materiały blacharskie dla budownictwa, blacha w płytach i arkuszach, blacha trapezowa, pokrycia dachów metalowe dachówki metalowe, rynny metalowe,
bramy, okna i drzwi metalowe, 17 materiały dźwiękoszczelne i izolacyjne z gumy lub tworzyw sztucznych, materiały
dźwiękochłonno - izolacyjne: styropian, wełna mineralna
jako izolator, włókno szklane do izolacji, taśmy, tkaniny i zaprawy izolacyjne, obudowy i osłony ze styropianu, folie
z tworzyw sztucznych nie do pakowania, folie i błony do laminowania płyt izolacyjnych, uszczelki, materiały wyściełające z gumy i tworzyw sztucznych, materiały uszczelniające, pakuły, guma surowa lub półprzetworzona, podkładki
z gumy, zderzaki i zderzaki amortyzujące gumowe, tworzywa sztuczne półprzetworzone, 19 materiały budowlane niemetalowe, konstrukcje budowlane niemetalowe, ekrany akustyczne niemetalowe, kabiny operatorskie dźwiękoszczelne
niemetalowe, obudowy i osłony dźwiękochłonno - izolacyjne niemetalowe, tłumiki akustyczne niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty budowlane dźwiękochłonne
i izolacyjne z wełny mineralnej, niemetalowe elementy budowlane ze styropianu, styropianowe płyty i profile, styropianowe płyty laminowane - styropian oklejony papą i płyty
warstwowe dźwiękochłonno - izolacyjne, okładziny budowlane ze styropianu, płytki i listewki wykończeniowe ze styro-
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pianu, betonowe elementy budowlane, elementy konstrukcyjne prefabrykowane żelbetowe, beton towarowy, zaprawy
budowlane, szkło budowlane, 37 usługi budowlane, montażowe, modernizacyjne i remontowe w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego, usługi budowlane w zakresie budowy, remontów, doczyszczania i sprzątania obiektów
mieszkalnych, przemysłowych, magazynowych, biurowych
i użyteczności publicznej, sprzątanie po remontach, mycie
okien, pranie i odplamianie wykładzin dywanowych, zabezpieczanie posadzek z tworzyw sztucznych powłokami
polimerowymi, sprzątanie terenów wokół zakładów, dróg
i chodników, odśnieżanie, rekultywacja terenów zdegradowanych i/lub zdewastowanych w tym zrobów zwałowych,
wyrobisk i wysypisk odpadów, montaż i naprawy instalacji
budowlanych, wykonywanie robót ogólnobudowlanych
i remontów obiektów liniowych i rozdzielczych sieci wodociągowych, gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacji,
kanalizacyjnych, sanitarnych i elektrycznych, budowlane
roboty wykończeniowe: murowanie, tynkowanie, malowanie, układanie posadzek, tapetowanie, oblicowywanie ścian,
nadzór budowlany, informacja budowlana, usługi w zakresie
montażu, napraw, remontów, konserwacji i modernizacji
taśm przenośnikowych, 40 obróbka metali i tworzyw sztucznych, nakładanie powłok na metale, malowanie proszkowe,
obróbka mechaniczna elementów metalowych: gięcie profili
proste i przestrzenne, gięcie walcowe na zimno blach, zwijanie blach w formy symetryczne i niesymetryczne, zginanie i kantowanie blach, cięcie blach, obróbka powierzchni
blach: polerowanie, platerowanie, usługi w zakresie obróbki
mechanicznej metali: frezowanie, kucie, prasowanie, skrawanie, szlifowanie, walcowanie, wiercenie, wytłaczanie, ukosowanie palnikiem, usługi kowalskie i spawalnicze, 42 prace
badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych
dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych
w zakresie budownictwa ogólnego, przemysłowego, urbanistycznego i technologicznego, opracowywanie projektów
technicznych, badania techniczne i ekspertyzy inżynieryjne
w zakresie wyciszania obiektów i urządzeń przemysłowych,
konstrukcji dźwiękoszczelnych, dźwiękochłonnych i dźwiękochłonno - izolacyjnych, zabezpieczeń akustycznych, wibroakustycznych i przeciwhałasowych, projektowanie i aranżacja terenów zielonych i krajobrazu, pomiary i analizy emisji
hałasu i drgań, pomiary powykonawcze skuteczności wyciszania obiektów i urządzeń, testowanie materiałów, wzornictwo przemysłowe, doradztwo w zakresie doboru tłumików
hałasu, izolacji akustycznych i wibroizolatorów, doradztwo
w zakresie ochrony środowiska.
500295
(220) 2019 05 27
REGINA DI MILANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Modro Moja
(510), (511) 29 gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, 30 sosy do kebabów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, bary przekąskowe, bary sałatkowe, kafeterie, restauracje, restauracje
samoobsługowe, stołówki, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, wynajmowanie
sal na posiedzenia.
(210)
(731)

500304
(220) 2019 05 27
REGINA DI MILANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) KuRa WaRZyW GEMÜSE KEBAP

(531) 08.05.25, 08.07.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, 30 sosy do kebabów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, bary przekąskowe, bary sałatkowe, kafeterie, restauracje, restauracje
samoobsługowe, stołówki, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, wynajmowanie
sal na posiedzenia.
500306
(220) 2019 05 27
INTERSERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOEXPO

(210)
(731)

(531)

26.01.01, 26.01.02, 26.01.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01,
29.01.02, 29.01.03, 29.01.04
(510), (511) 16 afisze, albumy, broszury, czasopisma, druki,
fotografie, gazety, grafiki, kalendarze, książki, katalogi, notesy,
plakaty, periodyki, prospekty, galanteria papiernicza, 35 organizowanie i obsługa imprez targowych i wystawienniczych
w celach handlowych i reklamowych, administrowanie - zarządzanie pokazami, wystawami, targami w celach handlowych i reklamowych, aukcje, pośrednictwo handlowe, usługi
marketingowe, usługi reklamowe, usługi dystrybucji materiałów reklamowych publikowanie, wynajem powierzchni
na cele reklamowe, wynajem powierzchni wystawienniczych, dekoracja stoisk wystawienniczych, prezentacja towarów i usług, informacja handlowa, pokazy, wystawy, reklama
radiowa, telewizyjna, prasowa, filmowa, plakatowa, 41 usługi
organizowania i obsługi - seminariów, konferencji, szkoleń,
konkursów, sympozjów, publikowanie tekstów, organizacji
wystaw edukacyjnych, koncertów, pokazów, spotkań, rozrywka, wypożyczanie filmów, książek, nagrań, materiałów
informacyjnych.
500330
(220) 2019 05 27
GLOBAL TRADE POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ŚWIATOWID
(510), (511) 4 paliwa kopalne, paliwa mineralne, paliwa stałe,
palne paliwa zbrylone, paliwa do celów grzewczych, paliwa
na bazie węgla, węgiel, brykiety węgla, brykiety paliwowe,
(210)
(731)
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węgiel drzewny [paliwo], brykiety z węgla drzewnego, miał
węglowy [paliwo], produkty na bazie węgla drzewnego
do użytku jako paliwo, brykiety paliwowe do użytku domowego, brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane
z węgla z domieszką kwarcu, brykiety paliwowe do użytku
domowego wykonane z koksu z domieszką kwarcu, koks,
7 urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, pralki,
pralki z wirówko - suszarką, odkurzacze domowe, miksery domowe (elektryczne), elektryczne roboty kuchenne do użytku
domowego, zmywarki do naczyń do użytku domowego, roboty do czyszczenia do celów domowych, elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego,
maszynki do mielenia mięsa [elektryczne narzędzia] do użytku domowego, maszyny do szycia do użytku domowego,
urządzenia myjące, urządzenia do czyszczenia parą, urządzenia ogrodnicze napędzane elektrycznie, 11 kuchenny sprzęt
elektryczny, urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, instalacje i urządzenia
do chłodzenia i zamrażania, urządzenia chłodzące, lodówki,
kuchenny sprzęt elektryczny, kuchenki, kuchenki gazowe
i elektryczne, kuchenki indukcyjne, elektryczne płyty kuchenne, domowe piekarniki, płyty grzejne do kuchenek, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę
i sanitacji, filtry do wody, aparatura do suszenia powietrzem,
urządzenia grzewcze, urządzenia oświetleniowe, instalacje
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, urządzenia do oświetlania, ogrzewania,
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, zaopatrzenia w wodę, instalacje grzewcze,
ogrzewacze wody, bojlery, elementy grzewcze, piece grzewcze, piecyki gazowe, piece do ogrzewania centralnego, kotły
gazowe do centralnego ogrzewania, urządzenia centralnego
ogrzewania, grzejniki do centralnego ogrzewania, grzejniki
elektryczne, grzejniki promiennikowe, elektryczne grzejniki
wentylatorowe, grzejniki gazowe, płyty grzewcze, 35 sprzedaż w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu (sklepy internetowe on-line), sprzedaż wysyłkowa
i katalogowa następujących towarów: urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, zaopatrzenia w wodę,
urządzenia i instalacje grzewcze, ogrzewacze wody, bojlery,
elementy grzewcze, piece grzewcze, piecyki gazowe, piece
do ogrzewania centralnego, kotły gazowe do centralnego
ogrzewania, urządzenia centralnego ogrzewania, grzejniki
do centralnego ogrzewania, grzejniki elektryczne, grzejniki
promiennikowe, elektryczne grzejniki wentylatorowe, grzejniki gazowe, płyty grzewcze, kuchenny sprzęt elektryczny,
urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, urządzenia chłodzące, lodówki, kuchenny
sprzęt elektryczny, kuchenki, kuchenki gazowe i elektryczne,
kuchenki indukcyjne, elektryczne płyty kuchenne, domowe
piekarniki, płyty grzejne do kuchenek, instalacje i urządzenia
sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, filtry
do wody, aparatura do suszenia powietrzem, urządzenia
grzewcze, urządzenia oświetleniowe, instalacje i urządzenia
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, pralki, pralki z wirówko-suszarką, odkurzacze domowe,
miksery domowe (elektryczne), elektryczne roboty kuchenne do użytku domowego, zmywarki do naczyń do użytku
domowego, roboty do czyszczenia do celów domowych,
elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa
domowego, maszynki do mielenia mięsa [elektryczne narzędzia] do użytku domowego, maszyny do szycia do użytku
domowego, urządzenia myjące, urządzenia do czyszczenia
parą, urządzenia ogrodnicze napędzane elektrycznie, paliwa
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kopalne, paliwa mineralne, paliwa stałe, palne paliwa zbrylone, paliwa do celów grzewczych, paliwa na bazie węgla, węgiel, brykiety węgla, brykiety paliwowe, węgiel drzewny [paliwo], brykiety z węgla drzewnego, miał węglowy [paliwo],
produkty na bazie węgla drzewnego do użytku jako paliwo,
brykiety paliwowe do użytku domowego, brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane z węgla z domieszką
kwarcu, brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane
z koksu z domieszką kwarcu, koks.
500332
(220) 2019 05 27
GLOBAL TRADE POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ŚWIATOWIT
(510), (511) 4 paliwa kopalne, paliwa mineralne, paliwa stałe,
palne paliwa zbrylone, paliwa do celów grzewczych, paliwa
na bazie węgla, węgiel, brykiety węgla, brykiety paliwowe,
węgiel drzewny [paliwo], brykiety z węgla drzewnego, miał
węglowy [paliwo], produkty na bazie węgla drzewnego
do użytku jako paliwo, brykiety paliwowe do użytku domowego, brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane
z węgla z domieszką kwarcu, brykiety paliwowe do użytku
domowego wykonane z koksu z domieszką kwarcu, koks,
7 urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, pralki,
pralki z wirówko-suszarką, odkurzacze domowe, miksery domowe (elektryczne), elektryczne roboty kuchenne do użytku
domowego, zmywarki do naczyń do użytku domowego, roboty do czyszczenia do celów domowych, elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego,
maszynki do mielenia mięsa [elektryczne narzędzia] do użytku domowego, maszyny do szycia do użytku domowego,
urządzenia myjące, urządzenia do czyszczenia parą, urządzenia ogrodnicze napędzane elektrycznie, 11 kuchenny sprzęt
elektryczny, urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, instalacje i urządzenia
do chłodzenia i zamrażania, urządzenia chłodzące, lodówki,
kuchenny sprzęt elektryczny, kuchenki, kuchenki gazowe
i elektryczne, kuchenki indukcyjne, elektryczne płyty kuchenne, domowe piekarniki, płyty grzejne do kuchenek, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę
i sanitacji, filtry do wody, aparatura do suszenia powietrzem,
urządzenia grzewcze, urządzenia oświetleniowe, instalacje
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, urządzenia do oświetlania, ogrzewania,
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, zaopatrzenia w wodę, instalacje grzewcze,
ogrzewacze wody, bojlery, elementy grzewcze, piece grzewcze, piecyki gazowe, piece do ogrzewania centralnego, kotły
gazowe do centralnego ogrzewania, urządzenia centralnego
ogrzewania, grzejniki do centralnego ogrzewania, grzejniki
elektryczne, grzejniki promiennikowe, elektryczne grzejniki
wentylatorowe, grzejniki gazowe, płyty grzewcze, 35 sprzedaż w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu (sklepy internetowe on-line), sprzedaż wysyłkowa
i katalogowa następujących towarów: urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, zaopatrzenia w wodę,
urządzenia i instalacje grzewcze, ogrzewacze wody, bojlery,
elementy grzewcze, piece grzewcze, piecyki gazowe, piece
do ogrzewania centralnego, kotły gazowe do centralnego
ogrzewania, urządzenia centralnego ogrzewania, grzejniki
do centralnego ogrzewania, grzejniki elektryczne, grzejniki
promiennikowe, elektryczne grzejniki wentylatorowe, grzejniki gazowe, płyty grzewcze, kuchenny sprzęt elektryczny,
(210)
(731)
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urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, urządzenia chłodzące, lodówki, kuchenny
sprzęt elektryczny, kuchenki, kuchenki gazowe i elektryczne,
kuchenki indukcyjne, elektryczne płyty kuchenne, domowe
piekarniki, płyty grzejne do kuchenek, instalacje i urządzenia
sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, filtry
do wody, aparatura do suszenia powietrzem, urządzenia
grzewcze, urządzenia oświetleniowe, instalacje i urządzenia
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, pralki, pralki z wirówko-suszarką, odkurzacze domowe,
miksery domowe (elektryczne), elektryczne roboty kuchenne do użytku domowego, zmywarki do naczyń do użytku
domowego, roboty do czyszczenia do celów domowych,
elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa
domowego, maszynki do mielenia mięsa [elektryczne narzędzia] do użytku domowego, maszyny do szycia do użytku
domowego, urządzenia myjące, urządzenia do czyszczenia
parą, urządzenia ogrodnicze napędzane elektrycznie, paliwa
kopalne, paliwa mineralne, paliwa stałe, palne paliwa zbrylone, paliwa do celów grzewczych, paliwa na bazie węgla, węgiel, brykiety węgla, brykiety paliwowe, węgiel drzewny [paliwo], brykiety z węgla drzewnego, miał węglowy [paliwo],
produkty na bazie węgla drzewnego do użytku jako paliwo,
brykiety paliwowe do użytku domowego, brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane z węgla z domieszką
kwarcu, brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane
z koksu z domieszką kwarcu, koks.
500335
(220) 2019 05 28
EKO-VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) RECYKLASA
(510), (511) 40 usługi recyklingu, recykling opakowań, organizowanie recyklingu.
(210)
(731)

(210) 500344
(220) 2019 05 28
(731) TTM Tobacco, Klang, MY
(540) (znak słowny)
(540) HOPE
(510), (511) 34 tytoń, zapałki, papierosy, papierośnice, filtry
papierosowe, artykuły dla palaczy, cygarniczki, bibułka papierosowa, filtry do papierosów, ustniki do cygarniczek, fajki
tytoniowe, cygaretki, cygara, popielniczki dla palaczy, zapalniczki dla palaczy.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

500358
(220) 2019 05 28
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
Artresan OPTIMA 1 a DAY

26.04.03, 26.04.04, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01,
29.01.06
(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
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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)

500362
(220) 2019 05 28
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
ULTRAPIRYNA

(531) 01.15.23, 26.02.01, 27.05.01, 27.05.17, 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,
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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.
(210) 500412
(220) 2019 05 29
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) SETABROM
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi, leki i substancje farmaceutyczne w formie aerozoli, leki wziewne, leki
i substancje do inhalacji lub nebulizacji.
(210)
(731)
(540)
(540)

500413
(220) 2019 05 29
KIERUS ŁUKASZ, Białystok
(znak słowno-graficzny)
BOOK FORMATOR

(531) 02.09.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 publikacje, czasopisma, gazety, druki graficzne, katalogi, komiksy, książki, periodyki, papierowe materiały
promocyjne, materiały drukowane, druki, raporty, broszury,

29

plakaty reklamowe, prospekty, 35 usługi w zakresie: reklamy,
rozpowszechniania materiałów reklamowych, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej lub telefonii komórkowej,
wynajmowania powierzchni na cele reklamowe, uaktualniania materiału reklamowego, publikowania tekstów reklamowych, 38 usługi w zakresie: nadawania audycji telewizyjnych, nadawania audycji radiowych, łączności telefonicznej,
informacji o telekomunikacji, usługi interaktywnych usług
telefonicznych, nadawania audycji przez Internet lub za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, 41 usługi w zakresie: publikowania książek, publikacji elektronicznej on-line
lub za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej książek
i periodyków, publikowania tekstów i materiałów innych niż
reklamowe, publikacji elektronicznej on-line lub za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej tekstów i materiałów
innych niż reklamowe, produkcji programów radiowych i telewizyjnych lub treści do rozpowszechniania za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, produkcji filmów włączając
produkcję filmów na taśmach wideo i nośnikach DVD, fotoreportaży, montażu programów radiowych i telewizyjnych,
studiów filmowych, studiów nagrań, wypożyczania filmów
dla kin, wypożyczania książek, kaset wideo, nagrań dźwiękowych, edukacji, w szczególności edukacja dzieci, informacji
o edukacji, kultury fizycznej, informacji o imprezach sportowych, organizowania wystaw z dziedziny kultury, sztuki lub
edukacji, organizacji festynów i imprez rozrywkowych, informacji o festynach i imprezach rozrywkowych, montażu programów radiowych, rozrywki radiowej, audycji radiowych,
organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
konkursów audiotele, zapewniania edukacji i rozrywki poprzez radio, telewizję, satelitę, telewizję kablową, telefon,
Internet, świadczenie usług za pośrednictwem sieci telefonii
komórkowej.
(210) 500422
(220) 2019 05 29
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) BROMIDUO
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi, leki i substancje farmaceutyczne w formie aerozoli, leki wziewne, leki
i substancje do inhalacji lub nebulizacji.
(210)
(731)
(540)
(540)

500495
(220) 2019 05 30
PÓŁGRABIA TOMASZ, Łódź
(znak słowno-graficzny)
SAYOME

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 bielizna osobista, biustonosze, body [bielizna], bokserki, buty sznurowane, czapki jako nakrycia głowy,
długie luźne stroje, dzianina [odzież], gorsety, gorsety [bielizna damska], halki [bielizna], halki, półhalki, kąpielówki, kombinezony [odzież], kostiumy kąpielowe, koszulki z krótkim
rękawem, krawaty, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki,
kurtki [odzież], legginsy, majtki, majtki damskie, majtki dziecięce [odzież], nakrycia głowy, narzutki na ramiona, obuwie,
odzież, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież z imitacji skóry, odzież zawierająca substancje odchudzające,
odzież ze skóry, paski [odzież], piżamy, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, poncza, pończochy, pończochy
wchłaniające pot, rajstopy, spódnice, stroje plażowe, swetry,
szale, szaliki, szlafroki, wyroby pończosznicze, 35 sprzedaż dla
osób trzecich hurtowa i detaliczna, w szczególności przez In-
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ternet: bielizny osobistej, biustonoszy, body [bielizna], bokserek, butów sznurowanych, czapek jako nakryć głowy, długich
luźnych strojów, dzianin [odzież], gorsetów, gorsetów [bielizna damska], halek [bielizna], halek, półhalek, kąpielówek,
kombinezonów [odzież], kostiumów kąpielowych, koszulek
z krótkim rękawem, krawatów, krótkich haleczek na ramiączkach, kurtek, kurtek [odzież], legginsów, majtek, majtek damskich, majtek dziecięcych [odzież], nakryć głowy, narzutek
na ramiona, obuwia, odzieży, odzieży gimnastycznej, odzieży gotowej, odzieży z imitacji skóry, odzieży zawierającej
substancje odchudzające, odzieży ze skóry, pasków [odzież],
piżam, podkoszulek bez rękawów, podkoszulek sportowych,
poncza, pończoch, pończoch wchłaniających pot, rajstop,
spódnic, strojów plażowych, swetrów, szali, szalików, szlafroków, wyrobów pończoszniczych.

Nr ZT34/2019

(540) HM

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 gzymsy (formy, odlewy) metalowe, 11 zawory
do rur i rurociągów.
(210) 500578
(220) 2019 05 31
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak graficzny)
(540)

500496
(220) 2019 05 30
JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowny)
(540) WILD WINE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina owocowe, wyroby winiarskie.
(210)
(731)

500497
(220) 2019 05 30
JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowny)
(540) LAZY WHEEL
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina owocowe, wyroby winiarskie.
(210)
(731)

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

500505
(220) 2019 05 30
DRWAL TOMASZ, Marcinkowice
(znak słowno-graficzny)
SZKOŁA WALKI DRWALA SWD

(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.23, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 usługi
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi trenera
osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie,
usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie zajęć fitness,
wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów].
500521
(220) 2019 05 30
HUTA MAŁAPANEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozimek
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

(531) 03.09.02, 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
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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) 500581
(220) 2019 05 31
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak graficzny)
(540)
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lów 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.
500600
(220) 2019 06 03
PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFi Nowy, lepszy smak! Ogórkowa z mięsem
wieprzowym zupa pełna smaku Podgrzej i zjedz Bez
konserwantów Bez barwników
(210)
(731)

(531) 03.09.02, 26.11.03, 26.11.09, 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 ce-

(531)

03.07.03, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.18,
08.07.01, 05.09.01, 05.09.15, 05.09.21, 05.09.22
(510), (511) 29 zupy, zupy porcjowane gotowe do spożycia
po podgrzaniu, zupa warzywna, zupa ogórkowa.
500615
(220) 2019 06 03
PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) PROFi Nowy, lepszy smak! Pomidorowa z kurczakiem
i ryżem zupa pełna smaku Podgrzej i zjedz Produkt
bezglutenowy Bez konserwantów Bez barwników

(531)

03.07.03, 08.07.01, 05.09.17, 05.09.22, 26.01.01, 26.01.18,
29.01.15, 08.07.25, 25.01.15
(510), (511) 29 zupy, zupy porcjowane gotowe do spożycia
po podgrzaniu, zupa warzywna, zupa pomidorowa.
500621
(220) 2019 06 03
PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFi Żurek z kiełbasą wieprzową Nowy, lepszy
smak! Podgrzej i zjedz zupa pełna smaku Bez
barwników
(210)
(731)

03.07.03, 26.01.01, 26.01.18, 05.09.06, 05.09.21, 05.09.22,
27.05.01, 08.07.01, 25.01.15
(510), (511) 29 zupy, zupy porcjowane gotowe do spożycia
po podgrzaniu, żurek, żurek z kiełbasą wieprzową.
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500623
(220) 2019 06 03
ALBERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobczyce
(540) (znak słowny)
(540) CICHO wSZA
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry ciała i włosów, olejki esencjonalne, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, kremy
odżywcze i nawilżające, lotiony do celów kosmetycznych,
maski do włosów, maści do celów kosmetycznych, mgiełki
kosmetyczne, mydełka, mydła, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do kąpieli, kosmetyki do stylizacji włosów, odżywki do włosów, płyny do układania włosów,
preparaty do układania włosów, pianki do układania włosów,
lakiery do utrwalania fryzury, pomady do celów kosmetycznych, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji włosów, serum kosmetyczne, szampony,
produkty toaletowe nielecznicze, żele, żele do włosów, olejki
eteryczne, 5 preparaty leczące wszawicę [pedikulicydy], produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów medycznych, szampony przeciw wszom, aromatyczne i balsamiczne
preparaty do celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych, lotiony do celów farmaceutycznych, maści do celów
farmaceutycznych, oleje lecznicze, insektycydy, preparaty
przeciwpasożytnicze, preparaty chemiczne dla celów farmaceutycznych i medycznych zwalczające wszy, preparaty
do leczenia przeciw wszom, maści lecznicze zwalczające
wszy, oleje dla celów leczniczych, środki dezynfekcyjne dla
celów higienicznych, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, preparaty farmaceutyczne, preparaty zwalczające wszy
we włosach, lecznicze napary, płyny przeciw wszawicy, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry głowy, gumki
do włosów nasączone preparatem przeciw wszom do celów
medycznych, 10 grzebienie do wyczesywania wszy, grzebienie do usuwania wszy, 26 gumki do włosów.
(210)
(731)

(210) 500626
(220) 2019 06 03
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Optymist
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje
farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, suplementy diety, oleje lecznicze,
zioła lecznicze, tabletki musujące wzbogacone w witaminy
i minerały do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo - multiminerałowe, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze i dietetyczne, borowina
lecznicza, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, kosmetyki
lecznicze, kosmetyki zdrowotne do celów leczniczych, kosmetyki dermatologiczne do celów leczniczych, oleje lecznicze, zioła lecznicze, leki dla ludzi, leki weterynaryjne, maści
do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami
dla ludzi i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko
pszczele do celów medycznych, nalewki do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy mineralne do żywności, tran, preparaty
witaminowe, herbata z ziół do celów medycznych, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, środki odkażające, materiały opatrunkowe, materiały i środki sanitarne i higieniczne.

(531)

500632
(220) 2019 06 03
HABYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło
(540) (znak słowny)

(210)
(731)
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(540) FIZJOTEC
(510), (511) 10 meble dla celów medycznych, w tym stoły rehabilitacyjne, artykuły ortopedyczne, łóżka specjalnie
skonstruowane do celów medycznych, szyny do rehabilitacji kończyn, 20 stoły do masażu, łóżka drewniane, łózka
metalowe.
(210) 500634
(220) 2019 06 03
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) GRIPAXIN C
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje
farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, suplementy diety, oleje lecznicze,
zioła lecznicze, tabletki musujące wzbogacone w witaminy
i minerały do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo - multiminerałowe, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze i dietetyczne, borowina
lecznicza, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, kosmetyki
lecznicze, kosmetyki zdrowotne do celów leczniczych, kosmetyki dermatologiczne do celów leczniczych, oleje lecznicze, zioła lecznicze, leki dla ludzi, leki weterynaryjne, maści
do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami
dla ludzi i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko
pszczele do celów medycznych, nalewki do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy mineralne do żywności, tran, preparaty
witaminowe, herbata z ziół do celów medycznych, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, środki odkażające, materiały opatrunkowe, materiały i środki sanitarne i higieniczne.
500651
(220) 2019 06 03
PROTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) iFormer
(510), (511) 7 urządzenia do przenoszenia i transportu, roboty przemysłowe, pakowarki, instalacje do pakowania, przenośniki i pasy do przenośników, maszyny paletujące, urządzenia
formujące i pakujące, windy i podnośniki, maszyny podające
tace na linie, mechanizmy otwierające i zamykające, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny rolnicze,
do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory i dmuchawy, dystrybutory automatyczne, generatory elektryczności, maszyny
i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, maszyny
do produkcji kartonów, maszyny do produkcji pudeł kartonowych, manipulatory [maszyny] do użytku przemysłowego, manipulatory [ramiona] robotyczne do celów przemysłowych, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące,
maszyny i urządzenia tnące, wiercące, ścierające, ostrzące
i do obróbki powierzchni, młyny i rozdrabniarki, maszyny odlewnicze i do formowania, maszyny, obrabiarki oraz narzędzia
i urządzenia o napędzie elektrycznym, do mocowania i łączenia, maszyny i przyrządy do spawania i lutowania, urządzenia
filtrujące, separujące i wirówki, maszyny powlekające, sortowniki odpadów, maszyny drukujące i zszywające, maszyny
do szycia do wyrobów włókienniczych i skóry, obrabiarki,
maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania
żywności i napojów, maszyny i urządzenia do przetwarzania tytoniu, chemii przemysłowej, 9 roboty laboratoryjne,
roboty do nadzoru bezpieczeństwa, roboty humanoidalne
wyposażone w sztuczną inteligencję, utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej
i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia
(210)
(731)
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do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, aparatura, urządzenia i kable
do zastosowania w elektryce, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające,
lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii
elektrycznej, 35 usługi sprzedaży następujących towarów:
urządzenia do przenoszenia i transportu, roboty przemysłowe, pakowarki, instalacje do pakowania, przenośniki i pasy
do przenośników, maszyny paletujące, urządzenia formujące
i pakujące, windy i podnośniki, maszyny podające tace na linie, mechanizmy otwierające i zamykające, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny rolnicze oraz
do robót ziemnych, maszyny budowlane oraz dla przemysłu
wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory i dmuchawy, dystrybutory automatyczne, generatory elektryczności,
maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych,
maszyny do produkcji kartonów, maszyny do produkcji pudeł kartonowych, manipulatory [maszyny] do użytku przemysłowego, manipulatory [ramiona] robotyczne do celów
przemysłowych, urządzenia zamiatające i czyszczące oraz
myjące i piorące, maszyny oraz urządzenia tnące i wiercące
jak też ścierające i ostrzące oraz do obróbki powierzchni,
młyny i rozdrabniarki, maszyny odlewnicze i do formowania,
maszyny i obrabiarki oraz narzędzia i urządzenia o napędzie
elektrycznym, urządzenia do mocowania i łączenia, maszyny i przyrządy do spawania i lutowania, urządzenia filtrujące
oraz separujące i wirówki, maszyny powlekające, sortowniki
odpadów, maszyny drukujące i zszywające, maszyny do szycia do wyrobów włókienniczych i skóry, obrabiarki, maszyny
i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności
i napojów, maszyny i urządzenia do przetwarzania tytoniu
oraz chemii przemysłowej, roboty laboratoryjne, roboty
do nadzoru bezpieczeństwa, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, utrwalone na nośnikach
informacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne jak też multimedialne i fotograficzne, urządzenia
do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia zabezpieczające oraz ochronne i sygnalizacyjne, przyrządy miernicze oraz do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, aparatura oraz
urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia
optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia nawigacyjne
i naprowadzające, urządzenia lokalizacyjne i do namierzania
celu oraz kartograficzne, urządzenia naukowe i laboratoryjne
do obróbki za pomocą energii elektrycznej, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi w zakresie pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu
partnerów handlowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradztwa handlowego i reklamowego
na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem,
zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością
gospodarczą, organizowanie targów, wystaw i kongresów
w celach handlowych oraz reklamowych, pokazy towarów,
37 instalowanie, konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń
do pakowania, formowania, zawijania, paletowania, przenośników i pasów do przenośników, urządzeń do przenoszenia
i transportu, robotów przemysłowych, udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń
do pakowania lub owijania, 39 wynajem maszyn i urządzeń
do pakowania, formowania, zawijania, paletowania, przenośników i pasów do przenośników, urządzeń do przenoszenia
i transportu, robotów przemysłowych, udzielanie informacji
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dotyczących wynajmu maszyn i urządzeń do pakowania
lub owijania, usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, wynajem maszyn i urządzeń do załadunku
i rozładunku, wynajem modułów i pojemników, do magazynowania i transportu, 42 usługi projektowania, usługi naukowe i technologiczne, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi inżynieryjne, opracowywanie
produktów, prace badawczo-rozwojowe nad produktami,
certyfikacja, testowanie urządzeń przemysłowych do celów
certyfikacji, adaptacja maszyn i urządzeń przemysłowych,
projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie opakowań i materiałów do pakowania, projektowanie maszyn i urządzeń do pakowania, zawijania, paletowania.
500657
(220) 2019 06 04
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOLWARK JANIKÓW MANUFAKTURA WÓDEK
I LIKIERÓW
(210)
(731)

(531) 06.07.25, 03.03.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, piwa smakowe, piwa korzenne, piwa
o małej zawartości alkoholu, likiery bezalkoholowe, napoje
bezalkoholowe o smaku piwa, sporządzane na bazie piwa,
piwa rzemieślnicze, piwa bezalkoholowe, imitacja piwa, piwa
pszeniczne, piwo jasne (ale), piwo słodowe, 33 wódka, pitne alkohole wysokoprocentowe, likiery, likiery: ziołowe, kremowe, curacao, likiery na bazie kawy, likiery z zawartością
śmietanki, likiery na bazie szkockiej whisky, napoje alkoholowe z owoców, wiśniówka, cydr, dżin, nalewki, kirsz, miód
pitny, alkohole i likiery wspomagające trawienie, ekstrakty
alkoholowe, wina, napoje alkoholowe z zawartością wina,
wina alkoholizowane, 40 produkcja napojów alkoholowych
na rzecz osób trzecich, usługi destylacji alkoholu.
(210) 500660
(220) 2019 06 04
(731) RYMUT MARIA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) GWARNA NIERUCHOMOŚCI
(510), (511) 36 agencje mieszkaniowe (nieruchomość),
nieruchomości administrowanie, nieruchomości (agencje,
pośrednictwo w handlu), nieruchomość dzierżawa, wycena finansowa (ubezpieczenie), bankowość nieruchomości,
wycena nieruchomości, wynajem pomieszczeń biurowych
(nieruchomości).
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500664
(220) 2019 06 04
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Virusin Forte
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety,
dietetyczna żywność i substancje dla celów leczniczych.
500665
(220) 2019 06 04
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) MASPEX
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne,
dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], guma
do żucia do celów medycznych, leki dla ludzi, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, musujące
tabletki witaminowe, napoje witaminizowane, napoje dla
niemowląt, preparaty farmaceutyczne dla ludzi, preparaty
i substancje farmaceutyczne, preparaty medyczne, preparaty multiwitaminowe, preparaty przeciwwirusowe, preparaty
witaminowe w postaci suplementów diety, produkty żywnościowe dla niemowląt, suplementy dietetyczne i odżywcze,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla niemowląt, tabletki witaminowe, witaminy i preparaty witaminowe,
żelki witaminowe, zioła lecznicze, ziołowe suplementy diety
dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dla niemowląt, 29 buliony, desery owocowe, dżemy,
ekstrakty do zup, ekstrakty warzywne do gotowania [soki],
gotowe produkty z warzyw, kandyzowane owoce, kandyzowane przekąski owocowe, koncentraty pomidorowe [puree], koncentraty rosołowe, koncentraty zup, konserwowane
warzywa, mleko, mleko w proszku do celów spożywczych,
mleczne produkty, owoce konserwowane, owoce przetworzone, przecier pomidorowy, przeciery owocowe, przeciery
warzywne, przetwory owocowe [dżemy], puree z warzyw,
sałatki warzywne, warzywa konserwowane, warzywa marynowane, warzywa preparowane, warzywa przetworzone,
warzywa w puszkach, warzywa w słoikach, zabielacze do napojów, zabielacz do kawy, dżemy i marmolady owocowe,
dżemy owocowe, sałatki gotowe, sałatki owocowe, zabielacze mleczne do napojów, zupy, 30 aromaty do żywności,
batony zbożowe, cappuccino, chrupki zbożowe, chrzan [sos
przyprawowy], ciasta [słodkie lub słone], ciastka czekoladowe, ciastka herbaciane, ciastka owsiane, ekstrakty z kawy,
ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, gotowe napoje
kawowe, gorąca czekolada, herbata rozpuszczalna, herbatniki, herbatniki [słodkie lub słone], kakao, kakao do sporządzania napojów, kakao w proszku, kakaowe napoje, kasze spożywcze, kawa rozpuszczalna, ketchup, lody spożywcze, lody
owocowe, lody wodne [sorbety], mąka, makarony, makaron
pełnoziarnisty, mieszanki kawowe, mieszanki kakaowe, mieszanki przypraw, marynaty, muesli, musy deserowe, musztarda, napoje na bazie kawy, napoje na bazie kakao, owoce
w polewie czekoladowej, pasty czekoladowe, pasty czekola(210)
(731)
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dowe do chleba, pasty czekoladowe [do smarowania], płatki
śniadaniowe, płatki owsiane, płatki zbożowe, preparaty kakaowe do sporządzania napojów, przeciery warzywne [sosy],
przekąski na bazie zbóż, przyprawy, sosy, sosy do makaronów, sosy pomidorowe, sosy w proszku, wyroby cukiernicze,
słodziki naturalne, słodziki naturalne w postaci granulowanej, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, napoje
kawowe, herbata owocowa [inna niż do celów medycznych],
31 świeże owoce i warzywa, nieprzetworzone warzywa, nieprzetworzone owoce, 32 bezalkoholowe napoje gazowane,
bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, esencje
do produkcji napojów, bezalkoholowe ekstrakty z owoców
używane do sporządzania napojów, cydr bezalkoholowy,
koncentraty soków owocowych, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, lemoniada, mieszane soki
owocowe, napoje bezalkoholowe na bazie owoców o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje owocowe i soki owocowe, napoje warzywne, napoje
witaminizowane, piwo i produkty piwowarskie, piwo, piwo
bezalkoholowe, sok pomidorowy [napój], skoncentrowane
soki owocowe, soki owocowe do użytku jako napoje, soki
warzywne [napoje], syropy do napojów, warzywne napoje
typu smoothie, woda mineralna [napoje], napoje energetyzujące, napoje na bazie owoców lub warzyw, 33 cydr, cydr
słodki, cydr wytrawny, wino, wino owocowe, 35 doradztwo
handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, kampanie marketingowe, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi importowo - eksportowe, usługi promocyjne i reklamowe, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia
usług, produkcja filmów reklamowych, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, marketing finansowy,
pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów
handlowych, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, marketing dotyczący promocji, marketing imprez
i wydarzeń, usługi w zakresie tworzenia marki, reklama, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez
dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich, promowanie [reklama] działalności gospodarczej,
usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), organizacja konkursów w celach reklamowych, 36 doradztwo
finansowe, transakcje finansowe, badania finansowe, inwestycje finansowe, inwestowanie w nieruchomości, doradztwo finansowe i usługi konsultingu finansowego, pośrednictwo w usługach finansowych, pośrednictwo w sprawach
inwestycji finansowych, pozyskiwanie funduszy dla rozwoju
nowych technologii, usługi finansowo - inwestycyjne, usługi
finansowe dotyczące nieruchomości, finansowanie rozwoju
produktów, 39 magazynowanie i składowanie, usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania [transport], transport
żywności, transport towarów, logistyka transportu, usługi
transportowe, transport i składowanie, usługi transportu
żywności, 40 przetwarzanie żywności i napojów, wytłaczanie owoców, konserwowanie napojów i żywności, puszkowanie żywności, 41 organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie
imprez i zawodów sportowych, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie konkursów, organizacja konkursów edukacyjnych, prowadzenie konkursów
w Internecie, organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
organizowanie wykładów edukacyjnych, dostarczanie infor-
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macji edukacyjnych, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi
edukacyjne dotyczące sportu, 42 tworzenie witryn internetowych, usługi badawczo - rozwojowe, usługi doradztwa
w dziedzinie rozwoju technologicznego, prace badawczo
- rozwojowe nad produktami, prace badawczo - rozwojowe
w zakresie produktów, prace badawczo - rozwojowe nad nowymi produktami.
(210)
(731)
(540)
(540)

500668
(220) 2019 06 04
JAGODA ANDRZEJ, Piła
(znak słowno-graficzny)
WHITE TAXI

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 39 usługi taksówkarskie.
(210)
(731)
(540)
(540)

500671
(220) 2019 06 04
GRACZ MIROSŁAW, Piła
(znak słowno-graficzny)
WHITE TAXI

(531) 03.03.01, 03.03.03, 03.03.15, 03.03.24, 25.07.04, 27.05.01
(510), (511) 39 usługi taksówkarskie.
500672
(220) 2019 06 04
ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE UNIA SPÓŁDZIELNIA
PRACY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNIBEN silver
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne, wyroby medyczne do stosowania na skórę i błonę śluzową.
(210)
(731)
(540)
(540)

500673
(220) 2019 06 04
PYTLIŃSKA HALINA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
MEDUZA

(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 anchois, filety rybne, homary nieżywe, kawior, konserwy rybne, krewetki różowe (nieżywe), krewetki
(nieżywe), langusty (nieżywe), łosoś, małże jadalne nieżywe,
małże mięczaki (nieżywe), małże (nieżywe), mrożone owoce,
ostrygi nieżywe, raki nieżywe, rybne potrawy, ryby konser-
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wowane, ryby nieżywe, sardynki, skorupiaki nieżywe, solone
ryby, śledzie, ślimaki (jaja) [jadalne], ślimaki morskie [nieżywe], tuńczyk, wodorosty (opiekane), wodorosty (wyciągi z)
do celów spożywczych, żywność przygotowywana z ryb,
warzywa mrożone, ryby mrożone, mrożone owoce morza,
przystawki mrożone składające się głównie z owoców morza, mrożone posiłki składające się głównie z ryb, 30 lody
spożywcze, lód do napojów chłodzących, lód naturalny lub
sztuczny, mrożony jogurt [lody spożywcze], sorbety [lody],
spożywcze [lody], sushi, wodorosty [przyprawa], 39 magazynowanie, pakowanie produktów, pakowanie towarów, przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi,
składowanie, rozładunek, samochodowy transport, składowanie towarów, dostarczanie towarów, spedycja.
(210)
(731)
(540)
(540)

500685
(220) 2019 06 03
STAROŃ DOMINIK WIKTOR WROTEL, Dzierżoniów
(znak słowno-graficzny)
WS WROSTAL METAL INDUSTRIES

(531) 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe drobne wyroby, gwoździe metalowe, czopy metalowe, kątowniki stalowe, zawory metalowe,
inne niż części maszyn, tuleje metalowe [inne niż części
do maszyn], metalowe zawory regulujące [inne niż części
maszyn], kątowniki stalowe metalowe, 7 narzędzia [części maszyn], narzędzia do obrabiarek, narzędzia do użytku
w obrabiarkach, narzędzia do obróbki krawędzi [maszyny],
narzędzia do skrawania jednoostrzowe [części maszyn], narzędzia do skrawania jednoostrzowe [maszyny], narzędzia
modularne do maszyn, łożyska [części maszyn], łożyska
wałów [części maszyn], łożyska wałeczkowe [części do maszyn], łożyska do montażu [części maszyn], wkładki do łożysk
[części maszyn], prowadnice maszynowe [części maszyn],
zawory [części maszyn], zawory zamykające [części maszyn],
zawory klapowe [części maszyn], tłumiki [części maszyn],
młotki [części maszyn], suporty [części maszyn], noże [części
maszyn], ostrza [części maszyn], uchwyty do ostrzy [części
maszyn], precyzyjne przecinaki [części maszyn], bloki [części
maszyn], sprężyny [części maszyn], gniazda [części maszyn],
cewki [części maszyn], obudowy [części maszyn], obudowy
łożysk [części maszyn], podajniki [części maszyn], głowice
wiertarskie [części maszyn], zawory redukcyjne [części maszyn], zawory dozujące [części maszyn], szczotki druciane
[części maszyn], matryce wstępne [części maszyn], uchwyty
rdzeni [części maszyn], regulatory ciśnienia [części maszyn],
sprzęgła przeciążeniowe [części maszyn], pierścienie osłon
[części maszyn], krzywki stanowiące części maszyn, popychacze krążkowe [części maszyn], tuleje sprężyste [części
maszyn], świdry wiertnicze [części maszyn], walce okołkowane [części do maszyn], frezarki pionowe [części do maszyn],
tarcze polerskie [części do maszyn], mechanizmy do łączenia
[części do maszyn], przekładnie zębate z kołami zmianowymi stanowiące części maszyn, 8 narzędzia ręczne, narzędzia
skrawające [narzędzia ręczne].

Nr ZT34/2019

(210) 500686
(220) 2019 06 04
(731) SAINI AVINASH, Walendów
(540) (znak słowny)
(540) ZILLER
(510), (511) 18 parasole.
(210) 500687
(220) 2019 06 04
(731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, UJEŹDZIEC MAŁY
(540) (znak słowny)
(540) MODA MIĘSKA
(510), (511) 18 parasole, parasole dla dzieci, parasole nieprzemakalne, parasole plażowe, parasole ogrodowe, pokrowce na parasole, przeciwsłoneczne parasole, artykuły
podróżne [walizki, torby], bagaże podróżne, brezentowe
torby na zakupy, duże, lekkie torby sportowe do noszenia
na nadgarstku, elastyczne torby na odzież, kopertówki [małe
torebki], kosmetyczki, kuferki na kosmetyki sprzedawane bez
wyposażenia, kufry i walizki, małe plecaki, małe portmonetki,
małe torby dla mężczyzn, małe walizki, organizery podróżne
przystosowane do bagażu, paski do torebek na ramię, plecaki, plecaki na kółkach, plecaki sportowe, plecaki wycieczkowe, podróżne torby na ubranie, portfele do przypinania
na pasku, portfele na karty kredytowe, portfele nie z metali szlachetnych, portfele wraz z etui na karty, portmonetki
wielofunkcyjne, przywieszki do bagażu, sakiewki do przechowywania przyborów do makijażu, kluczy i innych rzeczy
osobistych, sakiewki ściągane na sznurek, saszetki biodrowe,
saszetki męskie, stylowe torebki, sznurkowe siatki na zakupy,
teczki i aktówki, tekstylne torby na zakupy, torby, torby gimnastyczne, torby do pracy, torby na kółkach, torby na obuwie,
torby na odzież sportową, torby na pas i na biodra [nerki],
torby na piesze wycieczki, torby na ramię, torby na wyjazdy
weekendowe, torby na zakupy, torby [pokrowce] na ubrania
do podróży, torby na zakupy wielokrotnego użytku, torby
pamiątkowe, torby plażowe, torby naramienne dla dzieci,
torby podróżne [podręczne], torby podróżne na kółkach,
torby przenośne, torby płócienne, torby robione na drutach,
nie z metali szlachetnych, torby szkolne [z paskiem na ramię],
torby szkolne na książki, torby uniwersalne, torby turystyczne, torby zakupowe, torebki, torebki na biodra [nerki], torebki, portmonetki i portfele, torebki - worki, tornistry szkolne,
walizki, worki, sakiewki, worki ze sznurkiem.
(210)
(731)
(540)
(540)

500688
(220) 2019 06 04
TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, UJEŹDZIEC MAŁY
(znak słowno-graficzny)
MEAT Lovers

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 18 parasole, parasole dla dzieci, parasole nieprzemakalne, parasole plażowe, parasole ogrodowe, pokrowce na parasole, przeciwsłoneczne parasole, artykuły
podróżne [walizki, torby], bagaże podróżne, brezentowe
torby na zakupy, duże, lekkie torby sportowe do noszenia
na nadgarstku, elastyczne torby na odzież, kopertówki [małe
torebki], kosmetyczki, kuferki na kosmetyki sprzedawane bez
wyposażenia, kufry i walizki, małe plecaki, małe portmonetki,
małe torby dla mężczyzn, małe walizki, organizery podróżne
przystosowane do bagażu, paski do torebek na ramię, ple-
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caki, plecaki na kółkach, plecaki sportowe, plecaki wycieczkowe, podróżne torby na ubranie, portfele do przypinania
na pasku, portfele na karty kredytowe, portfele nie z metali szlachetnych, portfele wraz z etui na karty, portmonetki
wielofunkcyjne, przywieszki do bagażu, sakiewki do przechowywania przyborów do makijażu, kluczy i innych rzeczy
osobistych, sakiewki ściągane na sznurek, saszetki biodrowe,
saszetki męskie, stylowe torebki, sznurkowe siatki na zakupy,
teczki i aktówki, tekstylne torby na zakupy, torby, torby gimnastyczne, torby do pracy, torby na kółkach, torby na obuwie,
torby na odzież sportową, torby na pas i na biodra [nerki],
torby na piesze wycieczki, torby na ramię, torby na wyjazdy
weekendowe, torby na zakupy, torby [pokrowce] na ubrania
do podróży, torby na zakupy wielokrotnego użytku, torby
pamiątkowe, torby plażowe, torby naramienne dla dzieci,
torby podróżne [podręczne], torby podróżne na kółkach,
torby przenośne, torby płócienne, torby robione na drutach,
nie z metali szlachetnych, torby szkolne [z paskiem na ramię],
torby szkolne na książki, torby uniwersalne, torby turystyczne, torby zakupowe, torebki, torebki na biodra [nerki], torebki, portmonetki i portfele, torebki-worki, tornistry szkolne,
walizki, worki, sakiewki, worki ze sznurkiem.
500690
(220) 2019 06 04
IC TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CreamLUX
(210)
(731)

(531) 01.13.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 chemikalia czyszczące, detergenty do użytku
przemysłowego, chemiczne środki czyszczące do użytku
przemysłowego, chemiczne środki czyszczące do stosowania w procesach przemysłowych produkty chemiczne
do celów przemysłowych, mianowicie produkty odtłuszczające, odbarwiające, pochłaniające, impregnujące, emulgatory, substancje powierzchniowo czynne i substancje żrące,
3 środki i preparaty czyszczące, środki myjące, wybielające,
odtłuszczające, polerujące, nabłyszczające, szorujące i ścierające do użytku profesjonalnego w przemyśle, budynkach
i miejscach użyteczności publicznej oraz gastronomii, środki
i preparaty czyszczące, myjące, polerujące, szorujące i ścierające do użytku domowego, odplamiacze, środki i preparaty
do usuwania rdzy, środki do usuwania kamienia.
(210)
(731)
(540)
(540)

500712
(220) 2019 06 05
ZEGARSKI TOMASZ ABC-HOLIDAY.PL, Niemcz
(znak słowno-graficzny)
SunEvent CREATED BY ABC-HOLIDAY.PL
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(531) 01.03.07, 02.07.16, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 39 organizacja i rezerwowanie wycieczek, organizacja wycieczek turystycznych, organizowanie i przeprowadzanie wycieczek i zwiedzania, organizowanie podróży,
planowanie trasy podróży, transport bagażu podróżnego,
czarterowanie pojazdów podróżnych, transport drogowy
podróżnych, transport lądowy podróżnych, rezerwacja biletów na podróż, rezerwacja miejsc na podróż.
(210)
(731)
(540)
(540)

500715
(220) 2019 06 05
BLATSIOS GRENO SPÓŁKA JAWNA, Pietrzykowice
(znak słowno-graficzny)
frotex

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 ściereczki do wycierania kurzu, ściereczki
do wycierania mebli, ścierki do czyszczenia, ścierki do mycia
podłóg, 24 tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny do celów
włókienniczych, tkaniny obiciowe, tkaniny i materiały tekstylne w belach, bielizna domowa, pościel, bielizna pościelowa,
bielizna kąpielowa, ręczniki tekstylne, bielizna stołowa tekstylna, obrusy, serwety i serwetki tekstylne, bieżniki stołowe,
podkładki z tkanin, narzuty i pokrowce na meble, pledy, dekoracyjne poszewki na poduszki, materiałowe ścierki do osuszania naczyń, 27 maty łazienkowe, dywaniki łazienkowe.
500718
(220) 2019 06 05
NOWARA MAREK DOLNOŚLĄSKI PARK
PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Future Architekci
(210)
(731)

(531) 26.03.16, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 architektura, usługi architektoniczne, doradztwo architektoniczne.
500724
(220) 2019 06 05
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) NADBUŻAŃSKA
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby na bazie mięsa.
(210)
(731)

500729
(220) 2019 06 05
AGRO INTEGRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kuklinów
(540) (znak słowny)
(540) Futter Nova 11
(510), (511) 31 nasiona roślin rolniczych i ich mieszanki, nasiona traw oraz ich mieszanki.
(210)
(731)
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500735
(220) 2019 06 05
AGRO INTEGRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kuklinów
(540) (znak słowny)
(540) Agro integracja
(510), (511) 44 usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(210)
(731)

500742
(220) 2019 06 05
RIVIA GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żuków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXCLUSIVE BEAUTY BY RIVIA COSMETICS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne,
balsamy kosmetyczne, wyroby kosmetyczne, kredki do brwi,
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty osobiste, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty
kosmetyczne, wody toaletowe, kremy, mleczka i balsamy
do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery
do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, olejki
perfumeryjne, ołówki kosmetyczne, toniki, żele, preparaty
do kąpieli, mydła w kostce, mydła w płynie, mydła w żelu,
nielecznicze sole wspomagające wyszczuplanie, kremy
do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne
wyszczuplające, olejki eteryczne, perfumy, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szampony, preparaty do pielęgnacji
włosów, cienie, pudry, fluidy-make-up, błyszczyki, maskary,
kremy do rąk, tusze do rzęs, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, olejki eteryczne.
500770
(220) 2019 06 05
PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFi 100% najlepszych składników Smalec
Szlachetny z mięsem, jabłkiem i cebulką Produkt
bezglutenowy Bez konserwantów
(210)
(731)

(531)

03.07.03, 05.09.06, 05.07.13, 08.01.06, 26.01.01, 09.01.10,
26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 tłuszcze do smarowania, tłuszcze zwierzęce,
smalec, smalec z mięsem.
500806
(220) 2019 06 06
BROWAR FAKTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) FAKTORIA BROWAR RZEMIEŚLNICZY

(531) 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo.
500822
(220) 2019 06 06
ZAROSA RADOSŁAW FIRMA USŁUGOWOHANDLOWA-PARK ROZRYWKI SKOCZUŚ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARK ROZRYWKI SKOCZUŚ
(210)
(731)

(531) 24.09.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 sprzątanie biur na podstawie umowy, sprzątanie bojlerów przemysłowych, sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, sprzątanie budynków i terenów
przemysłowych, sprzątanie budynków użyteczności publicznej, sprzątanie centrów rekreacyjnych na podstawie umowy, sprzątanie domów, sprzątanie domów mieszkalnych,
sprzątanie dróg dojazdowych na budowy, sprzątanie fabryk,
sprzątanie hoteli, sprzątanie klubów na podstawie umowy,
sprzątanie nieruchomości, sprzątanie obiektów przed imprezami i po imprezach, sprzątanie placów budowy, sprzątanie
poddaszy, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie
pomieszczeń na ładunki, sprzątanie sklepów, sprzątanie
szkół, sprzątanie szpitali, sprzątanie terenów miejskich, sprzątanie terenów publicznych, sprzątanie toalet publicznych,
sprzątanie zakładów przemysłowych, udzielanie informacji
związanych ze sprzątaniem budynków, usługi czyszczenia
związane ze sprzątaniem przemysłowym, zewnętrzne i wewnętrzne sprzątanie samolotów, 41 centra rozrywki, certyfikacja w odniesieniu do nagród edukacyjnych, chronometraż
imprez sportowych, coaching w zakresie życia osobistego
[life coaching], cyrki, degustacje win [usługi edukacyjne,
degustacje win [usługi rozrywkowe], didżeje na przyjęcia
i imprezy specjalne, dopasowywanie kijów golfowych do indywidualnych użytkowników, doradztwo specjalistyczne
w zakresie edukacji, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie organizacji zawodów kulinarnych, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, doradztwo w zakresie planowania przyjęć, doradztwo
w zakresie produkcji filmów i muzyki, doradztwo w zakresie
sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia
zawodowego, doradztwo w zakresie treningu fizycznego,
doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe (doradztwo
edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo zawodowe [edukacja] wesołe miasteczka, parki rozrywki, trampolina, zamek
dmuchany.

Nr ZT34/2019
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(731)
(540)
(540)
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500823
(220) 2019 06 06
WOŁOWSKI JAROSŁAW KRYSTIAN MOJAZU, Piła
(znak słowno-graficzny)
Przytulna

(531) 05.05.20, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, ciasta lodowe,
ciasta czekoladowe, ciasta słodowe, ciasta mrożone, ciasta
wegańskie, ciasta z kremem, ciasta z melasą, ciasta z bakaliami, ciasta z cukierkami, świeże placki jako ciasta, ciasta z dyni,
mrożone ciasta jogurtowe, kurtoszkalacze jako ciasta kominowe, lukrowane ciasta z owocami, ciasta w polewie czekoladowej, ciasta na bazie pomarańczy, placki z nadzieniem
owocowym, ciasta z kremem, ciasta drożdżowe z nadzieniem
z owoców, ciasta czekoladowe wykonane z czekoladowego
biszkoptu, desery lodowe, desery czekoladowe, budynie deserowe, suflety deserowe, musy deserowe, desery z muesli,
gotowe desery jako wyroby cukiernicze, deser puddingowy
na bazie ryżu, gotowe desery na bazie czekolady, mrożone
mleczne desery w formie batonów, desery z warstwą lodów,
owoców i bitej śmietany, ciastka, ciastka czekoladowe, ciastka herbaciane, ciastka owsiane, ciastka migdałowe, ciastka
serowe, rurki waflowe jako ciastka, podłużne biszkopty jako
ciastka, kruche ciastka, herbatniki, brownie jako ciastka czekoladowe, wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, wyroby ciastkarskie z makiem, chrupiące ciastka z kremem, ciastka
w polewie o smaku czekoladowym, kruche ciastka maślane
z polewą czekoladową, muffiny, tatry, biszkopty, ciasta bez
glutenu, lody, desery lodowe, 43 usługi kawiarni, kawiarnia, usługi barów kawowych, usługi dostawy kawy do biur,
zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi
klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków
i napojów, usługi kateringowe.
(210) 500827
(220) 2019 06 06
(731) KOZIEŁ DARIUSZ PPUH AGRO, Lubomirka
(540) (znak słowny)
(540) chmielowe rewolucje
(510), (511) 31 chmiel, wyciąg z chmielu do wytwarzania
piwa, wyciąg z chmielu do celów spożywczych, uprawa
i przetwarzanie chmielu, 35 usługi w zakresie nabywania dla
osób trzecich chmielu, wyrobów i wyciągów z chmielu oraz
maszyn i urządzeń do uprawy chmielu i jego przetwarzania,
sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet
oraz sklepów detalicznych i hurtowych chmielu, wyrobów
i wyciągów z chmielu oraz maszyn i urządzeń do uprawy
chmielu i jego przetwarzania, 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.
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500839
(220) 2019 06 07
MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR TENCZYNEK 1553 LAGER
(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, piwo słodowe, produkty piwowarskie,
woda, wody mineralne, wody źródlane, napoje owocowe,
soki, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje gazowane, 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.
500844
(220) 2019 06 07
TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PITAMET
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do leczenia wysokiego poziomu cholesterolu.
(210)
(731)

500845
(220) 2019 06 07
TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PITADIA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do leczenia wysokiego poziomu cholesterolu.
(210)
(731)

500848
(220) 2019 06 07
TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PITAPRO
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do leczenia wysokiego poziomu cholesterolu.
(210)
(731)

(210) 500862
(220) 2019 06 07
(731) MELENSON JAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Shawarma Jaffa TelAviv

(531)

(531) 28.09.99, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 1 humus, 29 gotowe posiłki składające się
głównie z kebaba, sałatka Cezar, sałatka z kurczaka, falafel,
30 chleb pita.

(210)
(731)

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

500864
(220) 2019 06 07
CIECIERSKI DOMINIK, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
KANCELARIA ANTYWINDYKACYJNA

(531) 10.03.04, 27.05.01, 26.02.05, 26.03.06, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 36 usługi finansowania,
41 doradztwo zawodowe, 45 usługi pomocy w sprawach
spornych.
500869
(220) 2019 06 07
PRZEDSIĘBIORSTWO FINANSOWO-INWESTYCYJNE
GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WATER WORLDS ŹRÓDŁO POZYTYWNYCH EMOCJI

(210)
(731)

Nr ZT34/2019

01.03.01, 01.03.17, 01.15.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02,
29.01.04
(510), (511) 41 rozrywka: pokazy na żywo w celach rozrywkowych, pokazy i wystawy w celach rozrywkowych i edukacyjnych, organizacja koncertów, organizacja i prowadzenie
konkursów [rozrywka], organizacja spektakli,organizacja
rozrywki.
500898
(220) 2019 06 07
PAŃCZYK MARCIN, PAŃCZYK KATARZYNA SALMAX
SPÓŁKA CYWILNA, Wyry
(540) (znak słowny)
(540) PRIMERO APARTMENTS
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, wynajem
nieruchomości i majątku, wynajem mieszkań, studio i pokoi,
wynajem domów, wynajem apartamentów, organizowanie
wynajmu nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, agencje
nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, usługi
finansowe, usługi finansowe dotyczące nieruchomości,
usługi finansowe w zakresie zakupu i inwestycji w nieruchomości, finansowe usługi developerskie w zakresie sprzedaży nieruchomości, usługi inwestycyjne związane z nieruchomościami, usługi inwestycyjne, inwestycje kapitałowe,
inwestycje finansowe, inwestowanie kapitału w nieruchomości, doradztwo inwestycyjne, finansowanie inwestycji,
administrowanie inwestycjami, zarządzanie inwestycjami,
usługi sprzedaży nieruchomości, usługi sprzedaży mieszkań
i lokali użytkowych, usługi sprzedaży apartamentów, usługi
sprzedaży nieruchomości z zawartymi umowami najmu lub
dzierżawy, usługi deweloperskie w zakresie finansowania
nieruchomości.
500901
(220) 2019 06 07
AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Ustroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RESTORE
(210)
(731)

(531) 03.09.01, 26.01.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 rozrywka: oceanaria [rozrywka], rozrywka
w postaci parków wodnych i parków rozrywki, rozrywka pokazy na żywo w celach rozrywkowych.
500874
(220) 2019 06 07
PRZEDSIĘBIORSTWO FINANSOWO-INWESTYCYJNE
GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EGZOTYCZNA LAGUNA
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 24.17.08, 17.01.19, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03
(510), (511) 44 badania medyczne, badania w celu oceny
zagrożenia dla zdrowia, badania w zakresie diagnozy stanu
zdrowia, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo
w zakresie diety i odżywiania się, fizjoterapia, interpretacja
sygnałów elektrokardiograficznych, kliniki medyczne, medyczne badania osób, monitorowanie pacjentów, opieka
medyczna i zdrowotna, opieka pielęgniarska, medyczna,
opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji
fizycznej, ochrona zdrowia, rehabilitacja fizyczna, sanatoria,
udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych
do celów rehabilitacji zdrowotnej, udzielanie informacji
z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, usługi doradcze
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i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi opieki
zdrowotnej, usługi telemedyczne, wynajem sprzętu do opieki zdrowotnej dla ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

500908
(220) 2019 06 08
SIEPRAWSKI MARCIN, Kraków
(znak słowno-graficzny)
!Bravo Tango!
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(531) 27.05.01, 26.11.13
(510), (511) 7 łożyska wałeczkowe, podparcia wspornikowe
łożysk, osie jako części maszyn, maźnice, łożyska, łożyska
do wałów napędowych, pierścienie do łożysk kulkowych,
łożyska toczne, łożyska samosmarowalne, wały korbowe.
500919
(220) 2019 06 10
ITENSITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) obecnosci.pl

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.99, 04.03.19
(510), (511) 42 oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
(531)

02.07.02, 02.07.16, 27.05.01, 27.05.05, 24.17.04, 29.01.01,
29.01.08
(510), (511) 25 odzież taneczna, kostiumy taneczne, nakrycia
głowy, artykuły odzieżowe do użytku teatralnego, balerinki
[obuwie], bielizna osobista [część garderoby], bielizna termoaktywna, bielizna wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie], buty baletowe, buty damskie, buty do baletu, kapelusze, halki [odzież],
halki [bielizna], gorsety, buty gimnastyczne, kostiumy teatralne,
odzież gimnastyczna, obuwie, odzież, odzież treningowa, pantofle do baletu, rękawiczki, przybrania głowy [woalki], toczki [kapelusze], buty do tańca, buty do tańca towarzyskiego, rajstopy
do tańca i gimnastyki [wyroby pończosznicze], 41 studia tańca,
szkoły tańca, nauka tańca, udzielanie lekcji tańca, organizowanie pokazów tańca, pokazy tańca na żywo, nauka tańca dla
dorosłych, nauka tańca dla dzieci, usługi w zakresie klubów tańca, usługi w zakresie nauki tańca, usługi edukacyjne związane
z tańcem, udostępnianie obiektów i sprzętu do tańca, produkcja
pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy, udostępnianie sal do tańca i ich wyposażenia, produkcja pokazów
rozrywkowych obejmujących występy tancerzy i piosenkarzy,
przedstawienia teatralne, organizowanie widowisk [impresariat],
organizowanie seminariów związanych z działalnością kulturalną, organizowanie turniejów, organizacja atrakcji na obozach
letnich, obozy letnie [rozrywka i edukacja], organizacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich, organizacja aktywności kulturalnych na obozach letnich, coaching w zakresie życia
osobistego [life coaching], doradztwo zawodowe i coaching
[doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], usługi szkoleniowe lub
edukacyjne w dziedzinie life coachingu, nauczanie języków obcych, szkolenia personelu, warsztaty w celach szkoleniowych,
warsztaty w celach kulturalnych, warsztaty do celów rekreacyjnych, warsztaty w celach edukacyjnych, organizowanie wykładów, seminaria, budowanie zespołu (edukacja), trening rozwoju
osobistego, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego.
(210)
(731)
(540)
(540)

500915
(220) 2019 06 10
DONGGUAN TR BEARING CO., LTD, Liaobu, CN
(znak słowno-graficzny)
TR

500930
(220) 2019 06 10
HAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STACJA ORIENT
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.15
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków,
kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi osobistych kucharzy,
usługi restauracyjne, usługi restauracji specjalizujących się
w makaronach udon i soba, usługi restauracji washoku.
(210) 500955
(220) 2019 06 10
(731) ŁYSZCZYK PAWEŁ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) HARMONIZACJA KWANTOWA
(510), (511) 41 organizacja i przeprowadzanie warsztatów
i seminariów w zakresie samoświadomości, kursy w zakresie rozwoju osobistego, kursy samoświadomości [szkolenia],
akredytacja [certyfikacja] osiągnięć edukacyjnych, coaching
w zakresie życia osobistego [life coaching], edukacja dorosłych, nauczanie, nauczanie praktyk medytacyjnych, nauczanie i szkolenia, kursy korespondencyjne, nauka na odległość,
opracowywanie materiałów edukacyjnych, fankluby, organizowanie fanklubów, organizacja warsztatów i seminariów,
pokazy edukacyjne, produkcja filmów w celach edukacyjnych, publikacja czasopism, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie czasopism elektronicznych, tłumaczenia językowe.
(210)
(731)

500977
(220) 2019 06 11
ADAMIAK-RÓŻAŃSKA MAGDALENA P.P.H.U. J&M,
Dłutów
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(540) (znak słowny)
(540) EXTRA ŻONA
(510), (511) 24 ręczniki tekstylne, ręczniki do twarzy tekstylne, prześcieradła, dzianina, kołderki, kołdry, koce.
(210) 500982
(220) 2019 06 11
(731) FIJAŁKOWSKI ANDRZEJ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FABIO
(510), (511) 9 okulary, oprawki do okularów, oprawki do okularów korekcyjnych i okularów przeciwsłonecznych, szkła
kontaktowe, szkło optyczne, soczewki do okularów, soczewki
kontaktowe, okulary przeciwsłoneczne, okulary korekcyjne.
500990
(220) 2019 06 11
NEXON PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYROP z porostem islandzkim ISLANDZKI medic+
(210)
(731)

Nr ZT34/2019

paraty biologiczne dla celów leczniczych lub medycznych,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, żywność dla
niemowląt, materiały opatrunkowe, plastry, kremy do celów
medycznych lub leczniczych, balsamy do celów medycznych
lub leczniczych, maści do celów medycznych lub leczniczych,
syropy do celów leczniczych lub medycznych, krople do oczu
co celów leczniczych lub medycznych, krople doustne do celów leczniczych lub medycznych, wyroby medyczne w postaci
syropów, kropli, tabletek, saszetek w proszku, środki sanitarne
do celów leczniczych lub medycznych, środki odkażające, leki
dla ludzi, preparaty wspomagające leczenie, preparaty weterynaryjne, leki weterynaryjne.
500996
(220) 2019 06 11
DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk
(540) (znak słowny)
(540) delisana jaffa cakes
(510), (511) 30 biszkopty, ciasta, ciastka, ciastka czekoladowe, ciasteczka, herbatniki, owoce w polewie czekoladowej,
wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, słodycze, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze z czekolady,
wyroby piekarnicze.
(210)
(731)

(210) 500998
(220) 2019 06 11
(731) FIJAŁKOWSKI ANDRZEJ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FLAVIA
(510), (511) 9 okulary, oprawki do okularów, oprawki do okularów korekcyjnych i okularów przeciwsłonecznych, szkła
kontaktowe, szkło optyczne, soczewki do okularów, soczewki
kontaktowe, okulary przeciwsłoneczne, okulary korekcyjne.
501005
(220) 2019 06 11
DOBROWOLSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice Górne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	 Lucky! Go!

(210)
(731)

(531) 06.01.02, 25.01.15, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety,
dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne dla celów medycznych i leczniczych, mineralne dodatki do żywności
dla celów medycznych lub leczniczych, probiotyki, prebiotyki,
synbiotykl, preparaty wspomagające leczenie lub podnoszenie odporności organizmu, preparaty wzbogacające organizm
w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty witaminowe, mineralne preparaty spożywcze do celów medycznych
i leczniczych, mineralne suplementy diety, mineralne wody
do celów leczniczych lub medycznych, preparaty ziołowe
do celów medycznych i leczniczych, zioła lecznicze lub medyczne, napoje lecznicze lub medyczne, napary lecznicze lub
medyczne, herbaty lecznicze lub medyczne, preparaty biotechnologiczne dla celów leczniczych lub medycznych, pre-

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.06.05
(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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501012
(220) 2019 06 11
KLAUZ SEBASTIAN, SĘK-KLAUZ JOANNA GOLDMAN
SPÓŁKA CYWILNA, Tczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polski Caravaning

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 18.01.08
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, czasopisma, prasa, druki, prospekty, broszury, plakaty, fotografie,
wydawnictwa informacyjne i naukowe, książki, 35 usługi reklamy, promocji i marketingu świadczone na rzecz osób trzecich, edycja tekstów reklamowych, publikacja ogłoszeń i tekstów reklamowo-promocyjnych, uaktualnianie materiałów
reklamowych i ogłoszeń informacyjnych, usługi związane
z organizowaniem targów, pokazów i wystaw handlowych
i reklamowych, 41 usługi wydawnicze, nauczania i informacji
o edukacji, o imprezach rozrywkowych i rekreacji, publikowanie tekstów innych niż reklamowo-promocyjnych, publikowanie książek, usługi w zakresie organizowania wypoczynku i rekreacji, usługi organizowania i obsługi imprez.
501023
(220) 2019 06 12
BUSINESS SPORTS PROMOTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FIGHT CLUB
(510), (511) 35 usługi merchandisingu, przygotowywanie materiałów reklamowych i merchandisingowych dla osób trzecich,
Usługi doradztwa w zakresie public relations, badania w zakresie public relations, usługi badania opinii publicznej, badania
rynku mediów i reklamy, szkolenia z zakresu public relations, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public relations, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet,
wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych,
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, mediach drukowanych i elektronicznych (Internet), wynajmowanie przestrzeni reklamowej, usługi
produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji,
filmu, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw,
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 menedżerskie dla sportowców, udostępnianie informacji z wykorzystaniem baz danych
dotyczących bieżących wydarzeń politycznych i gospodarczych, usługi zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące
handlu elektronicznego, organizacja wystaw dla biznesu lub
handlu, w tym e-handlu, 38 elektroniczna transmisja danych
i informacji, transmisja programów telewizyjnych, zapewnienie
użytkownikom dostępu do Internetu, zapewnienie połączeń telekomunikacyjnych do baz danych lub Internetu, transmisja danych przez Internet, usługi dostępu do Internetu, udostępnianie
forów internetowych on-line, transmisja treści multimedialnych
przez Internet, transmisja strumieniowa telewizji przez Internet,
nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, usługi
świadczone przez dostawców Internetu, zapewnianie dostępu
do stron internetowych, zapewnianie dostępu do blogów internetowych, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, emisja filmów za pośrednictwem Internetu, usługi bramek
(210)
(731)
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telekomunikacyjnych, usługi poczty elektronicznej, usługi telekomunikacyjne, mianowicie elektroniczna transmisja danych
i informacji, wiadomości elektronicznych, usługi interaktywnej
tablicy ogłoszeń pozwalającej internautom wymianę informacji na temat zainteresowań, kolekcji, handlu i sprzedaży dóbr
i usług poprzez światową sieć komputerową, usługi agencji
informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, zapewnianie dostępu do platform handlu elektronicznego w Internecie, 45 licencjonowanie praw własności intelektualnej i przemysłowej, w tym związanych ze sportem, usługi prawne związane
z eksploatacją praw do transmisji wydarzeń sportowych, usługi
lobbystyczne inne niż w celach handlowych, zarządzanie prawami autorskimi.
501045
(220) 2019 06 12
SYNAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYNAGE

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, usługi reklamowe świadczone przez agencje reklamowe, copywriting, tworzenie tekstów reklamowych, usługi w zakresie pozycjonowania marki,
dekoracja wystaw sklepowych, zarządzanie biznesowe dla
sklepów, usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące
odzież, sklepowe usługi detaliczne związane z dywanami,
usługi w zakresie dekorowania wystaw sklepowych, usługi
w zakresie aranżacji wystaw sklepów detalicznych, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do napojów, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego
w odniesieniu do żywności, usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line, usługi sklepów
detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi
i pielęgnacyjnymi, usługi prezentowania produktów na wystawach sklepowych przez modelki lub modeli, usługi reklamowe w zakresie zwiększania świadomości społecznej na temat
korzyści z robienia zakupów w lokalnych sklepach, ecommerce w zakresie branży reklamowej i handlu w odniesieniu
do żywności, napojów, odzieży, produktów kosmetycznych
i pielęgnacyjnych, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu,
organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, usługi zarządzania
działalnością gospodarczą dotyczące handlu elektronicznego,
usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, dostarczanie informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego.
501048
(220) 2019 06 12
SYNAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMNI.
(210)
(731)

44

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01
(510), (511) 35 prowadzenie hurtowni, sklepu lub salonu
z materiałami budowlanymi, instalacyjnymi, sanitarnymi,
grzewczymi, płytkami łazienkowymi i armaturą łazienkową,
materiałami do wykańczania wnętrz, sprzedaż materiałów
budowlano-instalacyjnych poprzez zamówienia internetowe, agencje handlowe, reklama, promocja, zarządzanie
działalnością gospodarczą, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych w tym ulotek, prospektów i druków, prowadzenie i organizacja targów, giełd oraz wystaw handlowych
i reklamowych w tym w zakresie armatury i ceramiki sanitarnej oraz asortymentu instalacyjno-grzewczego, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia wystawienniczego, dekoracja
stoisk wystawienniczych, agencje reklamowe, usługi reklamowe świadczone przez agencje reklamowe, copywriting,
tworzenie tekstów reklamowych, usługi w zakresie pozycjonowania marki, dekoracja wystaw sklepowych, zarządzanie
biznesowe dla sklepów, usługi sklepów detalicznych on-line
obejmujące odzież, sklepowe usługi detaliczne związane
z dywanami, usługi w zakresie dekorowania wystaw sklepowych, usługi w zakresie aranżacji wystaw sklepów detalicznych, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie
sklepów detalicznych, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do napojów, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do żywności, usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, zawieranie
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line,
usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi prezentowania
produktów na wystawach sklepowych przez modelki lub
modeli, usługi reklamowe w zakresie zwiększania świadomości społecznej na temat korzyści z robienia zakupów w lokalnych sklepach, e-commerce w zakresie branży budowlano-instalacyjnej, wnętrzarskiej, sanitarnej, grzewczej, artykułów
do wykończenia i wyposażenia łazienek, organizacja wystaw
dla biznesu lub handlu, usługi zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące handlu elektronicznego, usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego,
dostarczanie informacji i świadczenie usług doradczych
w zakresie handlu elektronicznego.
(210) 501050
(220) 2019 06 12
(731) Diamond Quest Limited, Road Town, VG
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 28.03.99
(510), (511) 34 tytoń, zapałki, papierosy, papierośnice, filtry
papierosowe, artykuły dla palaczy, cygarniczki, bibułka papierosowa, filtry do papierosów, ustniki do cygarniczek, fajki
tytoniowe, cygaretki, cygara, popielniczki dla palaczy, zapalniczki dla palaczy.
501114
(220) 2019 06 13
Trade Corporation International, S.A. Unipersonal,
Madryt, ES
(540) (znak słowny)
(540) ESTIPLANT 24
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie, nawozy, nawozy do użyźniania
gleby.

(210)
(731)
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501133
(220) 2019 06 13
KNEFEL MONIKA EUROPEJSKI INSTYTUT BADAŃ
INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI, Kielce
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 02.01.08, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 44 usługi związane z poprawą zdrowia i kondycji
psychofizycznej zwłaszcza w warunkach szpitalnych i uzdrowiskowych takie jak: usługi odnowy biologicznej, inhalacji,
basenów solankowych i siarczkowych, jodkowo - bromkowych, kąpieli solankowych i siarczkowych, kąpieli mineralnych, podwodnych masaży kończyn, masażu klasycznego,
masażu kamieniami, masażu krzemieniem pasiastym, sauny
z podczerwienią, krioterapii - leczenie zimnem, kosmetyki
ciała, tężnia z wykorzystaniem wody solankowej oraz ekstraktów roślinnych, usługi fitness, prowadzenia gimnastyki,
w tym gimnastyki korekcyjnej, z wykorzystaniem praktyki
lekarskiej ogólnej i specjalistycznej, usługi fizjoterapii, fizykoterapii, turystyka zdrowotna i prozdrowotna, rehabilitacyjna,
zabiegi samoopalające, usługi aromaterapii, bioterapii, usługi
w zakresie profilaktyki zdrowotnej i rekonwalescencji, ziołolecznictwo i medycyna ludowa, program terapeutyczny
skojarzonych elementów jogi hormonalnej, diety opartej
na związkach bioaktywnych i zabiegów odnowy biologicznej wykonywanych zgodnie z harmonią rytmu księżyca.
(210) 501141
(220) 2019 06 13
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Aleric Deslo Active
(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,
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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) 501142
(220) 2019 06 13
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Acatar Zatoki
(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
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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.
501192
(220) 2019 06 14
BECREO TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) BECREO
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane,
oprogramowanie, oprogramowanie gier, edukacyjne programy komputerowe, edukacyjne materiały na zajęcia,
do pobrania, e-booki, publikacje elektroniczne, urządzenia
i przyrządy do nauczania, urządzenia i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, zestawy naukowe w postaci urządzeń
dydaktycznych, zestawy naukowe będące urządzeniami
instruktażowymi, roboty edukacyjne, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, sprzęt do gier wideo, 35 usługi sprzedaży
następujących towarów: gry, zabawki i akcesoria do zabawy,
sprzęt do gier wideo, utrwalone na nośnikach informacje
i dane, oprogramowanie, oprogramowanie gier, edukacyjne
programy komputerowe, edukacyjne materiały na zajęcia
do pobrania, e-booki, publikacje elektroniczne, urządzenia
i przyrządy do nauczania, urządzenia oraz przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, zestawy naukowe w postaci urządzeń
dydaktycznych, zestawy naukowe będące urządzeniami instruktażowymi, roboty edukacyjne, zarządzanie sklepami:
detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi w zakresie
pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, usługi agencji importowo-eksportowych,
usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób
trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, zarządzanie
przedsiębiorstwami franczyzowymi, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą,
organizowanie targów, wystaw i kongresów w celach handlowych oraz reklamowych, pokazy towarów, dekoracja
wystaw i witryn sklepowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, 41 usługi
edukacyjne, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej, szkolenia w zakresie programowania komputerów, usługi edukacyjne dotyczące pisania programów
komputerowych.
(210)
(731)

(210) 501198
(220) 2019 06 14
(731) NASTAWSKI PIOTR PMN, Wałbrzych
(540) (znak słowny)
(540) SANCTUS
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w hurtowniach i punktach
wyspecjalizowanych, w tym usługi sprzedaży za pośrednictwem internetu następujących towarów: książki, śpiewniki, poradniki, materiały dydaktyczne, kalendarze, plakaty,
zakładki do książek, kartki okolicznościowe, notatniki, gry
planszowe i edukacyjne, obrazy malowane, obrazy i obrazki wytłaczane z metalu, łańcuszki, medaliki, wydawnictwa
w formie elektronicznej, filmy i muzyka nagrane na nośni-
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kach danych, świece, świeczniki, figurki ozdobne z drewna,
porcelany i metalu, odzież, chusty i bandany na szyję, plecaki
i torby, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości poprzez radio, telewizję, Internet, prasę, usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, usługi portalu internetowego obejmujące takie
usługi telekomunikacyjne jak: przesyłanie za pośrednictwem
internetu informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych, wiadomości bieżących, usługi poczty elektronicznej,
obsługa internetowych forów dyskusyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

501218
(220) 2019 06 17
KRZYWDA SYLWIA TWOJA STOPA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
TWOJA STOPA

(531) 02.09.19, 26.01.03, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 doradztwo w zakresie fizykoterapii, usługi
kosmetyczne, diagnostyka medyczna, masaż, odnowa biologiczna, poradnictwo podologiczne, świadczenie usług
podologa, usługi laboratoryjne w zakresie badań stóp, konsultacje w zakresie profilaktyki stóp, leczenie chorób stóp
w tym: usuwanie kurzajek, brodawek, usuwanie odcisków,
modzeli i zrogowaceń, leczenie wrastających paznokci, leczenie grzybicy paznokci, leczenie stopy cukrzycowej, rekonstrukcje paznokci, terapie na pękające pięty, pocące się
stopy i suchą skórę stóp.
501230
(220) 2019 06 17
POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT
(210)
(731)

(531) 03.07.07, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 12 lądowe pojazdy i środki transportu, pojazdy
do poruszania się w powietrzu i przestrzeni kosmicznej, samoloty, samochody, części i akcesoria do pojazdów do poruszania się w powietrzu i przestrzeni kosmicznej, części
i akcesoria do pojazdów, 16 papier, karton i wyroby z tych
materiałów, a mianowicie: plakaty, druki, broszury, materiały introligatorskie, formularze, papeteria, artykuły biurowe,
mapy, katalogi, druki, periodyki, czasopisma, magazyny, pisma informacyjne (dla osób trzecich), albumy do kolorowania, kalendarze, książki, przybory szkolne, 35 sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, sprzedaż detaliczna
paliw do pojazdów na stacjach paliw, sprzedaż detaliczna
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzo-
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na w sklepach, usługi agencji reklamowych, organizacja
targów, wystaw w celach reklamowych, reklama, reklama
radiowa, telewizyjna, on-line, korespondencyjna, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, przygotowywanie
reklam prasowych, dystrybucja materiałów reklamowych
[próbek, druków, prospektów, broszur], usługi marketingu i promocji, prezentacje produktów, badania rynkowe,
organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, rekrutacja personelu, udostępnianie usług w zakresie rekrutacji pracowników, wynajem i dzierżawa maszyn
i urządzeń biurowych z wyłączeniem komputerów, obsługa
programów lojalnościowych, programy motywacyjne, pozyskiwanie stałych klientów i pracowników poprzez działania promocyjne i reklamowe, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, 36 usługi
ubezpieczeniowe, gwarantowanie pokrycia kosztów leczenia na rzecz podróżnych, obsługa roszczeń z tytułu
ubezpieczeń, organizacja ubezpieczeń podróżnych, pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, pośrednictwo w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych
wypadków, pośrednictwo w ubezpieczeniach transportowych, ubezpieczenia lotnicze, ubezpieczenia podróżne,
ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenie od straty
dokumentów, ubezpieczenie zdrowotne, usługi konsultacyjne i informacyjne dotyczące ubezpieczenia, informacja
o ubezpieczeniach, usługi w zakresie nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, udzielanie informacji
dotyczących nieruchomości, usługi wynajmu mieszkań,
wynajem zakwaterowania [mieszkania], nieruchomości
pożyczanie pod zastaw, wydawanie kart przed płaconych
i bonów, usługi depozytów sejfowych, usługi finansowe,
pieniężne i bankowe, handel walutami i wymiana walut,
międzynarodowe usługi bankowe, usługi bankowe i finansowe, usługi pośrednictwa finansowego, usługi pośrednictwa walutowego, przelewy i transakcje finansowe oraz
usługi płatnicze, usługi przekazywania pieniędzy za pośrednictwem środków elektronicznych, usługi transakcji
finansowych on-line, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz
osób trzecich], organizowanie funduszy na cele dobroczynne, pozyskiwanie funduszy na projekty pomocy zagranicznej, sponsorowanie i patronat finansowy, usługi w zakresie
wycen, 37 realizacja projektów budowlanych związanych
ze wznoszeniem budynków, wynajem i dzierżawa maszyn
i urządzeń budowlanych, naprawa i konserwacja sprzętu
komunikacyjnego, maszyn, samochodów, samolotów, obsługa i naprawa samolotów, konserwacja i naprawa samolotów, obsługa i naprawa samochodów, naprawa, przegląd
i konserwacja pojazdów i urządzeń do poruszania się drogą
powietrzną, organizowanie naprawy pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], 38 telekomunikacja, usługi telekomunikacyjne, działalność w zakresie
telekomunikacji satelitarnej, działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, łączność za pośrednictwem terminali
komputerowych, emisja radiowa, łączność telegraficzna,
łączność telefoniczna, emisja radiowa, emisja telewizyjna,
informacja o telekomunikacji, wypożyczanie aparatury
telekomunikacyjnej, wypożyczanie sprzętu do przesyłania informacji, wypożyczanie modemów, wypożyczanie
telefonów, usługi transmisji danych pomiędzy systemami informatycznymi w sieci, przekaz informacji on-line,
poczta elektroniczna, działalność portali internetowych,
39 transport, transport pasażerski, transport powietrzny,
transport drogowy, transport osób, transport lotniczy, organizowanie transportu, logistyka transportu, rezerwacja
transportu, usługi transportowe, organizowanie transportu
powietrznego, wynajmowanie transportu kolejowego, wy-
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najmowanie transportu drogowego, usługi pośrednictwa
transportowego, transport i dostawy towarów, transport
pasażerów, zwierząt i ładunków, dostarczanie informacji
dotyczących transportu, usługi transportu pojazdami silnikowymi, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu,
usługi w zakresie organizowania transportu, usługi rezerwacji w zakresie transportu, usługi konsultacyjne związane
z transportem, usługi doradcze związane z transportem,
organizacja transportu powietrznego, morskiego i lądowego, usługi linii lotniczych w zakresie transportu, usługi
w zakresie linii lotniczych i transportu, organizacja transportu drogą lądową, morską i powietrzną, organizowanie
transportu ładunków, organizowanie transportu towarów,
usługi w zakresie transportu towarów, usługi doradcze
związane z transportem towarów, usługi informacyjne
związane z transportem towarów, usługi transportu pojazdami, pośrednictwo frachtowe i w zakresie transportu,
transport lądowy osób, transport drogowy pasażerów, pasażerski transport samochodowy, autobusowe usługi transportowe, rezerwacja miejsc w różnych środkach transportu,
usługi w zakresie transportu drogowego dla osób, usługi
linii lotniczych w zakresie transportu pasażerów, organizowanie transportu pasażerskiego drogą powietrzną, morską
oraz koleją, transport i składowanie, transport i składowanie towarów, magazynowanie ładunku przed transportem,
usługi w zakresie cargo i frachtu, obsługa ładunków i usługi
frachtowe, usługi agencji frachtowych, fracht, załadunek
frachtu, spedycja frachtów, pośrednictwo frachtowe, ładowanie frachtu lotniczego, usługi frachtu lądowego, rezerwacja miejsc w różnych środkach transportu, rezerwacja
miejsc na podróż, nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), 41 usługi nauczenia, kształcenia, szkolenia,
pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, szkoły z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
nauczanie oraz szkolenie personelu latającego, personelu
pokładowego oraz obsługi naziemnej, prowadzenie konkursów telefonicznych, organizowanie gier i konkursów,
organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, usługi
w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczone
za pośrednictwem Internetu, usługi rozrywkowe związane z konkursami, 42 usługi komputerowe, programowania,
informatyki, usługi związane z zarządzaniem urządzeniami
informatycznymi, hosting, wynajem i dzierżawa komputerów jako rodzaju maszyn i urządzeń biurowych, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi restauracyjne
na terenie lotnisk lub dworców, usługi świadczone przez
restauracje, restauracje samoobsługowe, bary, kawiarnie,
kafeterie [bufety], usługi restauracyjne świadczone przez
hotele, hotele, hostele i pensjonaty, usługi hotelowe, tymczasowe zakwaterowanie, hotele, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych,
mieszkań na pobyt czasowy, pensjonatów, mieszkań dla
turystów, usługi turystyczne, usługi pośredników turystycznych, agentów turystycznych w zakresie rezerwacji noclegów, usługi w zakresie informacji turystycznej, udostępnianie sal konferencyjnych, udostępnianie pomieszczeń
na spotkania, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń na posiedzenia zarządu, wypożyczanie mebli, usługi informacyjne
w odniesieniu do wszystkich wyżej wymienionych usług.
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501239
(220) 2019 06 17
EM-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowny)
(540) TrueCool
(510), (511) 10 sprzęt medyczny, medyczne aparaty i instrumenty, medyczne urządzenia analityczne do celów medycznych, urządzenia i instrumenty medyczne.
(210)
(731)

501248
(220) 2019 06 17
UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) amki to GO

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze z sezamu, ciasta, ciastka, chałwa, słodycze, cukierki, batoniki, jadalne wafle, artykuły spożywcze ze zbóż, lody.
(210)
(731)
(540)
(540)

501290
(220) 2019 06 17
Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(znak słowno-graficzny)
VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA O SMAKU
ROSOŁU POLSKIE SMAKI

(531)

05.09.24, 08.07.01, 08.07.03, 11.03.08, 11.03.11, 11.03.20,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty
pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy
miso, zupy w proszku.
(210) 501292
(220) 2019 06 17
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA
POMIDOROWA POLSKIE SMAKI

(531)

05.09.17, 08.07.01, 08.07.03, 11.03.08, 11.03.11, 11.03.20,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty
pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy
miso, zupy w proszku.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

501294
(220) 2019 06 17
Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(znak słowno-graficzny)
VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA O SMAKU
SEROWYM POLSKIE SMAKI

05.09.06, 05.09.24, 08.07.01, 08.07.03, 11.03.08, 11.03.11,
11.03.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty
pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy
miso, zupy w proszku.

(210)
(731)
(540)
(540)
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501308
(220) 2019 06 18
GACH GRAŻYNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
GOSSA

(531) 01.15.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 chemiczny papierek wskaźnikowy, odczynniki
chemiczne, inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, preparaty chemiczne do celów naukowych, inne niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych, 9 amperomierze, analizatory powietrza, anemometry, aparatura do destylacji do celów naukowych, aparatura do kontrolowania temperatury, aparatura i przyrządy dla chemii, aparaty do projekcji przezroczy, aparaty fotograficzne, aplikacje komputerowe
do pobrania, artykuły optyczne, audiowizualne urządzenia
dydaktyczne [do nauczania], baterie słoneczne, brzęczyki,
cewki [induktory], cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, chronografy [aparaty rejestrujące przebieg zjawiska
w czasie], ciężarki do sond, cyfrowe stacje meteorologiczne,
cyrkle do mierzenia, częstotliwościomierze, czytniki [sprzęt
do przetwarzania danych], czytniki kodów kreskowych, czytniki książek cyfrowych, diody świecące [LED], drut miedziany
izolowany, druty magnetyczne dynamometry [siłomierze],
dyski optyczne, dźwigniowe wagi przesuwnikowe, ekierki
pomiarowe, ekrany projekcyjne, ekrany wideo, elektryczne
urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, epidiaskopy [rzutniki], falomierze, filmy rysunkowe
animowane, galwanometry, gwizdki sportowe, hologramy,
interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne terminale
z ekranami dotykowymi, interfejsy audio, interfejsy komputerowe, kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, kalorymetry, kamery wideo, kątomierze [przyrządy pomiarowe], kodowane
karty magnetyczne, komparatory, kompasy [przyrządy pomiarowe], komputery cienki klient, komputery do noszenia
na ciele lub w ubraniach, komputery kieszonkowe [PDA],
komputery przenośne [podręczne], krokomierze [pedometry], kwasomierze [areometry], lasery, nie do celów medycznych, latarnie magiczne [aparaty projekcyjne], lepkościomierze, liczydła, liny sondujące, lornetki, lupy [optyka], lustra
[optyka], łyżki do odmierzania, magnesy dekoracyjne, magnetyczne nośniki danych, manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne], maszyny i urządzenia do sondowania, meble laboratoryjne, membrany do aparatury naukowej, metronomy, miarki [przyrządy miernicze], miarki krawieckie, miary,
miary stolarskie, mierniki, mikrofony, mikrometry, mikroprocesory, mikroskopy, mikrotomy, modemy, monitory wyświetlające wideo do noszenia na ciele lub w ubraniach, neony
reklamowe, obiektywy [soczewki] optyka, obiektywy powiększające, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych, odważniki, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, okulary, okulary 3D, okulary inteligentne, omomierze, oporniki elektryczne [rezystory], oprogramowanie
gier, oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu,
nagrane lub do pobrania, optyczne czytniki znaków, optyczne nośniki danych, oscylografy, palmtopy, panele słoneczne
do wytwarzania energii elektrycznej, peryskopy, piece
do użytku laboratoryjnego, pipety, pirometry, planimetry,
platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub
do pobrania, plotery, płytki dla układów scalonych, podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki
do użytku z komputerem, podręczne słowniki elektroniczne,
pojemniki na szkiełka mikroskopowe, pomiarowe naczynia
szklane, poziomnice alkoholowe, półprzewodniki, probówki,
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programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania],
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, projektory, próżniomierze, pryzmaty
[optyka], przepływomierze, przewody elektryczne, przezrocza [fotografia], przyrządy do mierzenia grubości skóry, przyrządy do pomiarów geodezyjnych, przyrządy do pomiaru
odległości, przyrządy do pomiaru wagi, przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy do wyznaczania azymutu,
przyrządy i urządzenia do badania materiałów, przyrządy
matematyczne, przyrządy meteorologiczne, przyrządy nawigacyjne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy pomiarowe,
przyrządy zawierające okular, przyspieszeniomierze, publikacje elektroniczne, do pobrania, ramki cyfrowe do zdjęć, refraktometry, refraktory, reostaty, roboty edukacyjne, roboty
humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, roboty
laboratoryjne, rurki kapilarne, sekstansy, soczewki optyczne,
solomierze, sondy do celów naukowo-badawczych, spektrografy, spektroskopy, sprzęt komputerowy, stereoskopy, stojaki do retort, stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne], stroboskopy, suwaki logarytmiczne, suwmiarki, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, symulatory ćwiczeń reanimacyjnych,
szalki petriego, szkło optyczne, śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, światła błyskowe [sygnały świetlne], światłowody, tablety, tablice sygnalizacyjne, świetlne lub
mechaniczne, tace laboratoryjne, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym,
telepromptery [wyświetlacze tekstów], teleskopy, teodolity,
termohigrometry, termometry nie do celów medycznych,
tygle [laboratoryjne], układy scalone, urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, urządzenia do analizy
żywności, urządzenia do destylacji do badań laboratoryjnych, urządzenia do detekcji podczerwieni, urządzenia
do fermentacji [urządzenia laboratoryjne], urządzenia
do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia do lokalizowania
dźwięku, urządzenia do nauczania, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do przetwarzania
danych, urządzenia do rejestrowania czasu, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, urządzenia do rejestrowania odległości, urządzenia do stereoskopii, urządzenia do światłokopii, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia dyfrakcyjne
[mikroskopia], urządzenia heliograficzne, urządzenia i przyrządy do astronomii, urządzenia i przyrządy do fizyki, urządzenia i przyrządy do ważenia, urządzenia i przyrządy geodezyjne, urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia monitorujące, inne niż do celów medycznych, urządzenia systemu
GPS, urządzenia testujące, inne niż do celów medycznych,
urządzenia zdalnego sterowania, wagi analizujące masę ciała, wagi dla niemowląt, wagi do listów, wagi łazienkowe,
wagi pomostowe, wagi precyzyjne, wilgotnościomierze, wirówki laboratoryjne, woltomierze, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wskaźniki elektroniczne emitujące światło,
wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia [spadku], wskaźniki poziomu wody, wskaźniki prędkości, wysokościomierze, wzorniki [przyrządy pomiarowe], zegary kontrolne [czasomierze
rejestrujące], zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej,
zestawy soczewek [wzierniki, okulary], znaki cyfrowe, znaki
mechaniczne, znaki nawigacyjne świetlne, znaki, świecące,
11 palniki gazowe, palniki laboratoryjne, palniki na alkohol,
15 flety, kamertony, tamburyny, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, akwarele, arkusze z nutami w formie drukowanej, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], atlasy, bloki [artykuły papiernicze], broszury, cyrkle kreślarskie,
deski kreślarskie [rysownice], drukowane arkusze muzyczne,
ekierki do rysowania, etykiety z papieru lub kartonu, formularze [blankiety, druki], fotografie [wydrukowane], globusy, kar-
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ton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], karty, karty
do kolekcjonowania, inne niż do gier, katalogi, komiksy, kreda
do pisania, kreda w sprayu, książki, linijki rysownicze [kreślarskie], mapy geograficzne, materiały do pisania, materiały
do rysowania, materiały drukowane, materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), matryce, matryce
do druku ręcznego, maty papierowe, miseczki na farby wodne dla artystów, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], oleodruki, opaski na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, osłony z papieru na doniczki, pantografy [przyrządy
kreślarskie], papier, papier do malarstwa i kaligrafii, papier
do użytku na stołach do badań, papier do zawijania, papier
filtracyjny [bibuła], papier nutowy, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], pastele [kredki], pieczątki z adresem, pióra
i długopisy [artykuły biurowe], pióra kulkowe, pióra ze stali,
piórka do rysowania [grafiony], plansze, płytki grawerskie,
plany, podkładki do pisania z klipsem, podkładki na biurko,
podręczniki [książki], podstawki do długopisów i ołówków,
poduszki do stempli, pieczęci, próbki biologiczne do mikroskopów [materiał dydaktyczny], przezrocza [materiały piśmienne], przybory do wycierania tablic do pisania, przybory
szkolne [artykuły piśmienne], przykładnice kreślarskie, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, pudełka z farbami [artykuły szkolne], reprodukcje graficzne, ryciny [grawerowanie], rysunki, stemple do pieczętowania, szablony [artykuły piśmienne], szablony do wymazywania, sztalugi malarskie, śpiewniki, tablice arytmetyczne,
tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, taśmy i karty
papierowe do zapisu programów komputerowych, teczki
z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze],
teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne do modelowania, ulotki, usuwalne znaczki (stemple), worki na śmieci wykonane
z papieru lub z tworzyw sztucznych, wosk do modelowania
nie do celów stomatologicznych, wskaźniki do pokazywania
szczegółów na tablicy, nieelektryczne, wstążki papierowe,
inne niż pasmanteria lub dekoracje do włosów, wycinki histologiczne [materiał szkoleniowy], wykroje krawieckie, wypełnienie z papieru lub kartonu, wyroby przeznaczone
do wymazywania, wzorce pisma do kopiowania, wzory
do haftowania, wzory do kalkowania, zakładki do książek, zakładki do stron, zakreślacze, zestawy rysunkowe [komplety
kreślarskie], zeszyty do pisania lub rysowania, 20 domki dla
ptaków, dzwonki wiatrowe [dekoracja], łóżeczka dla dzieci,
łóżeczka dziecięce, materace, maty wyjmowane do zlewów,
meble biurowe, meble metalowe, meble szkolne, płytki lustrzane, ptaki wypchane, skrzynki lęgowe, skrzynki na zabawki, stoły kreślarskie, stoły warsztatowe, szkło srebrzone
[lustra], szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, tablice
ogłoszeniowe, tabliczki znamionowe, niemetalowe, tace niemetalowe, zwierzęta wypchane, 27 dywany, chodniki i maty,
kilimy dekoracyjne, nie z materiałów włókienniczych, maty,
maty antypoślizgowe, maty gimnastyczne, podkładki pod
dywany, pokrycia podłogowe, pokrycia podłogowe winylowe, tapeta, tapety tekstylne, 28 artykuły gimnastyczne, balony, bąki [zabawki], ciastolina, dyski sportowe, dzwonki
na choinkę, figurki do zabawy, gra w domino, gra w kulki, gry
planszowe, gry polegające na budowaniu, gry przenośne
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry
z obręczami, huśtawki, kalejdoskopy, karty do bingo, karty
do gry, klocki do zabawy [konstrukcyjne], konie na biegunach [zabawki], kości do gry, kubki na kości do gry, lalki, latawce, lotki [gry], marionetki, maski teatralne, maski zabawkowe, misie pluszowe, modele będące zabawkami, modele
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pojazdów w zmniejszonej skali, narty, ozdoby choinkowe
[z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], pierścienie do rzucania [gry], piłki do gier, piłki do gier i zabaw,
plansze do gry w warcaby, plastelina do zabawy, pojazdy
zdalnie sterowane do zabawy, przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, przyrządy stosowane
do ćwiczeń fizycznych, roboty zabawkowe, rzut podkową
[gry], rzutki strzelnicze [tarcze], rzutki, strzałki [gra], samochody do zabawy, sanki [artykuły sportowe], siatki do sportów,
siatki na motyle, siatki tenisowe, sprzęt do gier wideo, sterowniki do zabawek, stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa
stołowego, szachownice, szachy, śmieszne gadżety do zabawy, urządzenia do gier, warcaby, wstążki do gimnastyki artystycznej, zabawki, zabawki wypchane, zestawy modeli
w zmniejszonej skali do składania [zabawki], zjeżdżalnie
[przedmioty do zabawy], 35 administrowanie programami
lojalności konsumenta, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, tworzenie tekstów reklamowych, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, wyceny
handlowe, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
40 druk sitowy, drukowanie, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie szablonów, drukowanie zdjęć,
frezowanie, grawerowanie, introligatorstwo, 41 doradztwo
zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, fotografia, informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, pisanie scenariuszy do celów innych niż
reklamowe, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, przedszkola, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), sprawdziany edukacyjne, studia filmowe,
szkoły z internatem, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi
gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi w zakresie opracowania graficznego,
inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty
[nauczanie], wypożyczanie zabawek, wyższe uczelnie [edukacja], 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
analizy chemiczne, analizy systemów komputerowych, analizy wody, badania biologiczne, badania chemiczne, badania
geologiczne, badania naukowe, badania techniczne, badania w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie mechaniki, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, chmura
obliczeniowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, do-
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radztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej,
hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja
oprogramowania komputerowego, kalibrowanie [pomiary],
konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja
programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, miernictwo [pomiary], monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, opracowywanie
oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania,
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla
osób trzecich, programowanie komputerów, tworzenie
i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach
internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi
chemiczne, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi
graficzne, usługi kartograficzne, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi świadczone
przez laboratoria naukowe, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 45 doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, monitorowanie praw własności intelektualnej
do celów doradztwa prawnego, opieka nad dziećmi pod
nieobecność rodziców, prawne administrowanie licencjami,
rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania,
wynajem nazw domen internetowych, zarządzanie prawami
autorskimi.
501362
(220) 2019 06 19
WESZLO GROUP STANOWSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WESZŁO! TRAVEL
(210)
(731)

(531) 18.05.01, 26.11.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma
[periodyki] gazety, kalendarze, książki materiały drukowane,
materiały piśmienne, papier, periodyki [czasopisma], podręczniki [książki],publikacje drukowane, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, a mianowicie ulotek, prospektów, druków,
próbek, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie
nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, marketing, produkcja filmów reklamowych, pu-

Nr ZT34/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

blikowanie tekstów sponsorowanych, lokowanie produktów,
promocja i zarządzanie profesjonalnym biurem redakcyjnym
strony internetowej i biura turystycznego, public relations,
zarządzanie biznesowe, usługi merchandisingu, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
usług turystycznych, sprzedaż detaliczna on-line obejmująca: usługi turystyczne, prasę, broszury, książki i czasopisma,
odzież, obuwie, nakrycia głowy, artykuły spożywcze, i napoje, piwo, gadżety sportowe, zabawki, 38 telekomunikacja
informacyjna (w tym strony internetowe), komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych,
komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych,
transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych,
transmisja programów radiowych, transmisja programów
telewizyjnych, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie
forów internetowych on-line, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne]
świadczenie usług turystycznych przez aplikacje mobilne,
39 usługi agencji rezerwującej podróże, usługi agencji rezerwującej podróże lotnicze, usługi w zakresie rezerwacji
biletów na podróże i wycieczki, organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji,
organizowanie rejsów, wypożyczanie pojazdów, pośrednictwo frachtowe, powietrzny transport , przechowywanie
bagażu, przechowywanie łodzi, przenoszenie, przewóz bagaży, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja transportu,
transport, transport autobusowy, transport kolejowy, transport łodziami, transport pasażerski, transport rzeczny, usługi
kierowców, usługi kurierskie [wiadomości lub towary], usługi
transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi transportu
samochodami silnikowymi, usługi w zakresie organizowania
transportu dla wycieczek, wynajem autokarów, wynajem
łodzi. wynajem samochodów, wynajem statków powietrznych, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc
parkingowych, wypożyczanie samochodowych bagażników dachowych, wypożyczanie samochodów wyścigowych, 41 udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą
strony internetowej, udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej
on-line, udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami
fizycznymi za pośrednictwem strony internetowej on-line,
udzielanie informacji związanych z wychowaniem fizycznym
za pośrednictwem strony internetowej on-line, dostarczanie
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja
wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, informacja o edukacji, informacja o imprezach
rozrywkowych, informacja o rekreacji, kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, organizowanie i prowadzenie eventów oraz wydarzeń
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
organizowanie loterii, organizowanie zawodów sportowych,
produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcją mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie
wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, prowadzenie
wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie
tekstów (innych niż teksty reklamowe), telewizyjne usługi
rozrywkowe, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania,
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w inter-
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necie, udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w golfa,
udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie
obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji
elektronicznych, nie do pobrania, usługi agencji dystrybucji
biletów [rozrywka], usługi biblioteczne, usługi edycji wideo
na potrzeby realizacji imprez, usługi kulturalne, edukacyjne
lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi pokazów filmowych, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie oświaty [nauczanie],
wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, świadczenie
rozrywki przez aplikacje mobilne.
(210)
(731)
(540)
(540)

501402
(220) 2019 06 20
KOŚMIDER PAWEŁ, Poznań
(znak słowno-graficzny)
zenwire

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne.
501447
(220) 2019 06 24
ŁĘŻYK-WŁASZKIEWICZ DARIA, ŁĘŻYK ZYGMUNT
ZAKŁAD BADAWCZO-WDROŻENIOWY ŁĘŻYK
SPÓŁKA CYWILNA, Pruszcz Gdański
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BETON SKALNY

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 materiały niemetalowe
w budownictwie.
(210)
(731)
(540)
(540)

do

501449
(220) 2019 06 24
ŁUKASZEWICZ EDWARD, Teresin
(znak słowno-graficzny)
PurColl

użytku
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26.03.01, 26.03.05, 26.04.02, 26.04.11, 26.04.18,
26.04.22, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, detergenty stosowane w procesach przemysłowych
i produkcyjnych, preparaty do oczyszczania, chemikalia organiczne do czyszczenia, preparaty chemiczne do czyszczenia grzejników, dehydranty do celów przemysłowych środki
chemiczne do czyszczenia kominów, odczynniki chemiczne
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty do wybielania do celów przemysłowych, preparaty do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych, środki
do usuwania olei, preparaty do usuwania smarów stosowane w procesach produkcyjnych, substancje utwardzające,
chemikalia do zapobiegania pleśni/rdzy, środki do zmiękczania do celów przemysłowych, czynniki powierzchniowo-czynne, substancje aktywne - pochłaniacze, talk, materiały
ognioodporne, preparaty chemiczne do wytwarzania farb,
preparaty chemiczne do wytwarzania emalii z wyjątkiem
pigmentów, preparaty chemiczne do matowienia emalii,
produkty do zmętniania emalii, preparaty chemiczne do wytwarzania barwników, sole do barwienia metali, barwniki
chemiczne do emalii i szkła, utrwalacze barwników do metali, produkty chemiczne do ożywiania kolorów do użytku
przemysłowego środki chemiczne do ożywiania kolorów
barwników do celów przemysłowych, odbarwiacze do celów przemysłowych, preparaty do wybielania materiałów
organicznych, rozpuszczalniki do lakierów, aceton, żywice
sztuczne i syntetyczne, plastiki w postaci proszków, past, płynów emulsji zawiesin, płatków granulek i tabletek, wszystkie
stosowane w przemyśle, polimery rozpuszczalne w wodzie
i nierozpuszczalne, żywice syntetyczne w stanie surowym,
żywice akrylowe w stanie surowym, żywice epoksydowe
w stanie surowym, żywice syntetyczne w stanie surowym,
żywice sztuczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne
w stanie surowym, silikony, plastyfikatory, tworzywa sztuczne do absorpcji olei, materiały syntetyczne do absorpcji
olei, substancje garbujące, bejce garbarskie, kora garbarska,
drewno garbnikowe, garbniki, garbniki roślinne, preparaty
garbujące, kwas garbnikowy, sumak do garbarstwa, oleje dla
garbarstwa, oleje do przemysłowego garbowania skór, oleje do wyprawiania skór, produkty chemiczne do renowacji
skór, środki do wyprawiania skór, oprócz olejów, preparaty
do zmiękczania skór, środki chemiczne do impregnowania
skór, środki chemiczne nadające wodoodporność skórom,
mastyksy do skór, preparaty do wyprawiania skór, oprócz
olejów, substancje chemiczne do wyprawiania skór, preparaty chemiczne do ożywiania kolorów tekstyliów, preparaty
chemiczne do impregnowania materiałów tekstylnych, preparaty chemiczne nadające wodoodporność materiałów
tekstylnych, środki chemiczne zapobiegające tworzeniu się
plam na tkaninach, apretura, kleje, kleje przeznaczone dla
przemysłu, kleje do celów przemysłowych, kleje do drewna,
kleje stolarskie, kleje meblowe, kleje tapicerskie, kleje do parkietów, kleje gospodarcze, kleje do afiszów, kleje do tapet,
kleje do skór, kleje do obuwia, kleje do płytek ceramicznych,
kleje do metali, kleje do tworzyw sztucznych, kleje poliuretanowe, kleje do ceramiki, kleje do porcelany, kleje do szkła,
kleje dekstrynowe, klejonka skrobiowa, klej skrobiowy do celów innych niż papiernicze i domowe, skrobiowe zaczyny
inne, niż do użytku biurowego i domowego, kleje glutenowe
nie do użytku biurowego lub domowego, gluten do celów
przemysłowych, klej rybi inny niż do papieru lub do użytku
domowego lub do środków spożywczych, preparaty do klejenia, preparaty do gruntowania, substancje do usuwania tapet ściennych, materiały do klejenia gumy inne niż do użytku
biurowego lub domowego, substancje klejące do naprawy
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stłuczonych przedmiotów, spoiwa do naprawy stłuczonych
przedmiotów, preparaty do odklejania, środki do odklejania,
środki chemiczne do rozpuszczania skrobi - środki do odklejania, materiały przylepne do celów przemysłowych, szkło
wodne, spoiwa olejowe, balsam gurjunowy do produkcji pokostów, kity, kity stosowane w szklarstwie, lepiki, preparaty
konserwujące stosowane w murarstwie z wyłączeniem farb
i olejów, preparaty przeciw wilgoci stosowane w murarstwie
z wyłączeniem farb i olejów, środki do konserwacji betonu
z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji cementu
z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji cegieł z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji ceramiki z wyjątkiem farb i olejów, chemikalia impregnujące spoiwa, z wyjątkiem farb, szkliwo do ceramiki, spoiwa do betonu, środki
chemiczne do napowietrzania betonu, preparaty do konserwacji gumy/kauczuku, szpachlówki stosowane w naprawach
karoserii pojazdów mechanicznych, woski do czyszczenia
preparaty chemiczne przeciw matowieniu szkła, środki
do matowienia szkła, preparaty chemiczne do barwienia
szkła, środki chemiczne przeciwdziałające matowieniu szyb,
preparaty zapobiegające tworzeniu się powłok osadowych,
16 kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, klej rybi do papieru lub do użytku domowego, klej
skrobiowy do celów papierniczych lub do użytku domowego, kleje glutynowe do papieru lub do użytku domowego,
lak do pieczętowania, nalepki, naklejki, naklejki adresowe,
błony z tworzyw sztucznych samoprzyczepne do paletyzacji, pasma przylepne do celów papierniczych lub do użytku
domowego, taśmy klejące, taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, taśmy samoprzylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, dozowniki taśmy przylepnej.
501466
(220) 2019 06 24
CERERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CERERA

(210)
(731)

(531) 02.03.01, 02.03.04, 02.03.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02
(510), (511) 30 zboża, w tym gryka, gryka przetworzona, kasze spożywcze, mąka gryczana do celów spożywczych, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, suszone owoce, 35 sprzedaż
hurtowa oraz detaliczna kasz spożywczych, zboża, mianowicie gryki płatków zbożowych, suszonych owoców, pokazy
towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie przetworzonych artykułów zbożowych i suszonych owoców, usługi pośrednictwa
w handlu, 39 dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostawa towarów, dostawa przetworzonych
artykułów spożywczych, mianowicie artykułów zbożowych
i suszonych owoców.
(210) 501478
(220) 2019 06 24
(731) CAFE CAMELO, S.L., Madryt, ES
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) CAMELO

(531)

03.02.13, 05.01.12, 06.06.01, 06.06.03, 07.05.01, 26.05.01,
26.05.15, 26.05.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 30 kawa, herbata.
501498
(220) 2019 06 25
NIEDŹWIECKA IRMINA SKLEP ZIELARSKO-MEDYCZNY
IMBIR, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Królewska Zielarnia

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.15
(510), (511) 35 usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi
reklamowe w zakresie produktów farmaceutycznych, usługi
reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji
dla ludzi, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami
diety, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia
medycznego, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, prace biurowe, usługi
sklepów detalicznych sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki, żywność i napoje, witaminy i produkty dla
zdrowia, środki toaletowe i produkty do higieny osobistej,
39 pakowanie prezentów, pakowanie towarów na upominki,
pakowanie artykułów na zamówienie i według specyfikacji
osób trzecich, 41 warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], usługi edukacyjne z zakresu farmacji,
medyczne usługi edukacyjne.
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501538
(220) 2019 06 26
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 29.01.06, 07.05.09
(510), (511) 35 usługi reklamowe na rzecz osób trzecich,
usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, wynajmowanie przestrzeni reklamowej w budynkach biurowych, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, promocja inwestycji
w zakresie nieruchomości, w tym centrów biurowych, handlowych, usługowych, hotelowych i rozrywkowych, marketing i promowanie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej, organizowanie wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych i handlowych, organizowanie
targów i wystaw handlowych w zakresie budownictwa,
urbanistyki, architektury i technologii, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], usługi marketingowe związane z obrotem nieruchomościami, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą związaną z marketingiem gruntów i budownictwa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, zarządzanie działalnością gospodarczą i administrowanie kompleksem biurowym, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu
nieruchomościami, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach
działalności obiektów biurowych i handlowych, organizowanie przetargów na rynku obrotu nieruchomościami, organizowanie aukcji, organizowanie i prowadzenie aukcji nieruchomości, analizy kosztów, analizy rynkowe, badanie w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne,
ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, usługi
sprzedaży nośników danych, urządzeń elektronicznych, płyt
CD i DVD, publikacji elektronicznych, biżuterii i wyrobów jubilerskich, spinek do mankietów, broszek, naszyjników, breloków, breloczków, zawieszek do kluczy, magnesów ozdobnych, medali pamiątkowych, monet i odznak pamiątkowych,
monet do celów kolekcjonerskich, emblematów, albumów
i fotografii kolekcjonerskich, zegarków, zegarów, okularów,
etui na okulary, obrazów, dzieł sztuki, figurek, modeli architektonicznych, miniaturowych replik budowli, materiałów
drukowanych, materiałów i artykułów piśmiennych, upominkowych artykułów papierniczych, książek, publikacji, gazet,
czasopism, periodyków, albumów, atlasów, almanachów,
blankietów, broszur, druków, folderów, fotografii, widokówek, kart pocztowych, papeterii, kalendarzy, plakietek, zakładek do książek, ksiąg pamiątkowych, kartek okolicznościowych, materiałów edukacyjnych i dydaktycznych, wyrobów
papierowych, dekoracyjnych papierów do pakowania, pudełek i opakowań, pudełek ozdobnych, toreb pamiątkowych,
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znaczków okolicznościowych i kolekcjonerskich, znaków
i szyldów reklamowych, kart kolekcjonerskich, wyrobów
ze skóry i z imitacji skóry, aktówek, walizek, waliz, portfeli, plecaków, teczek, toreb, torebek, siatek, pasków, smyczy, parasolek, parasoli, wyrobów porcelanowych i szklanych, porcelany
ozdobnej, zastaw stołowych, kubków, filiżanek, zastaw i talerzy pamiątkowych, kubków pamiątkowych, artykułów
i sprzętu sportowego, dekoracji świątecznych, gier, zabawek
i akcesoriów do zabawy, puzzli, klocków, piłek, odzieży i dodatków do odzieży, koszulek, t-shirtów, skarpetek, podkolanówek, nakryć głowy, opasek, chust, czapek, kapeluszy, apaszek, szali, szalików, fularów, poszetek, krawatów, pasków,
szelek, artykułów spożywczych, słodyczy, lodów, napojów
bezalkoholowych i alkoholowych, wina, piwa, kawy, herbaty,
36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet [home banking], bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, usługi operacji bankowych,
prowadzenie rachunków bankowych, usługi operacji finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych, usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart płatniczych,
usługi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji
przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, rozliczanie
transakcji finansowych dokonywanych kartami kredytowymi
lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, transfer
elektroniczny środków finansowych, usługi doradztwa finansowego, usługi doradcze w zakresie kredytów hipotecznych,
usługi udzielania kredytów, usługi udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi brokerskie
w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości, analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie rynków walut, usługi powiernicze, usługi
funduszy inwestycyjnych, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie funduszami,
tworzenie programów oszczędzania, usługi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie
portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli
inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa, usługi w zakresie bankomatów, usługi ubezpieczeniowe,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, factoring, usługi deweloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie gruntów, usługi
pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży
produktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi
pośrednictwa hipotecznego, usługi w zakresie emitowania
obligacji i listów zastawnych, usługi nabywania wierzytelności, usługi doładowywania telefonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie umów o uczestnictwo
w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane
z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo
w zakresie papierów wartościowych i aktywów, doradztwo
finansowe w sprawach papierów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi udostępniania informacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót
czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi
informacji finansowej dotyczące walut, sponsorowanie finansowe, sponsoring imprez kulturalnych i sportowych,
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkolenio-
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we, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne, usługi związane
z nieruchomościami, usługi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, handlowymi,
usługowymi i mieszkalnymi, zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi w zakresie wynajmu i dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie wynajmu i dzierżawy powierzchni
i pomieszczeń biurowych, usługowych i handlowych, wynajem lokali na cele biurowe, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, organizowanie umów dzierżawy i najmu
nieruchomości, usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, wycena nieruchomości, doradztwo w zakresie
nieruchomości, usługi doradztwa w zakresie zarządzania
i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, biurowymi lub użytkowymi, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali
mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, usługi doradztwa w zakresie sprzedaży domów, lokali
mieszkalnych i użytkowych, usługi pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, usługi pośrednictwa w zakresie kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni
użytkowych, usługi wyszukiwania i pomocy w zakresie nabywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskiwania
dla obiektów biurowych i budownictwa mieszkalnego, inwestowanie kapitału w nieruchomości, finansowanie nieruchomości, 41 usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie plebiscytów, przyznawanie nagród w dziedzinie sztuki,
fotografii, muzyki, literatury, polityki, nauki, techniki, rozrywki,
filmu, audycji radiowych i telewizyjnych, organizowanie loterii, organizowanie i prowadzenie balów, imprez okolicznościowych, koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów, konferencji, pokazów
i wystaw, targów i ekspozycji tematycznych z zakresu sztuki,
kultury, edukacji i rozrywki, usługi informacji o edukacji, o imprezach rozrywkowych, programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, przygotowywanie serwisów informacyjnych do emisji, usługi informacji dotyczące
działalności kulturalnej, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki, usługi
galerii sztuki, reportaże fotograficzne, informacja o wypoczynku, zapewnienie infrastruktury wypoczynkowej, usługi
w zakresie publikowania czasopism, magazynów i książek,
tekstów, innych niż do celów reklamowych, w tym w formie
elektronicznej i w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), publikowanie przewodników
i map turystycznych, udostępnianie powierzchni do celów
rozrywkowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
usługi kateringowe dla celów konferencyjnych, bary szybkiej
obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, czasowy wynajem powierzchni biurowej, udostępnianie obiektów
i sprzętu na konferencje, wystawy, targi i spotkania, udostępnianie powierzchni na spotkania, udostępnianie sal konferencyjnych, biur, tymczasowe zakwaterowanie, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, 45 usługi w zakresie ochrony osobistej osób,
sprzętów i nieruchomości, badanie stanu prawnego nieruchomości, usługi prawne w zakresie przygotowywania
umów, administrowanie prawami autorskimi, licencjonowanie praw autorskich.
(210)
(731)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PKO Rotunda

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe na rzecz osób trzecich, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, Internetu, Intranetu, usługi wynajmowania
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej w budynkach biurowych, promocja
sprzedaży na rzecz osób trzecich, promocja inwestycji w zakresie nieruchomości, w tym centrów biurowych, handlowych, usługowych, hotelowych i rozrywkowych, marketing
i promowanie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej
i oświatowej, organizowanie wystaw, targów i konkursów
w celach reklamowych i handlowych, organizowanie targów
i wystaw handlowych w zakresie budownictwa, urbanistyki,
architektury i technologii, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej],
usługi marketingowe związane z obrotem nieruchomościami,
usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania
działalnością gospodarczą związaną z marketingiem gruntów
i budownictwa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami
przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania, sprzedaży,
użyczenia, zarządzanie działalnością gospodarczą i administrowanie kompleksem biurowym, pomoc w zarządzaniu
przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, organizowanie przetargów na rynku obrotu nieruchomościami, organizowanie aukcji, organizowanie
i prowadzenie aukcji nieruchomości, analizy kosztów, analizy
rynkowe, badanie w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, usługi sprzedaży nośników danych, urządzeń elektronicznych, płyt CD i DVD, publikacji elektronicznych, biżuterii
i wyrobów jubilerskich, spinek do mankietów, broszek, naszyjników, breloków, breloczków, zawieszek do kluczy, magnesów
ozdobnych, medali pamiątkowych, monet i odznak pamiątkowych, monet do celów kolekcjonerskich, emblematów, albumów i fotografii kolekcjonerskich, zegarków, zegarów, okularów, etui na okulary, obrazów, dzieł sztuki, figurek, modeli architektonicznych, miniaturowych replik budowli, materiałów
drukowanych, materiałów i artykułów piśmiennych, upominkowych artykułów papierniczych, książek, publikacji, gazet,
czasopism, periodyków, albumów, atlasów, almanachów,
blankietów, broszur, druków, folderów, fotografii, widokówek,
kart pocztowych, papeterii, kalendarzy, plakietek, zakładek
do książek, ksiąg pamiątkowych, kartek okolicznościowych,
materiałów edukacyjnych i dydaktycznych, wyrobów papierowych, dekoracyjnych papierów do pakowania, pudełek i opakowań, pudełek ozdobnych, toreb pamiątkowych, znaczków
okolicznościowych i kolekcjonerskich, znaków i szyldów reklamowych, kart kolekcjonerskich, wyrobów ze skóry i z imitacji
skóry, aktówek, walizek, waliz, portfeli, plecaków, teczek, toreb,
torebek, siatek, pasków, smyczy, parasolek, parasoli, wyrobów
porcelanowych i szklanych, porcelany ozdobnej, zastaw stołowych, kubków, filiżanek, zastaw i talerzy pamiątkowych, kubków pamiątkowych, artykułów i sprzętu sportowego, dekoracji świątecznych, gier, zabawek i akcesoriów do zabawy, puzzli,
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klocków, piłek, odzieży i dodatków do odzieży, koszulek, t-shirtów, skarpetek, podkolanówek, nakryć głowy, opasek, chust,
czapek, kapeluszy, apaszek, szali, szalików, fularów, poszetek,
krawatów, pasków, szelek, artykułów spożywczych, słodyczy,
lodów, napojów bezalkoholowych i alkoholowych, wina,
piwa, kawy, herbaty, 36 usługi finansowe, usługi bankowe,
usługi w zakresie bankowości hipotecznej, usługi bankowe
z dostępem bezpośrednim przez Internet [home banking],
bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, usługi
operacji finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych,
usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart płatniczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, transfer elektroniczny środków finansowych, usługi doradztwa finansowego, usługi doradcze w zakresie kredytów hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi udzielania kredytów
i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi brokerskie
w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości, analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych
w zakresie rynków walut, usługi powiernicze, usługi funduszy
inwestycyjnych, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie funduszami, tworzenie
programów oszczędzania, usługi w zakresie ustanawiania
portfeli papierów wartościowych, zarządzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa, usługi
w zakresie bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing,
factoring, usługi deweloperskie z zakresu budownictwa
mieszkaniowego: pozyskiwanie gruntów, usługi pośrednictwa
w zakresie majątku nieruchomego, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, wynajem mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa hipotecznego, usługi w zakresie emitowania obligacji i listów zastawnych, usługi nabywania wierzytelności, usługi doładowywania telefonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, usługi maklerstwa
giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe w sprawach papierów
wartościowych, doradztwo walutowe, usługi udostępniania
informacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa
giełdowego, obrót czekowy i wekslowy, operacje walutowe,
skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi informacji finansowej dotyczące walut, sponsorowanie finansowe, sponsoring imprez kulturalnych i sportowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne,
szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne, usługi
związane z nieruchomościami, usługi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, handlowymi,
usługowymi i mieszkalnymi, zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi w zakresie wynajmu i dzierżawy nieruchomości,
usługi w zakresie wynajmu i dzierżawy powierzchni i pomieszczeń biurowych, usługowych i handlowych, wynajem lokali
na cele biurowe, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomo-
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ści, usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości,
wycena nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości,
usługi doradztwa w zakresie zarządzania i administrowania
obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, biurowymi
lub użytkowymi, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub
dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni
użytkowej, zarządzania i administrowania nieruchomościami,
lokalami, powierzchnią użytkową, usługi doradztwa w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, usługi pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, usługi
pośrednictwa w zakresie kupna, sprzedaży, najmu budynków,
lokali i powierzchni użytkowych, usługi wyszukiwania i pomocy w zakresie nabywania terenów i nieruchomości celem
ich pozyskiwania dla obiektów biurowych i budownictwa
mieszkalnego, inwestowanie kapitału w nieruchomości, finansowanie nieruchomości, 41 usługi edukacyjne, organizowanie
i prowadzenie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie plebiscytów, przyznawanie nagród w dziedzinie
sztuki, fotografii, muzyki, literatury, polityki, nauki, techniki, rozrywki, filmu, audycji radiowych i telewizyjnych, organizowanie
loterii, organizowanie i prowadzenie balów, imprez okolicznościowych, koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów, konferencji, pokazów
i wystaw, targów i ekspozycji tematycznych z zakresu sztuki,
kultury, edukacji i rozrywki, usługi informacji o edukacji, o imprezach rozrywkowych, programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, przygotowywanie serwisów informacyjnych do emisji, usługi informacji dotyczące
działalności kulturalnej, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki, usługi galerii sztuki, reportaże fotograficzne, informacja o wypoczynku,
zapewnienie infrastruktury wypoczynkowej, usługi w zakresie
publikowania czasopism, magazynów i książek, tekstów, innych niż do celów reklamowych, w tym w formie elektronicznej i w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych
(niepobieralnych), publikowanie przewodników i map turystycznych, udostępnianie powierzchni do celów rozrywkowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi kateringowe dla celów konferencyjnych, bary szybkiej obsługi
(snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, czasowy wynajem
powierzchni biurowej, udostępnianie obiektów i sprzętu
na konferencje, wystawy, targi i spotkania, udostępnianie powierzchni na spotkania, udostępnianie sal konferencyjnych,
biur, tymczasowe zakwaterowanie, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług,
45 usługi w zakresie ochrony osobistej osób, sprzętów i nieruchomości, badanie stanu prawnego nieruchomości, usługi
prawne w zakresie przygotowywania umów, administrowanie
prawami autorskimi, licencjonowanie praw autorskich.
501579
(220) 2019 06 26
PRO1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRO1
(210)
(731)

Nr ZT34/2019

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie,
impresariat w działalności artystycznej, marketing ukierunkowany, negocjowanie umów biznesowych dla osób
trzecich, obróbka tekstów, organizacja pokazów mody
w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów
związanych z telezakupami, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamowych,
rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama,
reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, stenografia, telemarketing, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line
w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania,
usługi komunikacji korporacyjnej, usługi marketingowe,
usługi menedżerskie dla sportowców, usługi modelek
i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży,
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi
pośrednictwa w handlu, usługi public relations, usługi
relacji z mediami, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi sekretarskie, usługi w zakresie nabywania
dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego,
usługi w zakresie wywiadu rynkowego, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie hotelami, usługi angażu artystów w celach promocyjnych
lub reklamowych, 41 organizacja imprez rozrywkowych
typu cosplay, informacja o imprezach rozrywkowych, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii,
organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pisanie piosenek, pisanie
scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], pozowanie dla
artystów, produkcja filmów, innych niż reklamowe, pro-
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dukcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, przedstawienia teatralne
[produkcja], przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, świadczenie usług w zakresie
karaoke, telewizyjne usługi rozrywkowe, usługi agencji
dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez,
usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów
zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi kulturalne,
edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie
sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi orkiestry, usługi
parków rozrywki, usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe,
usługi studia nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy
pomocy symulatorów, usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, usługi trenera osobistego [trening
sprawności fizycznej], usługi trenerskie, usługi w zakresie
inżynierii dźwięku do obsługi imprez, usługi w zakresie
komponowania muzyki, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie
tłumaczeń ustnych, usługi związane z dyskotekami, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, wynajem
urządzeń do gier, wynajem urządzeń kinematograficznych, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów,
wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji
teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie
dekoracji teatralnych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu
audio, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, wypożyczanie zabawek, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie
spektakli rewiowych, wynajem sceny plenerowej, wynajem nagłośnienia, organizacja imprez firmowych, konferencji, techniczna organizacja targów, usługi związane
z rozrywką, to jest: organizowanie i prowadzenie imprez
artystycznych i rozrywkowych, wynajem aparatury estradowej (nagłośnieniowej, multimedialnej, oświetleniowej),
wynajem konstrukcji i dekoracji scenicznych, wynajem
sprzętu technicznego do obsługi wydarzeń artystycznych
i rozrywkowych, zaopatrzenie wydarzeń artystycznych
i rozrywkowych w niezbędny sprzęt techniczny, jego obsługa w trakcie wydarzeń artystycznych i rozrywkowych,
usługi informacji o imprezach rozrywkowych, usługi montażu materiałów archiwizujących wydarzenia artystyczne
i rozrywkowe, usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych,
usługi archiwizacji wydarzeń artystycznych i rozrywkowych na różnorodnych nośnikach, usługi pisania scenariuszy imprez artystycznych i rozrywkowych, usługi
postsynchronizacji, usługi produkcji filmów, programów
radiowych i telewizyjnych, usługi całościowej produkcji
wydarzeń artystycznych i rozrywkowych, usługi rezerwacji miejsc na spektakle, usługi studia nagrań, usługi angażu artystów w celu prowadzenia konferencji, eventów,
wydarzeń artystycznych.
501676
(220) 2019 06 28
WANSHIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(531) 20.05.16, 26.04.02, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi związane z nieruchomościami: wynajem i dzierżawa nieruchomości, gruntowych i budynkowych,
w tym lokali biurowych, usługowych oraz handlowych,
43 wynajmowanie sal na posiedzenia, bary szybkiej obsługi,
kawiarnie.
(210)
(731)
(540)
(540)

501684
(220) 2019 06 28
WCZEŚNIAK KRZYSZTOF DDD 1, Oświęcim
(znak słowno-graficzny)
MASTERfog

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 7 dystrybutory automatyczne - maszyny rozpylające, 37 zwalczanie szkodników i dezynfekcja.
501754
(220) 2019 07 01
ELAB EDUCATION LABORATORY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E ELAB EDUCATION LABORATORY
(210)
(731)

(531) 24.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 nauczanie, klubowe usługi w zakresie rozrywki lub nauczania, organizowanie i prowadzenie konferencji,
tłumaczenia, organizowanie obozów wakacyjnych w zakresie rozrywki, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych [szkolenia], organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją,
wyższe uczelnie [edukacja], zawodowe poradnictwo [porady w zakresie edukacji lub kształcenia], organizowanie i obsługa zjazdów, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, sprawdziany edukacyjne, informacja o edukacji,
nauczanie korespondencyjne.
501755
(220) 2019 07 01
SPÓŁDZIELNIA PSZCZELARSKA APIS W LUBLINIE,
Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) apis 1932 bee Fit & Strong

(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.13.04, 02.07.13, 19.07.10, 26.05.15
(510), (511) 30 miód.
(210)
(731)
(540)
(540)

501770
(220) 2019 07 01
Joint-Stock Company KREDOBANK, Lwów, UA
(znak słowno-graficzny)
KredoBank

(531) 26.11.12, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi
w zakresie czynności biurowych, agencje informacji handlowej, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej,
reklama audio, wideo i na fotografii, badania rynkowe, organizowanie i prowadzenie imprez, kampanii, ankiet, konkursów i prezentacji w celach handlowych lub reklamowych,
w tym w Internecie, kampanie marketingowe i promocyjne,
sporządzanie ankiet biznesowych i marketingowych, przygotowanie listy płac, informacja o działalności gospodarczej,
doradztwo biznesowe, wycena firm, pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc nabywcom w wyborze i zakupie różnych towarów,
pomoc doradcza w zarządzaniu przedsiębiorstwem, badania i prognozowanie rynków towarów i usług, prognozy
ekonomiczne, wsparcie w prowadzeniu działalności biznesowej, statystyczne zestawienia, fakturowanie, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, doradztwo
w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, biznesowe
usługi doradcze i konsultacyjne, usługi public relations, poszukiwania w zakresie patronatu, umieszczanie informacji
o wykazie świadczonych usług w Internecie i na stronach internetowych, pozwalające wszystkim zainteresowanym osobom wygodnie rezerwować usługi za pośrednictwem stron
internetowych, a także otrzymywać niezbędne informacje
o świadczonych usługach, sporządzanie wyciągów z konta,
promocja sprzedaży, zbieranie, tworzenie i opracowywanie
danych statystycznych, telemarketing, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, organizowanie promocji imprez mających na celu pozyskiwanie
funduszy na cele dobroczynne, 36 usługi ubezpieczeniowe,
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finanse, działalność finansowa, zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomościami, analizy finansowe, prowadzenie
spraw finansowych, konsultacje finansowe, usługi bankowe
i finansowe, usługi bankowe prowadzone z wykorzystaniem
systemów elektronicznych, usługi dotyczące maklerstwa
giełdowego, wzajemne rozliczenia bezgotówkowe, emisja
czeków podróżnych, wydawanie kart kredytowych (płatniczych), emisja bonów wartościowych, udostępnianie rachunków bieżących, usługi w zakresie rachunków bieżących,
otwieranie i utrzymywanie rachunków bieżących i depozytowych inwestycji w fundusze, operacje finansowe na depozytach, usługi zbierania funduszy na cele dobroczynne, usługi funduszu dobroczynnego, transfer elektroniczny środków
pieniężnych, usługi depozytów pieniężnych, pożyczki
na cele mieszkaniowe, pozyskiwanie inwestycji finansowych,
doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, depozyty kosztowności, usługi depozytów sejfowych, transakcje finansowe
i monetarne, dostarczanie informacji dotyczących kursów
wymiany walut, doradztwo finansowe, informacja w sprawach finansowych, informowanie i doradztwo w zakresie
udzielania pożyczek osobom fizycznym i prawnym, prowadzenie programów pożyczkowych dla ludności, udzielanie
pożyczek i kredytów dla młodzieży, usługi w zakresie bankowości inwestycyjnej, inwestycje oraz finansowanie projektów
inwestycyjnych, usługi związane z obrotem gotówkowym,
doradztwo w zakresie zadłużenia finansowego, udzielanie
kredytów krótkoterminowych i długoterminowych, udzielanie kredytów pod zastaw hipoteczny i pożyczek, pożyczki,
udzielanie pożyczek finansowych, świadczenie usług płatności mobilnych, handel walutami i wymiana walut, obsługa kart do transakcji płatniczych, usługi związane z kartami
kredytowymi, kartami debetowymi i kartami płatniczymi,
oceny finansowe, weryfikacja autentyczności czeków, kredyty sub-bankowe, agencje pożyczkowe, pożyczanie pod
zastaw, faktoring, usługi pośrednictwa w zakresie transakcji
giełdowych, usługi pośrednictwa w zakresie obrotu akcjami
i obligacjami, usługi pośrednictwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi, inwestycje kapitałowe, usługi banków
oszczędnościowych, usługi funduszy zapomogowych, usługi w zakresie udzielania gwarancji, świadczenia emerytalne,
przyjmowanie depozytów od osób prawnych i osób fizycznych, finansowanie operacji eksportowo-importowych, ocena finansowa strat materialnych.
(210) 501779
(220) 2019 07 01
(731) SZCZUTKOWSKI JAKUB KAROL, Kieźliny
(540) (znak słowny)
(540) SHL
(510), (511) 7 alternatory [generatory prądu przemiennego], chłodnice do silników, cylindry do silników, filtry [części
maszyn lub silników], filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza, do silników, gaźniki, głowice cylindrów do silników,
iskrowniki zapłonowe, kable sterownicze do maszyn i silników, kolektory wydechowe do silników, korbowody do maszyn, motorów i silników, łożyska, łożyska kulkowe, łożyska
z automatycznym smarowaniem, mechanizmy sterownicze
do maszyn i silników, paski klinowe do silników, pasy do silników, pierścienie o kulistej powierzchni roboczej do łożysk,
pierścienie tłokowe, pompy [części maszyn lub silników],
przeguby uniwersalne [przeguby Cardana], regulatory prędkości obrotowej do maszyn, silników i silników elektrycznych,
rozruszniki nożne do motocykli, rozruszniki silników, skrzynie
korbowe do maszyn i silników, szczotki prądnic, świece zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania,
tłoki [części maszyn lub silników], tłoki do cylindrów, tłoki
do silników, tłumiki do silników, turbosprężarki, urządzenia
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zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania, wały korbowe, wały rozrządcze do silników pojazdów,
wentylatory do silników, wtryskiwacze paliwa do silników,
zasilacze do gaźników, zawory [części maszyn lub silników],
złącza uszczelniające [części silników], 12 hulajnogi (pojazdy),
korby rowerowe, kosze przystosowane do rowerów, lusterka
boczne do pojazdów, łańcuchy do motocykli, łańcuchy rowerowe, łoża silnika do pojazdów lądowych, motocykle, motorowery, pojazdy [skutery] śnieżne, pojazdy do poruszania
się drogą lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, pojazdy
do poruszania się po wodzie, pojazdy elektryczne, przyczepki rowerowe, przyczepy [pojazdy], przyczepy do przewożenia rowerów, przyczepy motocyklowe boczne, rowery, rowery elektryczne, rowery trójkołowe dostawcze, sakwy [kosze]
boczne przystosowane do rowerów, sakwy przystosowane
do motocykli, sakwy rowerowe, siatki bagażowe do pojazdów, silniki do motocykli, silniki do pojazdów lądowych, silniki do rowerów, silniki elektryczne do pojazdów lądowych,
siodełka do motocykli, siodełka rowerowe, skutery inwalidzkie, skutery wyposażone w silnik, spojlery do pojazdów, tapicerka do pojazdów, trycykle.
501780
(220) 2019 07 01
STELMACH ROBERT, STELMACH AGNIESZKA FOR AP
SPÓŁKA CYWILNA, Kielce
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.12, 26.04.16, 29.01.12, 24.17.05
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, kosmetyki nielecznicze, środki nawilżające,
[kosmetyki], kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do pielęgnacji
urody, 5 lekarstwa, leki homeopatyczne, leki ziołowe, leki
weterynaryjne, leki dla ludzi, leki do celów weterynaryjnych,
nieoczyszczone leki w naturalnej formie, plastry przezskórne
do podawania leków, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, opłatki do leków do celów farmaceutycznych, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, preparaty i artykuły higieniczne, środki odkażające,
mydła i detergenty lecznicze i odkażające, preparaty farmaceutyczne, środki farmaceutyczne homeopatyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, farmaceutyki i naturalne
środki lecznicze, preparaty medyczne, materiały opatrunkowe medyczne, suplementy diety do użytku medycznego,
biologiczne preparaty do celów medycznych, preparaty higieniczne do celów medycznych, środki sanitarne do celów
medycznych, produkty higieniczne do celów medycznych,
preparaty chemiczne do celów medycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, mineralne preparaty spożywcze
do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe
przystosowane do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, zioła
lecznicze, suplementy ziołowe, preparaty ziołowe do celów
medycznych, suplementy diety, suplementy żywnościowe,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, 35 prowadzenie
aptek tradycyjnych oraz za pośrednictwem Internetu, usłu-
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gi sprzedaży tradycyjnej oraz za pośrednictwem Internetu,
promocji i reklamy w zakresie: leków, produktów farmaceutycznych, higienicznych, drogeryjnych i zielarskich, substancji dietetycznych, artykułów i żywności dla niemowląt, materiałów opatrunkowych, przyrządów pomiarowo-kontrolnych
do celów medycznych, udzielanie franszyzy w zakresie prowadzenia apteki, zarządzanie programami i usługami w zakresie refundacji leków, zapewnianie wsparcia administracyjnego aptekom w zakresie zarządzania inwentarzem leków,
usługi w zakresie rozliczeń medycznych świadczone na rzecz
lekarzy, zarządzanie programami i usługami refundacyjnymi
aptek, 44 przygotowywanie i wydawanie lekarstw, sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, usługi
farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych, udzielanie informacji dotyczących przygotowywania
i wydawania leków, udzielanie informacji pacjentom w zakresie zażywania leków, usługi doradcze świadczone przez
apteki.
(210) 501797
(220) 2019 07 01
(731) SCHWAGER AGNIESZKA ANNA,
(540) (znak słowny)
(540) Skillsgarden
(510), (511) 41 nauczanie, szkolenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna.
501832
(220) 2019 07 03
SUNDOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) SUNDOSE
(510), (511) 5 suplementy diety.
(210)
(731)

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

501836
(220) 2019 07 03
BARGIEL ANDRZEJ SPORT PROMOTION, Zakopane
(znak słowno-graficzny)
SUNT LEÔNES HERITAGE

(531) 03.01.01, 03.01.02, 27.05.01
(510), (511) 3 produkty perfumeryjne, preparaty kosmetyczne, preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych,
preparaty do pielęgnacji włosów, 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów
medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, suplementy
diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe,
środki odkażające, 6 metale nieszlachetne i ich stopy, rudy,
przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby
metalowe, kasy pancerne, pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu, sprzęt wspinaczkowy z metalu,
sprzęt alpinistyczny metalowy: raki, czekany, karabinki,
uprzęże, haki, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
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do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, nagrywalne płyty (dyski),
płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez
wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt
przetwarzający dane, komputery oprogramowanie komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, elektryczne, elektroniczne fotograficzne i optyczne urządzenia i sprzęt, urządzenia do nagrywania, transmisji odtwarzania dźwięku i obrazu,
nośniki dźwięku i obrazu, gry komputerowe, filmy aplikacje
mobilne, aplikacje komputerowe do pobrania, magnesy dekoracyjne, kompasy komputerowe mapy cyfrowe, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę
oraz instalacje sanitarne, 14 biżuteria, ozdoby (biżuteria), instrumenty horyzontalne i chronometryczne, stopery, okulary
i okulary przeciwsłoneczne, towary z metali szlachetnych
i ich stopów lub pokryte nimi nie ujęte w innych klasach, zegary i zegarki, 16 papier, karton, torby, torebki i opakowania
z papieru lub folii, materiały drukarskie, fotografie, plakaty,
kartki pocztowe, artykuły piśmienne i biurowe z wyjątkiem
mebli, artykuły papiernicze do pisania, czasopisma, książki,
gazety, materiały dla artystów i do rysowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, katalogi, albumy, kalendarze, dzieła
sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, drukowane wzory
na odzież, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia, mapy
geograficzne, 18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, bagaże i torby do przenoszenia, parasolki i parasole przeciwsłoneczne, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, 20 meble, lustra, ramki obrazów, pojemniki niemetalowe, do przechowywania lub transportu, materace, pokrowce na odzież,
21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, artykuły stołowe, wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne, sprzęt do czyszczenia, termosy, 22 liny i sznury,
w tym wspinaczkowe, materiały na obicia, do wyściełania
i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzonej tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, namioty i brezenty, siatki, żagle,
worki do transportu i przechowywania materiałów w dużych ilościach, markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, sznury i sznurki, plandeki, 24 wyroby włókiennicze
i tekstylne, ręczniki, koce i obrusy, maty na stół, pledy podróżne, pościel, flagi i proporczyki, śpiwory, torby na śpiwory,
wkładki do śpiwora, 25 odzież i odzież sportowa, nakrycia
głowy, obuwie, 28 gry i zabawki, artykuły gimnastyczne
i sportowe, sprzęt sportowy oraz akcesoria do niego, karty
do gry, ozdoby choinkowe, sprzęt do gier wideo, narty, wiązania narciarskie, deski snowboardowe, łyżwy, deski surfingowe, deskorolki, ochraniacze do uprawiania sportów,
32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 35 reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, marketing imprez i wydarzeń, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, sponsoring promocyjny, usługi promocyjne i reklamowe, usługi sprzedaży, w tym sprzedaży żywności, usługi prowadzenia sprzedaży towarów z naniesionym
logo jako elementem reklamowo - ozdobnym z wymienionymi w przedmiotowym zgłoszeniu towarami: produkty
perfumeryjne, preparaty kosmetyczne, preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty do pielęgnacji
włosów, produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub
weterynaryjnego, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające, metale nie-
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szlachetne i ich stopy, rudy, przenośne metalowe konstrukcje
budowlane, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, kasy pancerne, pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu,
sprzęt wspinaczkowy z metalu, sprzęt alpinistyczny metalowy: raki, czekany, karabinki, uprzęże, haki, urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii
elektrycznej, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych,
nagrywalne płyty (dyski), płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane, komputery,
oprogramowanie komputerowe, urządzenia do gaszenia
ognia, elektryczne, elektroniczne, fotograficzne i optyczne
urządzenia i sprzęt, urządzenia do nagrywania, transmisji
i odtwarzania dźwięku i obrazu, nośniki dźwięku i obrazu,
gry komputerowe, filmy, aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe do pobrania, magnesy dekoracyjne, kompasy, komputerowe mapy cyfrowe, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne,
biżuteria, ozdoby (biżuteria), instrumenty horyzontalne
i chronometryczne, stopery, okulary i okulary przeciwsłoneczne, towary z metali szlachetnych i ich stopów lub pokryte nimi, nie ujęte w innych klasach, zegary i zegarki, papier,
karton, torby, torebki i opakowania z papieru lub folii, materiały drukarskie, fotografie, plakaty, kartki pocztowe, artykuły
piśmienne i biurowe z wyjątkiem mebli, artykuły papiernicze
do pisania, czasopisma, książki, gazety, materiały dla artystów
i do rysowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, katalogi, albumy, kalendarze, dzieła sztuki oraz figurki z papieru
i kartonu, drukowane wzory na odzież, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia, mapy geograficzne, skóra i imitacje
skóry, skóry zwierzęce, bagaże i torby do przenoszenia, parasolki i parasole przeciwsłoneczne, obroże, smycze i ubrania
dla zwierząt, meble, lustra, ramki obrazów, pojemniki niemetalowe, do przechowywania lub transportu, materace, pokrowce na odzież, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, artykuły stołowe, wyroby szklane,
porcelanowe i ceramiczne, sprzęt do czyszczenia, termosy,
liny i sznury, w tym wspinaczkowe, materiały na obicia,
do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury,
gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone tekstylne
materiały włókiennicze i ich zamienniki, namioty i brezenty,
siatki, żagle, worki do transportu i przechowywania materiałów w dużych ilościach, markizy z materiałów tekstylnych lub
syntetycznych, sznury i sznurki, plandeki, wyroby włókiennicze i tekstylne, ręczniki, koce i obrusy, maty na stół, pledy
podróżne, pościel, flagi i proporczyki, śpiwory, torby na śpiwory, wkładki do śpiwora, odzież i odzież sportowa, nakrycia
głowy, obuwie, gry i zabawki, artykuły gimnastyczne i sportowe, sprzęt sportowy oraz akcesoria do niego, karty do gry,
ozdoby choinkowe, sprzęt do gier wideo, narty, wiązania
narciarskie, deski snowboardowe, łyżwy, deski surfingowe,
deskorolki, ochraniacze do uprawiania sportów, piwo, wody
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 39 transport, pakowanie
i składowanie towarów, organizowanie podróży, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna,
fankluby, organizacja imprez rozrywkowych, organizowanie
imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych,
w tym wspinaczki górskiej, organizacja wypraw podróżni-
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czych, wspinaczek górskich, świadczenie usług sportowych
i rekreacyjnych, świadczenie usług w dziedzinie rekreacji,
udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych,
udostępnianie klubowych obiektów, sprzętu rekreacyjnego
i sportowego, usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, usługi szkół - edukacja, w tym szkoły sportowe, zajęcia sportowe i kulturalne, zapewnienie obiektów i sprzętu
na potrzeby zajęć rekreacyjnych czy wypraw podróżniczych,
usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej oraz udostępnianie
ich w sieci internetowej, radiowe programy rozrywkowe,
43 dostarczanie żywności i napojów, usługi hotelowe i gastronomiczne, 44 opieka medyczna, usługi kosmetyczne,
usługi fizjoterapeutyczne i masaże.
(210) 501839
(220) 2019 07 03
(731) KASPRZAK MARCIN, Lubin
(540) (znak słowny)
(540) Credomedica
(510), (511) 36 analizy finansowe, biura informacji kredytowej, dotacje, działalność poręczeniowa, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w zakresie kredytowania,
kredytowanie pod zastaw, kredyty ratalne, lokaty kapitału, leasing, operacje finansowe: pośrednictwo kredytowe, usługi
finansowe, w tym dla usług medycznych i paramedycznych,
transakcje finansowe, tworzenie funduszów inwestycyjnych,
umowy kredytowe: udzielanie pożyczek, w tym usługi on-line, wycena finansowa, wsparcie finansowe firm, w tym
inwestycyjne, udzielanie kredytów, organizowanie kredytów,
doradztwo kredytowe, usługi doradcze dotyczące kredytów,
pośrednictwo w umowach kredytowych, usługi w zakresie
informacji kredytowej, usługi w zakresie oceny zdolności
kredytowej, doradztwo finansowe związane z usługami
kredytowymi, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi
leasingowe.
(210) 501843
(220) 2019 07 03
(731) BAŁON MARCIN, Ustroń
(540) (znak słowny)
(540) 4kidspoint.pl
(510), (511) 35 prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej lub hurtowej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji
konsumenckiej], usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej,
prowadzone drogą on-line lub przez sklepy stacjonarne,
w zakresie następujących towarów lub usług: kosmetyki
dla dzieci i niemowląt, mydła, szampony, myjki do kąpieli,
nocniki, nakładki sedesowe, okrycia kąpielowe, wanienki dla
niemowląt, wyprawka dziecięca, zabawki kąpielowe, akcesoria do karmienia dzieci i niemowląt, artykuły żywnościowe
dla dzieci i niemowląt, soki, napoje, kubeczki i bidony, tornistry, plecaki, wózki dziecięce wraz z akcesoriami, organizery do wózków, nosidełka, pościele, odzież dziecięca (bluzki,
dresy, kaftaniki, koszulki, kurtki, płaszczyki, rajstopy, spódnice,
spodnie, sweterki), bielizna dla dzieci (skarpety, śpiochy, pół
śpiochy), obuwie dziecięce, nakrycia głowy dla dzieci, odzież
ciążowa, przewijaki, chodziki, huśtawki, sanki, łyżwy, książki,
wydawnictwa dla dzieci, kocyki, poduszki do karmienia, poduszki ciążowe, poduszki, kołdry, maty do przewijania, pieluchy, kremy i maści lecznicze dla dzieci i niemowląt, oliwki
lecznicze dla niemowląt, odżywki, butelki dla niemowląt,
smoczki dziecięce, smoczki do butelek do karmienia, gryzaki dla ząbkujących dzieci, śliniaki, foteliki samochodowe dla
dzieci, krzesełka, krzesełka do karmienia dzieci, leżaki, kojce
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dla dzieci, łóżka dziecięce, materace do łóżek, łóżka podróżne, nadstawki do łóżek, meble dla dzieci, pojemniki i pudełka, dywany i maty, lampki nocne dla dzieci, rowerki dziecięce,
hulajnogi, zabawki, zabawki edukacyjne, gry, grzechotki, pozytywki, przytulanki, maskotki.
(210) 501844
(220) 2019 07 03
(731) PACHOLCZYK TOMASZ ACTIV, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) EXO
(510), (511) 8 narzędzia ręczne do użytku przy kosmetycznych zabiegach pielęgnacyjnych, urządzenia elektryczne
do pielęgnacji dłoni, stóp, palców i paznokci, a mianowicie
frezarki, frezy [narzędzia], frezy rotacyjne [narzędzia sterowane ręcznie], frezy metalowe, kamienne, ceramiczne, diamentowe, kompozytowe, noże, nożyczki, maszynki do golenia,
11 urządzenia oświetleniowe, lampy oświetleniowe, lampy
LED, lampy stojące, lampy z elastycznym ramieniem, lampy
biurkowe, lampki biurkowe, lampy kwarcowe ultrafioletowe do celów kosmetycznych, lampy do paznokci, lampy
na podczerwień, nie do celów medycznych, koce elektryczne, nie do celów medycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

501848
(220) 2019 07 03
KUTERMACHA MAJA MARIA MASHKA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
mashka bee cool

(531) 03.13.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie sprzedaży następujących towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy i akcesoria.
501850
(220) 2019 07 03
INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII
DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) MIRRI.PL
(510), (511) 41 usługi edukacyjne w zakresie nauk biologicznych i medycznych, bakteriologii i biotechnologii, organizowanie konferencji, sympozjów, warsztatów, szkoleń i festiwali w celach edukacyjnych, publikowanie elektroniczne,
udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania,
42 badania naukowe, badania i analizy naukowe, badania
naukowe do celów medycznych, badania mikrobiologiczne,
badania, testy i analizy bakteriologiczne, doradztwo w zakresie bakteriologii, badania, testy i analizy biotechnologiczne,
doradztwo w zakresie biotechnologii.
(210)
(731)

(210) 501852
(220) 2019 07 03
(731) MAJEWSKI JAKUB CHEMIX, Pruszcz Gdański
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) CHEMIX HURTOWNIA CHEMICZNA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towarów:chemiczne środki czyszczące do stosowania
w procesach przemysłowych, chemiczne środki oczyszczające do użytku w przemysłowych procesach produkcyjnych,
chemikalia przemysłowe, preparaty chemiczne do użytku
przemysłowego, produkty chemiczne do celów przemysłowych, środki chemiczne dla przemysłu, substancje chemiczne do celów przemysłowych, papier toaletowy, ręczniki
papierowe.
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wych, niemetalowe, blaty jako części mebli, nóżki meblowe
niemetalowe, systemy do zabudowy wewnętrznej szaf wnękowych i garderob jako części mebli, fronty do szaf i szafek,
dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do mebli, dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do mebli, listwy profilowe do mebli jako gzymsy, listwy
z tworzywa sztucznego do ochrony krawędzi mebli.
501868
(220) 2019 07 04
SENIOR PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SENIOR PARK dom opieki i wsparcia

(210)
(731)

501853
(220) 2019 07 03
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE DOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMEX
(210)
(731)

(531) 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi domów opieki.
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.03, 26.04.08
(510), (511) 6 okucia metalowe, ozdobne, metalowe okucia okienne, ozdobne, metalowe okucia drzwiowe, metalowe okucia do drzwi, metalowe okucia stolarskie, metalowe
okucia zabezpieczające do drzwi, okucia do łóżek metalowe,
okucia metalowe do mebli, okucia metalowe do okien, okucia stalowe, metalowe wsporniki do mebli, zatrzaski metalowe do mebli, metalowe ślizgi do mebli, kółka samonastawne
do mebli metalowe, zawiasy metalowe, zawiasy metalowe
sprężynowe, zawiasy metalowe zawierające sprężynę, metalowe zawiasy podłogowe, zaciski metalowe do zawiasów,
metalowe oczka zawiasowe, metalowe czopy zawiasowe,
ramy metalowe do drzwi przesuwanych, wałki metalowe
do drzwi przesuwnych, prowadnice metalowe, metalowe
prowadnice do szuflad, metalowe prowadnice ślizgowe,
zamki metalowe, zamki sprężynowe, zamki sprężynowe metalowe, metalowe zamki do drzwi, zamki metalowe do okien,
nieelektryczne zamki wykonane z metali, żaluzje zwijane
metalowe, listwy metalowe, 19 sklejka, płyta ze sklejki, panele licowe ze sklejki, arkusze sklejki, arkusze licowe ze sklejki,
sklejka dla budownictwa, tarcica, tarcica nieobrzynana, części z materiałów drewnopodobnych, płyty pilśniowe, płyty
wiórowe, płyty drewniane, płyty stolarskie, płyty pilśniowe
twarde, płytki drewniane, płyty pilśniowe drewniane, płyta wiórowa fornirowana, niemetalowe płyty podłogowe,
niemetalowe płyty wiórowe, podłogowe płyty parkietowe, drewniane płyty wiórowe, płyta wiórowa laminowana,
drewniane płyty budowlane, płyty z drewna, drewniane
płytki podłogowe, płyty wiórowe z drewna, płyty wykonane
z wiórów drewnianych, płyty pilśniowe do użytku w budownictwie, płyty wiórowe do użytku w budownictwie, płyty
pilśniowe z włókna drewnianego połączone z płytkami żywicznymi i deskami wiórowymi, panele z płyt wiórowych
hamujące ogień do użytku w budownictwie, niemetalowe
żaluzje zwijane, listwy niemetalowe, 20 uchwyty z tworzyw sztucznych do mebli, niemetalowe uchwyty do mebli,
uchwyty ceramiczne do mebli, uchwyty ceramiczne do szafek, szuflad i mebli, płyty meblowe, gałki do frontów meblo-

(210) 501911
(220) 2019 07 05
(731) MILCZARKIEWICZ KATARZYNA K&P, Kobyłka
(540) (znak słowny)
(540) Hashi Control
(510), (511) 5 dietetyczna żywność, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje.
(210) 501919
(220) 2019 07 05
(731) ROMANIEC ARTUR, Górno
(540) (znak słowny)
(540) CYDLER
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
501924
(220) 2019 07 05
PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) (znak słowny)
(540) PROPHOS SUPER
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze, nawozy płynne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i sadownictwa, środki chemiczne ochrony
roślin, preparaty regulujące wzrost roślin, biostymulanty
będące środkami pobudzającymi wzrost roślin, dodatki chemiczne do nawozów, dodatki chemiczne do środków
owadobójczych.
(210)
(731)

501926
(220) 2019 07 05
PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) (znak słowny)
(540) MICROSOL BTC
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze, nawozy płynne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnic(210)
(731)
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twa, leśnictwa i sadownictwa, środki chemiczne ochrony
roślin, preparaty regulujące wzrost roślin, biostymulanty
będące środkami pobudzającymi wzrost roślin, dodatki chemiczne do nawozów, dodatki chemiczne do środków
owadobójczych.
501928
(220) 2019 07 05
PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) (znak słowny)
(540) MycoCell
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze, nawozy płynne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i sadownictwa, środki chemiczne ochrony
roślin, preparaty regulujące wzrost roślin, biostymulanty
będące środkami pobudzającymi wzrost roślin, dodatki chemiczne do nawozów, dodatki chemiczne do środków
owadobójczych.
(210)
(731)

501931
(220) 2019 07 05
PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) (znak słowny)
(540) PROSAN NS
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze, nawozy płynne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i sadownictwa, środki chemiczne ochrony
roślin, preparaty regulujące wzrost roślin, biostymulanty
będące środkami pobudzającymi wzrost roślin, dodatki chemiczne do nawozów, dodatki chemiczne do środków
owadobójczych.
(210)
(731)

(210) 501932
(220) 2019 07 05
(731) CHWALISZ MATEUSZ, Syców
(540) (znak słowny)
(540) chwalisz band
(510), (511) 41 usługi koncertów śpiewu, doradztwo w zakresie planowania przyjęć, doradztwo w zakresie planowania
imprez specjalnych, didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne,
informacja o imprezach rozrywkowych, imprezy taneczne,
obsługa gości na imprezach rozrywkowych, muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych
do występów, koncerty muzyczne na żywo, organizacja występów rozrywkowych na żywo, organizacja przyjęć, organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, organizacja
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, organizacja i prezentacja przedstawień na żywo, organizacja i prowadzenie balów, organizowanie imprez muzycznych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie rozrywki
wizualnej i muzycznej, organizowanie rozrywki podczas uroczystości weselnych, organizowanie rozrywki, organizowanie
koncertów muzyki pop, organizowanie imprez w celach rozrywkowych, organizowanie imprez tanecznych, planowanie
przyjęć, planowanie przyjęć [rozrywka], planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], pisanie piosenek, organizowanie
występów na żywo, organizowanie występów muzycznych
na żywo, organizowanie widowisk scenicznych, organizowanie widowisk muzycznych, prezentacja koncertów muzycznych, prezentacja przedstawień muzycznych, prezentacja imprez rozrywkowych na żywo, prezentacja koncertów,
produkcja przedstawień na żywo, produkcja przedstawień
muzycznych, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy i piosenkarzy, produkcja pokazów
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rozrywkowych obejmujących występy piosenkarzy, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy instrumentalistów, produkcja koncertów muzycznych, prezentacja
występów zespołów muzycznych na żywo, przedstawienia
muzyczne, prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo,
prowadzenie ceremonii do celów rozrywkowych, produkcja
widowisk na żywo, rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe,
rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, realizacja imprez
rozrywkowych na żywo, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie koncertów, przygotowywanie tekstów do publikacji, przygotowywanie efektów specjalnych w celach rozrywkowych, rozrywka w postaci koncertów, reżyserowanie
przedstawień muzycznych, rozrywka z udziałem muzyki, rozrywka w postaci występów orkiestr, udostępnianie obiektów
i sprzętu rozrywkowego, udostępnianie obiektów i sprzętu
do występów grup muzycznych na żywo, udostępnianie
rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą Internetu,
usługi artystów estradowych świadczone przez muzyków,
udzielanie informacji na temat rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci on-line i Internetu, udzielanie
informacji dotyczących rozrywki, usługi festiwali muzycznych, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów,
usługi orkiestry, usługi miksowania muzyki, usługi rozrywki
dźwiękowej, usługi prowadzących uroczystości w zakresie
przyjęć i imprez specjalnych, usługi rozrywkowe świadczone przez wokalistów, usługi rozrywkowe świadczone przez
muzyków, usługi rozrywkowe świadczone przez muzyczną
grupę wokalną, usługi rozrywkowe świadczone przez grupę
muzyczną, usługi rozrywkowe świadczone przez artystów
scenicznych, usługi rozrywkowe na żywo, usługi rozrywkowe
dostarczające rozrywkę w postaci występów na żywo, usługi
rozrywkowe, usługi rozrywki muzycznej świadczone przez
grupy wokalne, usługi rozrywki muzycznej świadczone przez
grupy instrumentalne, usługi rozrywkowe w zakresie muzyki jazzowej, usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych, usługi rozrywkowe w postaci występów
muzycznych grup wokalnych, usługi rozrywkowe w postaci
występów koncertowych, usługi w zakresie dostarczania
rozrywki w formie występów muzycznych na żywo, usługi
w zakresie produkcji widowisk na żywo, usługi w zakresie
pisania tekstów piosenek, usługi w zakresie komponowania
muzyki, usługi występów grup muzycznych na żywo, usługi
w zakresie sal tanecznych, zapewnianie sal balowych, zapewnianie rozrywki na żywo, zapewnianie przedstawień na żywo,
występy zespołów muzycznych na żywo, występy zespołów
rockowych na żywo, występy muzyczne na żywo, występy
muzyczne i piosenkarskie, zarządzanie stroną artystyczną występów muzycznych, nagrywanie muzyki, produkcja muzyczna, koncerty muzyczne, widowiska muzyczne, usługi prezenterów muzyki, organizowanie koncertów muzycznych, usługi
koncertów muzycznych, obsługa koncertów muzycznych,
zapewnianie muzyki na żywo, organizowanie wydarzeń muzycznych, organizacja rozrywek muzycznych, publikowanie
tekstów muzycznych, produkcja nagrań muzycznych, przedstawienia muzyczne na żywo, widowiska muzyczne na żywo,
produkcja muzycznych filmów wideo, usługi imprez muzycznych na żywo, usługi rozrywkowe z udziałem grup muzycznych, usługi rozrywkowe świadczone przez grupy muzyczne,
usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, organizowanie koncertów, organizowanie balów, obsługa sal tanecznych, organizowanie
pokazów tanecznych, udostępnianie sal do tańca i ich wyposażenia, usługi planowania przyjęć, prowadzenie imprez rozrywkowych, konkursy muzyczne, organizowanie konkursów,
organizowanie konkursów w celach rozrywkowych.
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501933
(220) 2019 07 05
ESTE AGNIESZKA STUDIO MILANO PRACOWNIA
FRYZJERSKA, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SM

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.19, 29.01.02
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, barwniki do celów kosmetycznych, dezodoranty, farby do brody,
farby do włosów, henna jako barwnik kosmetyczny, kleje
do celów kosmetycznych, kosmetyki, kremy kosmetyczne,
lakier do włosów, lakiery do paznokci, maski kosmetyczne,
odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych, płyny
do pielęgnacji włosów, płyny po goleniu, preparaty do celów
kosmetycznych - w tym mycia, układania, farbowania i pielęgnacji włosów, preparaty do demakijażu, depilacji i golenia,
preparaty do kręcenia lub prostowania włosów, szampony,
woda kolońska, woda perfumowana, zestawy kosmetyków,
44 fryzjerstwo, manicure, masaż, salony piękności, salony fryzjerskie dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
501934
(220) 2019 07 05
PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) (znak słowny)
(540) PROSAN MAX S
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze, nawozy płynne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i sadownictwa, środki chemiczne ochrony
roślin, preparaty regulujące wzrost roślin, biostymulanty
będące środkami pobudzającymi wzrost roślin, dodatki chemiczne do nawozów, dodatki chemiczne do środków
owadobójczych.

Nr ZT34/2019

(540) SM MILANO

(531) 27.05.01, 27.05.19, 29.01.02
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, barwniki
do celów kosmetycznych, dezodoranty, farby do brody, farby do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], kleje do celów kosmetycznych, kosmetyki, kremy kosmetyczne, lakier
do włosów, lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych, płyny do pielęgnacji włosów, płyny po goleniu, preparaty do celów
kosmetycznych - w tym mycia, układania, farbowania i pielęgnacji włosów, preparaty do demakijażu, depilacji i golenia,
preparaty do kręcenia lub prostowania włosów, szampony,
woda kolońska, woda perfumowana, zestawy kosmetyków,
44 fryzjerstwo, manicure, masaż, salony piękności, salony fryzjerskie dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
501951
(220) 2019 07 08
HAGMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Rawa Mazowiecka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAGMED RAWA HAGMED

(210)
(731)

(210)
(731)

501935
(220) 2019 07 05
PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) (znak słowny)
(540) PROSAN PK
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze, nawozy płynne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i sadownictwa, środki chemiczne ochrony
roślin, preparaty regulujące wzrost roślin, biostymulanty
będące środkami pobudzającymi wzrost roślin, dodatki chemiczne do nawozów, dodatki chemiczne do środków
owadobójczych.
(210)
(731)

501936
(220) 2019 07 05
ESTE AGNIESZKA STUDIO MILANO PRACOWNIA
FRYZJERSKA, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.05, 07.03.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 środki do użytku medycznego, 10 produkty
diagnostyczne do celów medycznych, narzędzia medyczne
- cewniki, sądy, probówki, elektrody.
501953
(220) 2019 07 08
HAGMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Rawa Mazowiecka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Neptun
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 10 narzędzia medyczne, elektrody do ablacji
serca.
(210)
(731)
(540)
(540)

501973
(220) 2019 07 08
STOWARZYSZENIE PRO REGIONE, Chmielnik
(znak słowno-graficzny)
#TAKdlaPszczół

Nr ZT34/2019
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(531) 03.13.04, 27.05.01, 29.01.12, 24.17.03
(510), (511) 16 książki edukacyjne, publikacje edukacyjne,
drukowane materiały edukacyjne, podręczniki edukacyjne,
publikacje drukowane, publikacje periodyczne drukowane,
35 marketing imprez i wydarzeń, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, promowanie wydarzeń
specjalnych, organizowanie targów handlowych, organizacja
targów handlowych, organizowanie targów i wystaw, organizowanie i prowadzenie targów handlowych, promocja
targów do celów handlowych, usługi organizowania targów
i wystaw handlowych, organizowanie targów handlowych
w celach reklamowych, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, organizacja targów w celach
handlowych i reklamowych, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, 36 organizowanie wydarzeń mających
na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, 38 zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali,
programy telewizyjne (transmisja -), transmisja wideo na żądanie, usługi transmisji wideo na żądanie, 41 szkolenia edukacyjne, organizacja szkoleń, zapewnianie szkoleń on-line,
wydawanie prospektów, wydawanie katalogów, wydawanie
czasopism, wydawanie gazet, usługi wydawnicze, usługi
edukacyjne, pokazy edukacyjne, edukacyjne usługi doradcze, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie książek edukacyjnych, organizowanie wykładów edukacyjnych,
usługi wydawnicze i reporterskie, edukacja, rozrywka i sport,
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie
seminariów szkoleniowych, organizacja sympozjów dotyczących szkoleń, organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych, produkcja programów dokumentalnych, produkcja telewizyjna, radiowe programy rozrywkowe, dostarczanie
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja
wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, publikacja kalendarzy, publikacja czasopism, publikacja materiałów edukacyjnych, udostępnianie publikacji
elektronicznych, publikacja broszur, publikowanie gazet, periodyków, katalogôw i broszur, 44 usługi pszczelarskie, usługi
weterynaryjne, usługi weterynaryjne i rolnicze, weterynaryjne usługi doradcze.
501977
(220) 2019 07 08
HAGMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Rawa Mazowiecka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAGMED RAWA

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.04, 07.03.02
(510), (511) 5 środki do użytku medycznego, 10 produkty
diagnostyczne do celów medycznych, narzędzia medyczne-cewniki, sądy, probówki, elektrody.

(210)
(731)
(540)
(540)
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501978
(220) 2019 07 08
OSTROWSKI RAFAŁ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
HEWRA

(531) 27.05.01
(510), (511) 24 tekstylia i wyroby włókiennicze nie ujęte w innych klasach, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
501979
(220) 2019 07 08
SARWA MARTA ELŻBIETA WYDAWNICTWO
ARMORYKA, Sandomierz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) a wydawnictwo armoryka

(210)
(731)

(531)

25.01.25, 25.07.08, 26.04.01, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.21,
27.05.01
(510), (511) 41 publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych
niż teksty reklamowe), udostępnianie publikacji elektronicznym, nie do pobrania.
(210)
(731)
(540)
(540)

501984
(220) 2019 07 08
FUNDACJA NATURE TRAVEL FOUNDATION, Łódź
(znak słowno-graficzny)
VEGE CANDLE

(531) 01.15.05, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 świece w szklanych słojach, świece o męskich
zapachach, świece z kolorowym woskiem, świece z białym
woskiem, świece o naturalnych zapachach, świece zapachowe, świece okolicznościowe, świece stołowe, świece w puszkach, świece bożonarodzeniowe, świece o różnym zapachu
owoców, świece i knoty do świec w celu oświetlenia.
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501985
(220) 2019 07 08
NIEWIADOMSKI MAREK KRZYSZTOF, Olsztyn
(znak słowno-graficzny)
Ultra ubezpieczenia

Nr ZT34/2019

(531)

03.04.11, 03.04.24, 03.04.26, 06.07.25, 05.01.09, 25.01.05,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.
502004
(220) 2019 07 08
GRUPA CEZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIZZA CEZAR

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi
zarządzania ubezpieczeniami, usługi finansowe związane
z ubezpieczeniami, informacja o ubezpieczeniach, doradztwo ubezpieczeniowe, agencje ubezpieczeniowe, organizowanie ubezpieczenia, usługi agencji ubezpieczeniowej
i pośrednictwa ubezpieczeniowego, skomputeryzowane
usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń, administracja w zakresie ubezpieczeń, gwarancje, ekspertyzy i oceny
ubezpieczeniowe, obsługa roszczeń z tytułu ubezpieczeń,
świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz firm ubezpieczeniowych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące
pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi ubezpieczeniowe,
usługi wyceny, uregulowania i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, udzielanie informacji on-line dotyczących
ubezpieczeń z komputerowej bazy danych lub Internetu.
501987
(220) 2019 07 08
PASZE BIOS RAFAŁ GŁOWA SPÓŁKA JAWNA,
Kochanowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PASZEBIOS doświadczenie, technologia wiedza

(210)
(731)

05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.02.01, 26.02.18, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 31 produkty rolne nie ujęte w innych klasach
z wyłączeniem roślin i kwiatów naturalnych oraz materiałów
do rozmnażania roślin, pasze i karmy dla zwierząt i ptaków,
dodatki do pasz, ziarno jako pasza dla zwierząt, odpady gorzelniane jako pasza dla zwierząt, wapno do pasz, proteiny
dla zwierząt, sól dla bydła, pasze i karmy dla ryb, surowce
do produkcji pasz dla zwierząt, drożdże paszowe do produkcji pasz dla zwierząt.

(531) 05.09.24, 26.11.03, 26.11.09, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 pizza, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary],
restauracje samoobsługowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe,
usługi restauracyjne.
(210) 502008
(220) 2019 07 09
(731) WOJDAT ŁUKASZ POL-KAN, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) POL-KAN
(510), (511) 37 czyszczenie zbiorników, czyszczenie studzienek ściekowych, czyszczenie rur kanalizacyjnych, oczyszczanie i czyszczenie kanałów ściekowych, usługi czyszczenia
kanalizacji, czyszczenie separatorów tłuszczu i ropopochodnych, czyszczenie przepompowni, 39 opróżnianie [usuwanie] zawartości szamb, oczyszczanie [usuwanie i transport]
ścieków i odpadów.

(531)

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

501990
(220) 2019 07 08
TIM SPÓŁKA AKCYJNA , Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
LE GRAND Noir

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

502017
(220) 2019 07 09
KRZYŻAŃSKI RADOSŁAW CELSJO, Puszczykowo
(znak słowno-graficzny)
Celsjo

(531) 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami do mrożenia, sprzedaży detalicznej urządzeń klimatyzacyjnych, grzewczych,
wentylacyjnych, sprzedaży detalicznej paneli słonecznych
zasilanych energią słoneczną, 37 instalowanie, konserwacja
i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych
energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, instalacja
systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną
w budynkach niemieszkalnych.

Nr ZT34/2019
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(210) 502022
(220) 2019 07 09
(731) KRYSIEWICZ PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RAVUS
(510), (511) 37 malowanie i lakierowanie, tapetowanie, układanie pokryć podłogowych, układanie pokryć sufitów, usługi dekarskie, usługi elektryków, usługi hydrauliczne, usługi izolacyjne,
usługi tynkowania, usługi układania płytek ceramicznych, usługi
sprzątania, ciesielstwo, usługi budowlane, remont nieruchomości, 42 administracja serwerami pocztowymi, administracja
serwerów, informatyka śledcza, instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego, konfiguracja
systemów i sieci komputerowych, kontrola jakości w zakresie
oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, pisanie i projektowanie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów, programowanie
komputerowe w zakresie gier komputerowych, programowanie komputerowe w zakresie gier wideo, programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania, programowanie
oprogramowania do gier komputerowych, programowanie
oprogramowania do gier wideo, projektowanie i rozwój sprzętu
komputerowego, projektowanie, konserwacja, opracowywanie
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie, opracowywanie i programowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie
witryn internetowych na rzecz osób trzecich, testowanie sprzętu komputerowego, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie
stron internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, usługi inżynieryjne w zakresie programowania
komputerowego, usługi konsultacyjne w zakresie programowania komputerów, usługi pisania programów komputerowych,
usługi projektowania dotyczące programów komputerowych,
usługi projektowe w dziedzinie sprzętu i programów komputerowych, wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, wypożyczanie sprzętu i urządzeń
komputerowych, zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieranego oprogramowania on-line, zapewnianie wsparcia
technicznego w zakresie obsługi sieci komputerowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

502024
(220) 2019 07 09
MIODUSZEWSKI ANDRZEJ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
SPORTOWIEC AMATOR

02.01.08, 02.01.23, 10.03.12, 01.15.05, 26.01.01, 26.01.16,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów (szkolenie), organizowanie zawodów sportowych, 42 badania naukowe, 44 usługi medyczne, usługi
telemedyczne.
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502028
(220) 2019 07 09
BOHO BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOHO BEAUTY COSMETICS MAKEUP BRUSHES
ACCESSORIES

(210)
(731)

(531) 05.07.02, 26.01.15, 26.01.04, 27.05.01
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole
do odświeżania i oczyszczania skóry, aloesowe preparaty
do celów kosmetycznych, ambra, antyperspiranty [przybory
toaletowe], antyperspiranty do użytku osobistego, antyperspiranty w aerozolach, aromaty do perfum, aromatyczne
olejki do kąpieli, atomizery wody mineralnej do celów kosmetycznych, balsam do cery z wypryskami, balsam do ciała,
balsam do włosów, balsam odżywczy, balsam po goleniu,
balsamy dla niemowląt, balsamy do brody, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy do ciała, balsamy do golenia,
balsamy do opalania, balsamy do opalania [kosmetyki], balsamy do rąk, balsamy do rąk nielecznicze, balsamy do redukcji cellulitu, balsamy do stóp (nielecznicze), balsamy do ust,
balsamy do włosów, balsamy do wygładzania i prostowania
włosów, balsamy po opalaniu, balsamy samoopalające [kosmetyki], balsamy inne niż do celów medycznych, barwniki
do brody, barwniki kosmetyczne, bawełna do celów kosmetycznych, bawełniane płatki kosmetyczne, baza podkładowa
do paznokci [kosmetyki], bazy do perfum kwiatowych, bazy
do ust neutralizujące odcień ust, bazy pod makijaż w postaci
past, biały puder kosmetyczny do twarzy, bibułki do usuwania oleju do celów kosmetycznych, bibułki z pudrem do twarzy, błyszczyk do ust, błyszczy ki do ust, błyszczyki do ust
[kosmetyki], brokat do ciała, brokat do paznokci, brokat
do twarzy, brokat do twarzy i ciała, brokat kosmetyczny, brokat w formie sprayu do użytku jako kosmetyk, ołówki do
brwi, brylantyna, brylantyna w sztyfcie, bursztyn [wyroby
perfumeryjne], chusteczki do twarzy nasączane kosmetykami, chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami oczyszczającymi do twarzy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, chusteczki nasączone olejkami eterycznymi,
do użytku kosmetycznego, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, chusteczki nasączone preparatem do oczyszczania skóry, chusteczki nawilżane
do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki perfumowane, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, cienie do powiek, dentystyczne płyny do płukania ust pozbawione substancji medycznych, dezodoranty, dezodoranty dla ludzi
i zwierząt, dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], dezodoranty do pielęgnacji ciała, dezodoranty do stóp, dezodoranty do stóp [aerozole], dezodoranty do użytku osobistego,
dezodoranty do użytku osobistego [wyroby perfumeryjne],
dezodoranty do użytku osobistego, w postaci sztyftów,
dezodoranty i antyperspiranty, dezodoranty przeciwpotne,
dezodoranty w kulce [przybory toaletowe], dezodoranty
w sprayu dla kobiet, dwustronne tasiemki do podklejania
powiek, ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty perfum,
ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emalia do paznokci, emalie do paznokci, emulsja opóźniająca starzenie,
emulsje [balsamy] do ochrony przeciwsłonecznej, emulsje
chroniące przed promieniowaniem słonecznym, emulsje
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do ciała, emulsje do depilacji, emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, emulsje do twarzy [do użytku kosmetycznego], emulsje do wzmacniania paznokci, emulsje po goleniu, emulsje z filtrem przeciwsłonecznym [do użytku kosmetycznego], esencje do pielęgnacji skóry, etui na szminkę, eyelinery, eyeiinery [kosmetyki], eyelinery w ołówku, farba
do rzęs, farby do brody, farby do ciała (kosmetyczne), farby
do malowania twarzy, farby do włosów, fluid do makijażu,
gaziki do celów kosmetycznych, gąbki nasączone mydłem,
gąbki nasączone środkami toaletowymi, heliotropina, henna
[barwnik kosmetyczny], henna do celów kosmetycznych,
henna w proszku, japoński olejek do utrwalania fryzury (bintsuke-abura), jednorazowe ściereczki nasączane wodą kolońską, jonony [wyroby perfumeryjne], kalkomania ozdobna
do celów kosmetycznych, kalkomanie do ozdabiania paznokci, kamienie do wygładzania stóp, kamień ałun [środek
ściągający], kamień ałun [środek ściągający], kamyki po goleniu, klej do charakteryzacji do użytku kosmetycznego, klej
do peruk, klej do utwardzania paznokci, kleje do celów kosmetycznych, kleje do mocowania sztucznych brwi, kleje
do mocowania sztucznych paznokci, kleje do mocowania
sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych paznokci kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje
do przymocowywania sztucznych włosów, kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, woda kolońska, kolorowe kosmetyki do oczu, kompaktowe kosmetyki do makijażu, kompresy na oczy do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające [kosmetyki], korektor do twarzy, korektory [kosmetyki], korektory do plam i wyprysków, kosmetyczne emulsje
do opalania, kosmetyczne kredki do oczu, kosmetyczne peelingi do ciała, kosmetyczne płyny do włosów, kosmetyczne
preparaty fryzjerskie, kosmetyczne pudry do twarzy, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyczne żele pod oczy, kosmetyki, kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne,
kosmetyki brązująco - opalizujące, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do brwi, kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do makijażu do kompaktów, kosmetyki do makijażu skóry, kosmetyki do makijażu twarzy,
kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do paznokci, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do samoopalania, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki do ust, kosmetyki do użytku
osobistego, kosmetyki do włosów, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki kolorowe, kosmetyki koloryzujące
do skóry, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki przeznaczone
do suchej skóry, kosmetyki upiększające, kosmetyki w formie
mleczek, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w formie
sproszkowanej [pudry], kosmetyki w formie żeli, kosmetyki
w gotowych zestawach, kosmetyki w postaci cieni do powiek, kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki w postaci płynów kosmetyki w postaci różu, kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, kosmetyki
zawierające pantenol, kostki mydła do mycia ciała, kreda
do makijażu, kreda do użytku kosmetycznego, kreda malarska, kredka do oczu, kredka do powiek, kredki do makijażu,
kredki do makijażu oczu, kredki do oczu, kredki do oczu
w płynie, kredki do powiek, kredki do ust, krem bazowy,
krem chłodzący [cold cream] inny niż do celów medycznych,
krem do jasnej karnacji, krem do opalania, krem do opalania
dla niemowląt, krem do rak, krem do skórek wokół paznokci,
krem do twarzy, krem do włosów, krem na odparzenia pieluszkowe [nieleczniczy], krem pod oczy, krem przeciwzmarszczkowy, krem z retinolem do celów kosmetycznych,
kremowe mydło do ciała, kremy BB, kremy chroniące przed
słońcem [kosmetyki], kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy do aromaterapii, kremy do ciała, kremy do ciała [kosmetyki], kremy

Nr ZT34/2019

do demakijażu, kremy do depilacji, kremy do golenia, kremy
do jasnej karnacji [do użytku kosmetycznego], kremy do masażu, nie do celów leczniczych, kremy do mycia, kremy
do oczyszczania skóry, kremy do oczyszczania skóry [nielecznicze], kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych,
kremy do opalania, kremy do opalania skóry, kremy do paznokci, kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku medycznego, kremy
do pielęgnacji włosów, kremy do rąk, kremy do redukcji cellulitu, kremy do rozjaśniania skóry, kremy do skóry, kremy
do skóry [nielecznicze], kremy do twarzy, kremy do twarzy
[kosmetyki], kremy do twarzy do użytku kosmetycznego,
kremy do usuwania owłosienia, kremy do utrwalania fryzury,
kremy do włosów, kremy i balsamy do opalania, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kosmetyczne, kremy kosmetyczne do rąk, kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół
oczu, kremy kosmetyczne odżywcze, kremy na dzień, kremy
na noc, kremy na noc [kosmetyki], kremy nawilżające po goleniu, kremy nawilżające po goleniu, kremy nielecznicze, kremy ochronne, kremy ochronne do włosów, kremy oczyszczające, kremy odżywcze, kremy odżywcze nielecznicze,
kremy perfumowane, kremy perfumowane, kremy pielęgnacyjne do włosów, kremy po goleniu, kremy po opalaniu
[do użytku kosmetycznego], kremy pod prysznic, kremy
przeciw piegom, kremy przeciw starzeniu się skóry, kremy
przeciwzmarszczkowe, kremy przed goleniem, kremy redukujące plamy starcze, kremy samoopalające, kremy samoopalające, kremy samoopalające [kosmetyki], kremy tonizujące [kosmetyki], kremy ujędrniające skórę, kremy wybielające
do skóry, kremy wybielające do zębów, kremy z filtrem przeciwsłonecznym, kremy złu szczające, kremy, emulsje i żele
nawilżające, kryształki do kąpieli, kryształki do kąpieli (nielecznicze -), kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami i barwnikami, lakier do celów kosmetycznych, lakier
do paznokci do celów kosmetycznych, lakier do włosów, lakiery do paznokci, lakiery do paznokci w pisaku, lakiery
do układania włosów, lakiery do włosów, lakiery nawierzchnowe do paznokci, preparaty do makijażu, puder do makijażu, makijaż do podwajania powiek, makijaż teatralny, maseczki do ciała, maseczki do ciała w kremie, maseczki do rąk
do pielęgnacji skóry, maseczki do skóry [kosmetyki], maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, maseczki do stylizacji włosów, maseczki do twarzy, maseczki do twarzy, do celów toaletowych, maseczki do włosów, maseczki nawilżające
do skóry, maseczki oczyszczające, maseczki upiększające
do twarzy, maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, maska do ciała w proszku [do użytku kosmetycznego],
maskara do włosów, maski do ciała w płynie [do użytku kosmetycznego], maski do pielęgnacji włosów, maski do twarzy, maski kosmetyczne, maski kosmetyczne, masło do ciała,
masło kakaowe do celów kosmetycznych, maści [nielecznicze], maści do celów kosmetycznych, materiały na powłoki
do paznokci u rąk, mgiełki do ciała, mieszanki do pielęgnacji
skóry po wystawieniu na działanie promieni słonecznych,
mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczka do ciała, mleczka do ciała dla
niemowląt, mleczka do demakijażu, mleczka do opalania
[kosmetyki], mleczka do pielęgnacji skóry, mleczka kosmetyczne, mleczka nawilżające, mleczka oczyszczające do pielęgnacji skóry, mleczko do demakijażu, mleczko do opalania,
mleczko do rąk, mleczko kąpielowe, mleczko kosmetyczne,
mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko
oczyszczające do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do twarzy, mleczko po goleniu, mleczko po goleniu,
mleczko po opalaniu, mus do pielęgnacji skóry, musująca
piana do kąpieli, mydełka, mydła, mydła do pielęgnacji ciała,
mydła do rąk, mydła do twarzy, mydła do użytku osobistego,

Nr ZT34/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

mydła granulowane, mydła i żele, mydła karbolowe, mydła
kosmetyczne, mydła nielecznicze, mydła perfumowane, mydła przeciw potowe do stóp, mydła toaletowe, mydła w kostce, mydła w kremie, mydła w kremie do mycia, mydła w płynie, mydła w płynie do kąpieli, mydła w płynie do rąk i twarzy, mydła w postaci żelu, mydła w żelu, mydła z gąbką roślinną [luffą], mydło aloesowe, mydło dezodoryzujące, mydło
do golenia, mydło do kąpieli, mydło do skóry, mydło migdałowe, mydło niewymagające użycia wody, mydło perfumowane, mydło pielęgnacyjne, mydło pod prysznic, mydło
przemysłowe, mydło w listkach do użytku osobistego, mydło
w płynie do kąpieli stóp, naklejane ozdoby do paznokci, naklejki do ozdabiania ciała, nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, naturalne środki perfumeryjne, nawilżacze do skóry, nawilżacze skóry, nawilżające
balsamy do ciała [kosmetyki], nawilżające balsamy do skóry
[kosmetyki], nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], nawilżane chusteczki kosmetyczne, nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, nawilżane odświeżające
chusteczki kosmetyczne, nawilżane ręczniki papierowe
do rąk nasączane balsamem kosmetycznym, neutralizatory
do trwałej ondulacji, nielecznicze antybakteryjne płyny
do mycia twarzy, nielecznicze antyperspiranty, nielecznicze
balsamy, nielecznicze balsamy, nielecznicze balsamy do skóry, nielecznicze balsamy do stóp, nielecznicze balsamy
do ust, nielecznicze koncentraty do kąpieli, nielecznicze kremy do ciała, nielecznicze kremy do kąpieli, nielecznicze kremy do kuracji skóry głowy, nielecznicze kremy do skóry, nielecznicze kremy do stóp, nielecznicze kremy oczyszczające,
nielecznicze kremy pod oczy, nielecznicze kuracje do skóry
głowy, nielecznicze mleczka, nielecznicze mleczka do skóry,
nielecznicze mydła toaletowe, nielecznicze olejki do rąk, nielecznicze pasty do zębów, nielecznicze peelingi do twarzy,
nielecznicze perełki do kąpieli, nielecznicze pianki do kąpieli,
nielecznicze płukanki do irygacji, nielecznicze płukanki stomatologiczne, nielecznicze płyny do kąpieli, nielecznicze
płyny do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny do płukania
ust, nielecznicze płyny do włosów, nielecznicze płyny stymulujące do skóry, nielecznicze preparaty do łagodzenia
oparzeń słonecznych, nielecznicze preparaty do masażu,
nielecznicze preparaty do namaczania stóp, nielecznicze
preparaty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp,
nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze
preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne do ust, nielecznicze
produkty powlekające usta, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze proszki do kąpieli, nielecznicze serum
do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze spraye
do jamy ustnej, nielecznicze szampony do włosów, nielecznicze środki do mycia zębów, nielecznicze środki do namaczania ciała, nielecznicze środki nawilżające, nielecznicze
środki oczyszczające w kremie, nielecznicze żele do kąpieli,
nieleczniczy krem do twarzy, nieleczniczy krem na wysypkę
pieluszkową, nieleczniczy puder do ciała, nieleczniczy puder
do twarzy, niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej, niemedyczne preparaty do kąpieli, oczyszczające maseczki
do twarzy, odświeżacze do skóry, odświeżacze do ust w postaci patyczków do żucia z ekstraktów z brzozy, odświeżacze
oddechu, odświeżacze oddechu, nie do celów medycznych,
odżywczy wosk do włosów, odżywka do włosów dla dzieci,
odżywki do paznokci, odżywki do skórek wokół paznokci,
odżywki do skóry głowy w formie sprayu, odżywki do ust,
odżywki do włosów, odżywki do włosów dla niemowląt, odżywki do włosów w kostce, odżywki nawilżające do włosów,
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odżywki pielęgnacyjne do włosów, odżywki stosowane
na włosy, odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki],
olejek bergamotowy, olejek do kąpieli, olejek do skórek wokół paznokci, olejek do układania włosów, olejek do włosów,
olejek lawendowy do użytku kosmetycznego, olejek różany
do celów kosmetycznych, olejek ułatwiający czesanie, olejki
blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], olejki
do celów kosmetycznych, olejki do celów kosmetycznych,
olejki do ciała, olejki do ciała [kosmetyki], olejki do ciała
w sprayu, olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, olejki
do kąpieli nielecznicze, olejki do masażu, olejki do masażu,
nielecznicze, olejki do odżywiania włosów, olejki do opalania, olejki do opalania [kosmetyki], olejki do opalania do celów kosmetycznych, olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki],
olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], olejki do twarzy,
olejki do włosów, olejki eteryczne, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach
powietrza, olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym,
olejki i płyny do masażu, olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, olejki kosmetyczne do naskórka, olejki mineralne [kosmetyki], olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki
naturalne do perfum, olejki nielecznicze, olejki perfumowane do pielęgnacji skóry, olejki pimentowe, olejki po opalaniu
[kosmetyki], olejki toaletowe, oliwki dla niemowląt, oliwki
do kąpieli, ołówki [kredki] kosmetyczne, ołówki do brwi,
ołówki do makijażu, ołówki do powiek, ołówki kosmetyczne,
ołówki kosmetyczne do policzków, opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, opakowania uzupełniające
do dozowników zawierające krem do twarzy, opakowania
uzupełniające do dozowników zawierające szampon, opakowania uzupełniające do dozowników żelu pod prysznic, opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające mydło
do rąk, opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające produkty do mycia ciała, opakowania uzupełniające
do dozowników, zawierające produkty do utrwalania włosów, otręby ryżowe do wygładzania skóry [arai-nuka], palety
błyszczyków do ust, papier ścierny do paznokci, papier ścierny szmerglowy do paznokci, papierowe ręczniki do rąk nasączone kosmetykami, papierowe ręczniki do rąk nasączone
środkami czyszczącymi, paski do wybielania zębów nasączone preparatami do wybielania zębów [kosmetyki], paski odświeżające oddech, paski wybielające zęby, paski z woskiem
do usuwania owłosienia, pasta do stylizacji włosów, pasta
do zębów, pasta do zębów w formie tabletek twardych, pasta do zębów w postaci stałej, w formie sypkiej, pasta kosmetyczna do nakładania na twarz w celu przeciwdziałania świeceniu się skóry, pasty do pasków do ostrzenia brzytwy, pasty
wybielające do zębów, patyczki z watą do celów kosmetycznych, lakiery do paznokci, preparaty do polerowania paznokci, peelingi do stóp, peelingi do twarzy [kosmetyki], peelingi
złuszczające do celów kosmetycznych, peelingi złuszczające
do ciała, peelingi złuszczające do rąk, peelingi złuszczające
do stóp, peelingi złuszczające do twarzy, perełki zawierające
kosmetyki do kąpieli, produkty perfumeryjne, perfumeryjny
olejek miętowy, perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe],
perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, perfumowane
mydła, perfumowane płyny pielęgnacyjne do ciała, perfumowane wody toaletowe, perfumowany puder [do użytku
kosmetycznego], perfumy, perfumy do zastosowań przemysłowych, perfumy o zapachu drewna cedrowego, perfumy
w płynie, perfumy w postaci stałej, piana do kąpieli, pianka
do czyszczenia, pianka do golenia, pianka do kąpieli dla niemowląt, pianka do stylizacji, pianka do włosów, pianka
oczyszczająca, pianka pod prysznic i do kąpieli pianki [kosmetyki], pianki [przybory toaletowe] do stylizacji włosów,
pianki do golenia, pianki do oczyszczania ciała, pianki do sty-
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lizacji włosów, pianki do włosów, pianki kosmetyczne zawierające środki chroniące przed słońcem, pianki ochronne
do włosów, pianki oczyszczające do skóry, pianki pod prysznic, piany do kąpieli, pieniące się płyny do kąpieli, pieniące się
żele do kąpieli, pilniczki kartonowe, piżmo (naturalne), piżmo
[wyroby perfumeryjne], piżmo syntetyczne, plastry kosmetyczne zawierające środek chroniący przed słońcem i blokujący promieniowanie słoneczne do stosowania na skórze,
płatki kąpielowe, płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, płatki oczyszczające nasączone preparatami toaletowymi, płukanki do oczu, nie do celów medycznych, płukanki
do włosów [do użytku kosmetycznego], płukanki do włosów
[szampon z odżywką], płyn do czyszczenia zębów, płyn
do golenia, płyn do kąpieli, płyn do twarzy, płyn tonizujący
do twarzy, ciała i rąk, płynne kremy [kosmetyki], płyny do aromaterapii, płyny do ciała z błyszczącymi drobinkami, płyny
do czyszczenia zębów, płyny do demakijażu, płyny do golenia, płyny do kąpieli w pianie, płyny do kąpieli w pianie dla
niemowląt, płyny do kuracji wzmacniających włosy, płyny
do mycia twarzy [kosmetyki], płyny do oczu, płyny do oczyszczania skóry, płyny do ondulacji włosów, płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania jamy ustnej,
płyny do płukania jamy ustnej, nie do użytku medycznego,
płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny
do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, płyny do stóp nielecznicze, płyny do stylizacji, płyny
do stylizacji włosów, płyny do trwałej ondulacji, płyny
do twarzy [kosmetyki], płyny do układania włosów, płyny
do włosów, płyny koloryzujące do włosów, płyny kosmetyczne do demakijażu, płyny ochronne do włosów, płyny oczyszczające, płyny pielęgnacyjne, płyny pielęgnacyjne do włosów, płyny po goleniu, płyny redukujące zmarszczki wokół
oczu, podkład do makijażu, podkład w kremie, podkład
w płynie [mizu-oshiroi], podkłady do lakierów do paznokci,
podkłady do makijażu, podkłady do paznokci [kosmetyki],
podkłady kosmetyczne do twarzy, pojemniki z substancjami
zapachowymi, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, pomady do włosów, powłoki do nadawania kształtu paznokciom u rąk, prasowany puder do twarzy, preparaty
blokujące promieniowanie słoneczne, preparaty blokujące
promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty czyszczące do użytku osobistego, preparaty do barwienia włosów,
preparaty do ciała w sprayu, preparaty do czyszczenia nosa
do celów higieny osobistej, preparaty do czyszczenia protez
zębowych, preparaty do czyszczenia zębów, preparaty
do czyszczenia zębów przeznaczone do żucia, preparaty
do demakijażu, preparaty do demakijażu oczu, preparaty
do depilacji, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do falowania i kręcenia włosów, preparaty do golenia, preparaty
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory
toaletowe], preparaty do kąpieli, preparaty do kąpieli nie zawierające substancji leczniczych, preparaty do kąpieli w pianie, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do koloryzacji włosów, preparaty do kręcenia włosów, preparaty
do kuracji paznokci, preparaty do kuracji włosów, preparaty
do makijażu twarzy i ciała, preparaty do mycia i pielęgnacji
ciała, preparaty do mycia rąk, preparaty do mycia włosów,
preparaty do neutralizacji włosów, preparaty do ochrony
przeciwsłonecznej, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej
[kosmetyczne], preparaty do ochrony przeciwsłonecznej
do użytku kosmetycznego, preparaty do ochrony włosów
przed słońcem, preparaty do odymiania [perfumy], preparaty do ondulacji na zimno, preparaty do opalania, preparaty
do opalania w sprayu z filtrem przeciwsłonecznym, preparaty do pedicure, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty
do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji skóry usuwają-
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ce zmarszczki, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do pielęgnacji
włosów, nie do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji
zębów, preparaty do polerowania protez dentystycznych,
preparaty do prostowania włosów, preparaty do rozjaśniania
skóry, preparaty do rozjaśniania włosów, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty do skręcania włosów, preparaty do stosowania przed goleniem, preparaty do sztucznego opalania, preparaty do trwałej ondulacji, preparaty
do układania włosów, preparaty do układania włosów o długotrwałym działaniu [texturizer], preparaty do włosów, preparaty do wybielania skóry, preparaty do wybielania skóry
[kosmetyki], preparaty do wzmacniania paznokci, preparaty
do zmywania twarzy, preparaty fitokosmetyczne, preparaty
higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kolagenowe
do zastosowań kosmetycznych, preparaty koloryzujące
do brwi, preparaty koloryzujące do celów kosmetycznych,
preparaty kosmetyczne chroniące przed promieniowaniem
słonecznym, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty
kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty kosmetyczne do odnowy skóry, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji paznokci, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, preparaty kosmetyczne do pod prysznic, preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru
na paznokciach, preparaty kosmetyczne do samoopalania,
preparaty kosmetyczne do skóry suchej, do stosowania
w ciąży, preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne do ujędrniania biustu, preparaty kosmetyczne
do włosów i skóry głowy, preparaty kosmetyczne do złuszczania naskórka, preparaty kosmetyczne minimalizujące
zmarszczki do użytku miejscowego na twarzy, preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, preparaty kosmetyczne po goleniu, preparaty kosmetyczne powstrzymujące
odrastanie owłosienia, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, preparaty kosmetyczne zabezpieczające
skórę przed oparzeniem słonecznym, preparaty likwidujące
opuchliznę i cienie pod oczami, preparaty myjące do użytku
osobistego, preparaty nabłyszczające do włosów, preparaty
nawilżające [kosmetyczne], preparaty nawilżające do ciała,
preparaty nielecznicze do oczyszczania skóry, preparaty odżywcze do włosów, preparaty odżywiające skórę, preparaty
perfumeryjne, preparaty pielęgnacyjne spowalniające proces starzenia się skóry, preparaty po opalaniu, do celów kosmetycznych, preparaty pod prysznic, preparaty przeciwpotne, preparaty przeciwsłoneczne, preparaty samoopalające [kosmetyki], preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty ścierne do ciała, preparaty w aerozolu do golenia, preparaty w aerozolu do stosowania miejscowego
na skórę do celów kosmetycznych, preparaty wybielające
do zębów, preparaty wygładzające i prostujące włosy, preparaty zapachowe, preparaty złuszczające do oczyszczania skóry [peelingi], preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], preparaty złuszczające do twarzy do użytku kosmetycznego, produkty do golenia w płynie, produkty do makijażu brwi w postaci ołówków i proszków, produkty do makijażu do twarzy i ciała, produkty do mycia rąk, produkty
do ochrony farbowanych włosów, produkty do odświeżania
oddechu w sprayu, produkty do pielęgnacji farbowanych
włosów, produkty do układania włosów dla mężczyzn, produkty do usuwania farby z włosów, produkty do wysuszania
włosów do użytku kosmetycznego, produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, produkty
kolorowe do policzków, produkty kosmetyczne do ochrony
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ust, produkty kosmetyczne w postaci aerozolu do pielęgnacji skóry, produkty perfumeryjne, produkty poprawiające
teksturę skóry, produkty powlekające usta [kosmetyki], produkty przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], produkty utrwalające do włosów, produkty wodoodporne z filtrem przeciwsłonecznym, produkty z mydła, proszek do czyszczenia zębów, proszek do mycia włosów, proszek do polerowania paznokci, proszek do zębów, proszek do zębów w formie pasty,
proszki do kąpieli, proszki do nadawania kształtu sztucznym
paznokciom, przeciw potowe mydła, puder dla niemowląt,
puder do brwi, puder do ciała, puder do makijażu, puder
do rąk, puder do twarzy, puder do twarzy w postaci bibułek
z pudrem, puder sypki do makijażu, puder sypki do twarzy,
puder w kamieniu do kompaktów [kosmetyki], puder w kremie do twarzy, pudry do stóp [nielecznicze], pudry do stóp
[nielecznicze], pudry do włosów, pudry w kamieniu [kosmetyki], pumeks, pumeks sztuczny, pumeksy do ciała, pumeksy
do użytku osobistego, puszki bawełniane do celów kosmetycznych, rozjaśniacze do paznokci, rozjaśniacze do włosów,
roztwory mydła, róż, róż do twarzy, róż kremowy, róż w kremie, róż w płynie, róż w sztyfcie, róże, róże kosmetyczne, rzęsy, rzęsy sztuczne, serum do celów kosmetycznych, serum
do pielęgnacji włosów, serum do układania włosów, serum
do włosów, serum pielęgnacyjne, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji skóry, sole do kąpieli, sole kąpielowe do celów
innych niż lecznicze, sole pod prysznic, nie do celów medycznych, sole zapachowe do kąpieli, spraye do ciała [nielecznicze], spraye do jamy ustnej, nie do celów medycznych,
substancje aromatyczne do zapachów, substancje zapachowe do użytku osobistego, suche szampony, syntetyczne
produkty perfumeryjne, szampon do włosów, szampon
w piance dla niemowląt, szampony, szampony dla niemowląt, szampony do ciała, szampony do użytku osobistego,
szampony do włosów, szampony do włosów dla ludzi, szampony koloryzujące, szampony nielecznicze, szampony przeciwłupieżowe, szampony przeciwłupieżowe nie do celów
leczniczych, szampony w kostkach, szampony z odżywką
do włosów, szminki blokujące promieniowanie słoneczne
[kosmetyki], szminki do ust, szminki w kremie do ust, sztuczna krew [teatralna], sztuczne brwi, sztuczne brwi samoprzylepne, sztuczne paznokcie, sztuczne paznokcie do celów
kosmetycznych, sztuczne paznokcie do stóp, sztuczne paznokcie wykonane z metali szlachetnych, sztyfty do golenia
[preparaty], środek do mycia rąk, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki czyszczące do szczoteczek i pędzelków kosmetycznych, środki depilujące, środki do czyszczenia rąk, środki do czyszczenia zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, środki do czyszczenia zębów przeznaczone do żucia, środki do czyszczenia
zębów w formie gumy do żucia, środki do demakijażu, środki
do demakijażu oczu, środki do higieny jamy ustnej, środki
do makijażu oczu, środki do mycia rak, środki do mycia zębów, środki do nawilżania włosów, środki do oczyszczania
skóry twarzy, środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], środki do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, środki do polerowania zębów, środki
do rozjaśniania pasemek na włosach, środki do trwałej ondulacji, środki do usuwania makijażu, środki do usuwania paznokci żelowych, środki do usuwania skórek wokół paznokci,
środki nawilżające [kosmetyki], środki nawilżające do twarzy
[kosmetyki], środki nawilżające po opalaniu, środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, środki nawilżające przeciwdziałające starzeniu się skóry, środki oczyszczające do skóry [nielecznicze], środki oczyszczające skórę,
środki perfumeryjne i zapachowe, środki pomagające rozczesywać splątane włosy, środki przeciwsłoneczne z filtrem
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ochronnym, środki rozjaśniające do włosów, środki stosowane po goleniu, środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż
do celów medycznych, środki złuszczające skórę, środki
zmiękczające, środki zmiękczające do włosów, środki zmiękczające skórę [emolienty], środki zmiękczające skórę [nielecznicze], świece do masażu do celów kosmetycznych, tabletki
wybarwiające do użytku osobistego w wykrywaniu kamienia nazębnego, talk [do użytku toaletowego], talk do ciała,
talk kosmetyczny, talk perfumowany, talk w proszku dla niemowląt, nieleczniczy, talki do ciała, tatuaże zmywalne do celów kosmetycznych, tipsy, tipsy [kosmetyki], tłuszcze do celów kosmetycznych, woda toaletowa, tonik do włosów, tonik
do włosów [nieleczniczy], tonik [kosmetyki], toniki do skóry,
toniki do skóry nielecznicze, toniki do twarzy [kosmetyki], toniki do użytku kosmetycznego, toniki do włosów, toniki kosmetyczne do ciała, toniki kosmetyczne do twarzy, tusz
do brwi, tusze do rzęs, utwardzacze do paznokci, waciki
do celów kosmetycznych, wanilina syntetyczna [artykuły
perfumeryjne], waniliowe środki perfumeryjne, wata do celów kosmetycznych, wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, farby do włosów, woda kolońska, woda kwiatowa,
woda lawendowa, woda perfumowana, woda toaletowa,
woda toaletowa zawierająca olej z mieliznówki chińskiej,
woda utleniona do celów kosmetycznych, woda utleniona
do włosów, wodorosty do zastosowań w kosmetologii, wody
kolońskie, wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, wosk do depilacji, wosk do wąsów, wosk do włosów,
woski do depilacji, woski do epilacji, woski do masażu, woski
do układania włosów, wybielacze [odbarwiacze] do celów
kosmetycznych, wybielające żele dentystyczne, wydłużające
tusze do rzęs, wymienne wkłady pudru do puderniczek [kosmetyki], wzmacniające preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry, zapachowe kremy do ciała, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, zapachy, zasypki do ciała [talk], zasypki do twarzy, zestaw do trwałej ondulacji, zestawy do golenia, składające się z kremu do golenia i wody po goleniu,
zestawy kosmetyków, zestawy produktów do higieny jamy
ustnej, zioła do kąpieli, zmieszane olejki eteryczne, zmywacze do paznokci, zmywacze do paznokci [kosmetyki], zmywacze do paznokci w sztyfcie, zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], żel do brwi, żel do kąpieli, żel do paznokci, żel
po goleniu, żel pod prysznic i do kąpieli, żel z aloesem do celów kosmetycznych, żele do ciała, żele do czyszczenia zębów, żele do demakijażu, żele do golenia, żele do kąpieli
i pod prysznic nie do celów medycznych, żele do masażu
inne niż do celów medycznych, żele do opalania, żele do rąk,
żele do stylizacji włosów, żele do twarzy, żele do utrwalania
fryzury, żele do użytku kosmetycznego, żele do włosów, żele
do wybielania zębów, żele nawilżające [kosmetyki], żele
ochronne do włosów, żele oczyszczające, żele opóźniające
starzenie, żele po opalaniu [kosmetyki], żele pod oczy, żele
pod prysznic, żele w sprayu do układania włosów, żelowe
maseczki na oczy, 18 futerały na przybory do golenia sprzedawane bez wyposażenia, kosmetyczki, kosmetyczki bez
wyposażenia ,kosmetyczki [saszetki na przybory toaletowe],
kosmetyczki na przybory toaletowe, kuferki kosmetyczne,
kuferki na kosmetyki [puste], kuferki na kosmetyki sprzedawane bez wyposażenia, kuferki na przybory do makijażu
sprzedawane bez wyposażenia, kuferki na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, torebki-kuferki [boston
bag], 21 aplikatory do kosmetyków, aplikatory do makijażu,
aplikatory do makijażu oczu, aplikatory do nakładania makijażu [szpatułki], aplikatory do nakładania makijażu na oczy,
aplikatory kosmetyczne, artykuły do czyszczenia zębów, atomizery do perfum, atomizery do perfum [puste], atomizery
do użytku w gospodarstwie domowym, buteleczki do nakładania farby do włosów, ceramiczne pokrywki na pojemni-
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ki do chusteczek higienicznych, dopasowane uchwyty
na produkty do układania włosów, dopasowywane półki
na kremy do twarzy, dozowniki chusteczek do twarzy, dozowniki do bawełnianych wacików w kulkach, dozowniki
do kosmetyków, dozowniki do mydła w płynie, dozowniki
do mydła w płynie [do celów domowych], dozowniki do płynów stosowane z butelkami, dozowniki do przechowywania
papieru toaletowego [inne niż zamontowane na stałe], dozowniki do ręczników papierowych, dozowniki do serwetek
papierowych [inne niż mocowane na stałe], dozowniki kremów do pielęgnacji skóry, dozowniki mydła, dozowniki mydła do rąk, dozowniki mydła w płynie, dozowniki papieru toaletowego, dozowniki produktów do mycia ciała, dozowniki
produktów do utrwalania włosów, dozowniki ręczników
do rąk, niezamontowane na stałe, dozowniki szamponu, dozowniki żelu pod prysznic, elektryczne grzebienie do włosów, etui na grzebienie, flakony na perfumy, futerały dopasowane do przyborów kosmetycznych, futerały na przybory
toaletowe [neseserki], gąbeczki do nakładania makijażu
na twarz, gąbki, gąbki do ciała, gąbki do czyszczenia, gąbki
do kąpieli, gąbki do makijażu, gąbki do mikrodermabrazji,
do użytku kosmetycznego, gąbki do nakładania pudru
na ciało, gąbki do oczyszczania twarzy, gąbki do szorowania,
gąbki naturalne do celów domowych, gąbki roślinne, gąbki
ścierne do szorowania skóry, gąbki toaletowe, grzebienie,
grzebienie do czyszczenia, grzebienie do tapirowania włosów, grzebienie do włosów, grzebienie elektryczne, grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, grzebyki do rzęs, kosmetyczki [wyposażone], kosmetyczki na przybory toaletowe,
kosmetyczki podróżne, kosmetyczki podróżne [wyposażone], kosmetyczki z wyposażeniem, kosmetyczne puderniczki
[kompakty], kosmetyczne szpatułki do użytku z produktami
do depilacji, miseczki do golenia, miski do farbowania włosów, mydelniczki, mydelniczki ścienne, naczynia na mydło,
myjki do peelingu ciała, myjki z siatki nylonowej do mycia
ciała, myjki złuszczające do skóry ciała, naturalne gąbki morskie, nieelektryczne urządzenia do usuwania makijażu, paski
dla wizażystów, szczoteczki do paznokci, pędzelki do makijażu, pędzelki do ust, pędzle do farbowania włosów, pędzle
do golenia, pędzle do golenia z włosia borsuka, pędzle kosmetyczne, piankowe separatory do palców u nóg, do użytku podczas pedicure, piankowe separatory palców u nóg,
do użytku podczas pedicure, płatki złuszczające do stóp, pojemniki do przechowywania akcesoriów do włosów do użytku w gospodarstwie domowym, pojemniki na kosmetyki,
pojemniki na mydło, pojemniki na płyny, puste, do użytku
domowego, pojemniki przystosowane do przechowywania
przyborów toaletowych, pokrowce [przykrycia] na pudełka
z chusteczkami jednorazowymi, półki na kosmetyki, przybory do celów kosmetycznych, przybory kosmetyczne, przybory toaletowe, przyrządy do demakijażu, pudełka do dozowania ręczników papierowych, pudełka na mydło, puderniczki
[pojemniczki], puderniczki [puste], puderniczki sprzedawane
bez zawartości, puderniczki z metali szlachetnych, puderniczki z metali szlachetnych [sprzedawane puste], pudru (puszek do -), puste pojemniki - rozpylacze, puszki do pudru, rękawice do peelingu, rozpylacz aerozolowy do perfum [pusty], rozpylacze do perfum, rozpylacze do perfum [atomizery], rozpylacze do perfum [puste], rozpylacze do perfum
sprzedawane bez zawartości, separatory piankowe do palców stóp do użytku podczas pedicure, gąbki ścierne do szorowania skóry, skrobaczki do pleców, słoiki na waciki bawełniane, stojaki do przyborów do golenia, szablony stosowane
przy nakładaniu makijażu, szczoteczki do brwi, szczoteczki
do higieny osobistej, szczoteczki do oczyszczania skóry,
szczoteczki do paznokci, szczoteczki do rzęs, szczoteczki
do tuszu do rzęs, szczotki kąpielowe, szczotki obrotowo -
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- dźwiękowe do pielęgnacji skóry, szczotki złuszczające, szpatułki kosmetyczne, tacki do użytku przy polerowaniu paznokci u rąk, urządzenia elektryczne do demakijażu, urządzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów medycznych, zakraplacze bez zawartości, do celów kosmetycznych, 35 badania
marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody, udostępnianie
porad dotyczących konsumenckich produktów kosmetycznych, udzielanie informacji konsumenckich o produktach
w zakresie kosmetyków, usługi informacyjne i poradnictwo
handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi reklamowe w zakresie artykułów perfumeryjnych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone w zakresie akcesoriów kosmetycznych,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży hurtowej świadczone
w zakresie akcesoriów kosmetycznych, usługi sprzedaży hurtowej świadczone w zakresie artykułów kosmetycznych, sługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów
kosmetycznych, 44 analiza kolorów [usługi kosmetyczne],
analiza kosmetyczna, doradztwo dotyczące kosmetyków,
doradztwo dotyczące urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, konsultacje
dotyczące kosmetyków, świadczenie usług przez salony
piękności, udzielanie informacji na temat łaźni publicznych,
udzielanie informacji na temat łaźni tureckich, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności, usługi doradcze dotyczące kosmetyków,
usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi doradztwa dotyczącego makijażu
świadczone on-line lub osobiście, usługi doradztwa on-line
w zakresie makijażu, usługi doradztwa w zakresie makijażu,
usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi kosmetyczne,
usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi w zakresie
porad kosmetycznych, usługi wizażystów, zabiegi kosmetyczne, zabiegi pielęgnacji urody.
(210)
(731)
(540)
(540)

502034
(220) 2019 07 09
WOJDAT ŁUKASZ POL-KAN, Łódź
(znak słowno-graficzny)
POL-KAN

(531) 07.01.08, 07.01.12, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 czyszczenie zbiorników, czyszczenie studzienek ściekowych, czyszczenie rur kanalizacyjnych, oczyszczanie i czyszczenie kanałów ściekowych, usługi czyszczenia
kanalizacji, czyszczenie separatorów tłuszczu i ropopochodnych, czyszczenie przepompowni, 39 opróżnianie [usuwanie] zawartości szamb, oczyszczanie [usuwanie i transport]
ścieków i odpadów.
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502055
(220) 2019 07 09
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowny)
(540) BLACK MAGIC COLA
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, cola.

(210)
(731)

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

73

502076
(220) 2019 07 10
MACIEJEWSKA MAŁGORZATA, Gryfino
(znak słowno-graficzny)
KING nieruchomości

502058
(220) 2019 07 09
JOBOT24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JOBOT24
(210)
(731)

(531)

26.04.01, 26.04.16, 26.04.22, 24.09.01, 24.09.03, 24.09.10,
27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 rekrutacja personelu, biura pośrednictwa
pracy, opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, projektowanie materiałów reklamowych, przeprowadzanie testów
psychologicznych w celu selekcji personelu, reklama, statystyczne zestawienia, usługi umawiania spotkań, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich.
502060
(220) 2019 07 09
KALERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KaLerT

(210)
(731)

(531) 26.04.03, 26.11.02, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 9 inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia
na sobie, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia
monitorujące, inne niż do celów medycznych, urządzenia
systemu GPS.
(210)
(731)
(540)
(540)

502068
(220) 2019 07 09
ŚWIATŁY AGNIESZKA DOMINIKA ATELIER, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
AS AGNIESZKA ŚWIATŁY

(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 25 odzież, 42 projektowanie mody.

(210) 502081
(220) 2019 07 10
(731) MORZYWOŁEK JÓZEF, Świdnik
(540) (znak słowny)
(540) 4 AFTER
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, środki wzbogacające organizm w niezbędne witaminy, 32 napoje
bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe przyspieszające metabolizm alkoholu, preparaty do produkcji napojów przyspieszających metabolizm alkoholu, napoje energetyzujące.
502083
(220) 2019 07 10
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowny)
(540) 4MOVE HYDRO JUICED
(510), (511) 32 esencje do produkcji napojów, lemoniady,
lemoniady w proszku, napoje bezalkoholowe, napoje musujące, napoje musujące w proszku, nektary owocowe, pastylki
do napojów musujących, proszki do napojów musujących,
produkty w proszku do wytwarzania napojów energetycznych, wzmacniających i wzbogaconych mikroelementami,
napoje i soki owocowe, soki warzywne, sorbety (napoje),
syropy do napojów, wody mineralne i gazowane, napoje izotoniczne i energetyczne.
(210)
(731)

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

502086
(220) 2019 07 10
VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Pregna Lacti

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety, żywność do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów medycznych, preparaty białkowe do celów medycznych, preparaty odżywcze
do celów medycznych, preparaty witaminowe, preparaty
farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, globulki,
kapsułki, kompresy, maści, płyny, kremy, żele do celów medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty
higieniczne, testy do diagnostyki, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych.
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502087
(220) 2019 07 10
VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Pregna Relief
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(540) DIAMANT BIO CUKIER KOKOSOWY 100% Z NATURY

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, ciała
i włosów, kosmetyki ochronne, preparaty do higieny, 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, żywność dietetyczna, żywność do celów medycznych, preparaty do celów
medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole
do celów medycznych, krople do celów medycznych, plastry
do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kompresy
do celów medycznych, kosmetyki do celów medycznych,
środki i preparaty higieniczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

502089
(220) 2019 07 10
VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Pregna Cold

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety, żywność do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów medycznych, preparaty białkowe do celów medycznych, preparaty odżywcze
do celów medycznych, preparaty witaminowe, preparaty
farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, globulki,
kapsułki, kompresy, maści, płyny, kremy, żele do celów medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty
higieniczne, testy do diagnostyki, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

502095
(220) 2019 07 10
VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Pregna Comfort

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, ciała
i włosów, kosmetyki ochronne, preparaty do higieny, 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, żywność dietetyczna, żywność do celów medycznych, preparaty do celów
medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole
do celów medycznych, krople do celów medycznych, plastry
do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kompresy
do celów medycznych, kosmetyki do celów medycznych,
środki i preparaty higieniczne.
(210) 502143
(220) 2019 07 11
(731) PFEIFER & LANGEN GmbH & Co.KG, Köln, DE
(540) (znak słowno-graficzny)

(531)

05.03.13, 05.07.06, 19.03.03, 26.02.01, 26.02.16, 26.02.18,
26.02.19, 26.03.04, 26.03.11, 27.05.01, 29.01.15, 26.11.03,
25.01.15, 27.07.01
(510), (511) 30 cukier.
(210)
(731)
(540)
(540)

502145
(220) 2019 07 11
KARCZ PAWEŁ, Spytkowice
(znak słowno-graficzny)
& INSURIO POLSKIE CENTRUM UBEZPIECZEŃ

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.01.13, 24.17.25
(510), (511) 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych.
502146
(220) 2019 07 11
ŚWIAT ALKOHOLI KONESER Z.OLSZEWSKA
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUŁA & SPÓŁKA
(210)
(731)

(531)

08.01.01, 08.01.03, 08.01.07, 11.01.01, 11.01.05, 01.01.01,
01.01.04, 26.01.02, 26.01.16, 27.05.01, 24.17.25, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi związane z przygotowywaniem żywności lub napojów do konsumpcji.
502147
(220) 2019 07 11
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) BERISA

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 11 umywalki łazienkowe.
502162
(220) 2019 07 11
AXELO SUKCESJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) CASH ON THE TABLE
(510), (511) 35 usługi podatkowe w zakresie rachunkowości, doradztwo biznesowe, doradztwo związane z audytem,
doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo
biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo gospodarcze
dotyczące likwidacji, doradztwo w zakresie przejęć przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie przejęć (nabycia), doradztwo w dziedzinie przejmowania firm, doradztwo w zakresie nabywania przedsiębiorstw, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, audyt
finansowy, 36 analizy finansowe, doradztwo podatkowe
[nie prowadzenie rachunków], usługi podatkowe i celne,
doradztwo finansowe, doradztwo inwestycyjne, doradztwo
ubezpieczeniowe, doradztwo kredytowe, doradztwo dotyczące kredytów, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe dotyczące rozliczeń, doradztwo
w sprawach finansowych, doradztwo finansowe w zakresie
podatków, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo
w sprawach finansowych, usługi likwidacji przedsiębiorstw,
finansowe, usługi doradztwa finansowego w zakresie dziedziczenia przedsiębiorstw, usługi doradztwa w zakresie
obrotu przedsiębiorstwami [usługi finansowe], 45 usługi
prawne, doradztwo prawne, doradztwo w sporach sądowych, usługi doradztwa prawnego w zakresie dziedziczenia
przedsiębiorstw..
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(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 20 ławki, biblioteczki [regały na książki].
502187
(220) 2019 07 12
BUSINESS On-line SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bos BUSINESS On-line SERVICES
(210)
(731)

(210)
(731)

502179
(220) 2019 07 12
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) melatonplus
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków,
pianek, aerozoli, gum, lizaków.
(210)
(731)

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

502185
(220) 2019 07 12
PASZKOWSKI PAWEŁ PALEPA, Wólka Smolana
(znak słowno-graficzny)
bomabo

(531) 26.01.05, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, zarządzanie komputerowymi bazami danych, wyszukiwanie informacji w plikach i komputerowych
bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami i bazami
danych, komputerowe przetwarzanie danych, usługi elektronicznego magazynowania danych lub dokumentów,
kompilacja komputerowych baz danych, usługi doradcze
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące użycia
oprogramowania i wdrażania systemów informatycznych,
usługi komputerowego przetwarzania informacji z zakresu
działalności gospodarczej, tworzenie komputerowych baz
danych, 42 zarządzanie projektami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, opracowywanie systemów
komputerowych, usługi konfiguracji sieci komputerowych,
integracja systemów i sieci komputerowych, projektowanie
i opracowywanie systemów komputerowych, przygotowywanie programów komputerowych do przetwarzania danych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania
komputerowego, administrowanie prawami użytkowników
w sieciach komputerowych, usługi w zakresie projektowania i programowania komputerów, tworzenie platform
komputerowych na rzecz osób trzecich, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie
i oprogramowaniu komputerowym, udzielanie informacji
na temat projektowania i opracowywania oprogramowania,
systemów i sieci komputerowych, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, usługi doradztwa informatycznego, projektowanie systemów informatycznych, projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania, konwersja kodów informatycznych
dla osób trzecich, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
i odzyskiwania systemów informatycznych, zarządzanie
projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego
przetwarzania danych [EDP], 45 licencjonowanie oprogramowania komputerowego, licencjonowanie programów
komputerowych.
502190
(220) 2019 07 12
EXTREME ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXTREME ROBOTICS

(210)
(731)
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(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, zarządzanie komputerowymi bazami danych, wyszukiwanie informacji w plikach i komputerowych
bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami i bazami
danych, komputerowe przetwarzanie danych, usługi elektronicznego magazynowania danych lub dokumentów,
kompilacja komputerowych baz danych, usługi doradcze
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące użycia
oprogramowania i wdrażania systemów informatycznych,
usługi komputerowego przetwarzania informacji z zakresu
działalności gospodarczej, tworzenie komputerowych baz
danych, 42 zarządzanie projektami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, opracowywanie systemów
komputerowych, usługi konfiguracji sieci komputerowych,
integracja systemów i sieci komputerowych, projektowanie
i opracowywanie systemów komputerowych, przygotowywanie programów komputerowych do przetwarzania danych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania
komputerowego, administrowanie prawami użytkowników
w sieciach komputerowych, usługi w zakresie projektowania i programowania komputerów, tworzenie platform
komputerowych na rzecz osób trzecich, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie
i oprogramowaniu komputerowym, udzielanie informacji
na temat projektowania i opracowywania oprogramowania,
systemów i sieci komputerowych, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, usługi doradztwa informatycznego, projektowanie systemów informatycznych, projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania, konwersja kodów informatycznych
dla osób trzecich, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
i odzyskiwania systemów informatycznych, zarządzanie
projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego
przetwarzania danych [EDP], 45 licencjonowanie oprogramowania komputerowego, licencjonowanie programów
komputerowych.
502191
(220) 2019 07 12
LOVE IT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ALICE PIZZA
(510), (511) 43 pizzerie, usługi restauracyjne, serwowanie jedzenia i napojów.
(210)
(731)

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

502192
(220) 2019 07 12
SUMMA LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), przybory szkolne [artykuły piśmienne],
35 obróbka tekstów, usługi edycji tekstów, 41 edukacja, informacja o edukacji, nauczanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
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organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, sprawdziany edukacyjne, usługi
pisania tekstów na potrzeby niereklamowe, redagowanie
tekstów (innych niż teksty reklamowe), tłumaczenia, tłumaczenia językowe, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych.
502198
(220) 2019 07 12
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) melatomedic
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków,
pianek, aerozoli, gum, lizaków.
(210)
(731)

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

502200
(220) 2019 07 12
POLSKI ZWIĄZEK NARCIARSKI, Kraków
(znak słowno-graficzny)
1919-2019 PZN 100 LAT

(531) 05.13.01, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, aktówki [artykuły biurowe], artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], bilety, biuletyny informacyjne, bloki [artykuły
papiernicze], broszury, czasopisma [periodyki], etui na identyfikatory [artykuły biurowe], etykiety z papieru lub kartonu, gazety, identyfikatory [artykuły biurowe], kalendarze,
koperty [artykuły piśmienne], książki, materiały do pisania,
materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), nalepki, naklejki (materiały piśmienne), notatniki
(notesy), ołówki, periodyki [czasopisma], pióra i długopisy
[artykuły biurowe], podkładki na biurko, podręczniki [książki], przyrządy do pisania, publikacje drukowane, segregatory
na luźne kartki, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania
[artykuły papiernicze], torby papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych,
zakładki do książek, 25 apaszki [chustki], bielizna wchłaniająca pot, buty narciarskie, buty sportowe, czapki jako nakrycia głowy, kombinezony [odzież], koszule, koszule z krótkim
rękawem, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, kurtki, kurtki
z kapturem chroniące przed zimne i wiatrem, odzież gimnastyczna, okrycia wierzchnie [odzież], opaski na głowę, pikowane kurtki [odzież], podkoszulki sportowe, rękawice narciarskie, rękawiczki, stroje przeciwdeszczowe, swetry, szaliki,
35 promowanie towarów i usług w formie sponsorowania
wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamowych,
reklamy telewizyjne, usługi marketingowe, wynajem bilbor-
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dów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, 41 organizowanie zawodów sportowych, usługi klubowe[rozrywka lub nauczanie],
usługi trenerskie, wynajmowanie obiektów sportowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

502216
(220) 2019 07 12
ŻYWIEC-ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA, Cięcina
(znak słowno-graficzny)
Sparkles

(531) 29.01.11, 27.05.05, 24.17.02
(510), (511) 32 wody, woda aromatyzowana, woda niegazowana, woda pitna, woda mineralna, woda źródlana, woda
stołowa, woda gazowana, woda sodowa, woda z lodowca,
smakowa woda mineralna, woda wzbogacona odżywczo,
napoje funkcjonalne na bazie wody, syropy do sporządzania
smakowych wód mineralnych, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe z koncentratu
lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, napoje owocowe,
napoje witaminizowane, napoje izotoniczne, napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, napoje typu kola [napoje
bezalkoholowe], napoje aromatyzowane owocami, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, toniki [napoje nielecznicze],
napoje owocowe niealkoholowe, aromatyzowane napoje
gazowane, mrożone napoje gazowane, bezalkoholowe napoje słodowe, syropy do napojów, esencje do produkcji
napojów, wyciągi do sporządzania napojów, syrop słodowy
do napojów, sorbety w postaci napojów, pastylki do napojów gazowanych, syropy do wyrobu napojów, preparaty
do produkcji napojów, proszki do sporządzania napojów,
napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, woda
gazowana wzbogacona witaminami [napoje], napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], napoje energetyzujące
[nie do celów medycznych], napoje na bazie owoców lub
warzyw.
502220
(220) 2019 07 12
EUROTERM TGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BATORY EKOGROSZEK

(210)
(731)

77

(531) 02.01.01, 02.01.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 brykiety drzewne jako paliwo, brykiety węglowe jako paliwo, brykiety z torfu jako paliwo.
502238
(220) 2019 07 13
NIZIAŁEK AGNIESZKA ANNA DZIECIĘCA AKADEMIA
TWÓRCZOŚCI, Józefów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DZIECIĘCA AKADEMIA TWÓRCZOŚCI

(210)
(731)

(531)

29.01.15, 02.05.03, 01.01.05, 01.01.09, 27.05.05, 27.05.17,
27.05.24, 21.01.16
(510), (511) 41 zajęcia zorganizowane dla dzieci.
502239
(220) 2019 07 14
BABYAISLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) AVAX BABY
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi
handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi handlu detalicznego związane z wózkami dziecięcymi,
usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem
domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie zabawek, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży
(210)
(731)
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hurtowej w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie wysyłkowej
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych.
502245
(220) 2019 07 15
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA
FARMACEUTYCZNO-WETERYNARYJNEGO
CENTROWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kingcat
(210)
(731)

(531) 03.01.01, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji zwierząt, 5 suplementy diety dla zwierząt, 31 karmy i pasze dla zwierząt.
502246
(220) 2019 07 15
DROPLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wałbrzych
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) droplo
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 marketing internetowy, usługi marketingowe
za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron
internetowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych
za pomocą Internetu, dostarczanie informacji dotyczących
produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu,
usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem
Internetu, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie katalogów witryn internetowych osób trzecich w celu
upraszczania transakcji biznesowych, udostępnianie informacji z zakresu działalności gospodarczej, również za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych lub innych form przekazu danych, administrowanie sprzedażą, promocja sprzedaży,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, udostępnianie analiz
sprzedaży, monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób
trzecich, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów
t usług, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży
i zakupu towarów, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, pozyskiwanie kontraktów na kupno
i sprzedaż towarów, usługi sprzedaży detalicznej wyrobów
ogrodniczych, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące farb,
usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej
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w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej
odzieży, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów
sportowych, usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone on-line w zakresie zabawek, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie torebek,
usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami
do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej świadczone
on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów bagażowych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
kwiatów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z torbami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z walizkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z nićmi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów
samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami
kuchennymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do szycia, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z jednorazowymi wy-
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robami papierowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi,
usługi w zakresie zamówień on-line, usługi reklamowe i marketingowe on-line, usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień on-line.
502263
(220) 2019 07 15
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krościenko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Enzo

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.17, 01.15.01
(510), (511) 3 preparaty do prania, proszki do prania, płyny
do prania, środki do płukania do prania, mydła do prania,
preparaty chemiczne do prania, środki ochronne do prania, preparaty do prania chemicznego, środki zmiękczające
do prania, środki do namaczania prania, preparaty do prania przyciągające brud, preparaty do prania przyciągające
barwniki, kulki do prania z detergentem, dodatki do prania
do zmiękczania wody, chusteczki antystatyczne stosowane
w suszarkach do prania, farbki do prania, środki ochronne
do prania, płyny do prania chemicznego, krochmal do prania, środki wspomagające płukanie, stosowane podczas prania ubrań, środki do namaczania prania.
502266
(220) 2019 07 15
ART CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ArtBis Academy
(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.24, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 35 analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące
działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania
rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama
pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
informacja o działalności gospodarczej, marketing ukierunko-
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wany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich,
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja pokazów mody
w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama,
reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama
zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja
personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów
informacji do celów handlowych lub reklamowych, statystyczne zestawienia, stenografia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu
detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie
sztuki, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi lobbingu handlowego, usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub
promocji sprzedaży, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania,
usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi
prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy,
usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], usługi public relations, usługi relacji z mediami, usługi sekretarskie, usługi
umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, wyceny handlowe, 41 chronometraż
imprez sportowych, doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, dubbing, dystrybucja filmów, fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, kształcenie praktyczne
[pokazy], kultura fizyczna, kursy korespondencyjne, montaż
taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki, organizacja pokazów mody w celach
rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organi-
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zowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie loterii, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów
sportowych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć
[rozrywka], pozowanie dla artystów, produkcja filmów, innych
niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie
zajęć fitness, przedstawienia teatralne [produkcja], przedszkola,
przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie książek,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, reżyseria filmowa,
inna niż reżyseria filmów reklamowych, wypożyczanie sprzętu
sportowego [z wyjątkiem pojazdów], sporządzanie napisów
[np. do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, tłumaczenia, tłumaczenie języka
migowego, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie
obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi artystów estradowych,
usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób wymagających specjalnej opieki, usługi edukacyjne świadczone
przez szkoły, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi kaligrafii, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie
i ćwiczenia fizyczne], usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi orkiestry, usługi parków rozrywki, usługi pokazów
filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi
studia nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy
symulatorów, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, usługi w zakresie inżynierii dźwięku
do obsługi imprez, usługi w zakresie komponowania muzyki,
usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie
tłumaczeń ustnych, wynajem urządzeń kinematograficznych,
wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie dekoracji
teatralnych, wypożyczanie dzieł sztuki, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, wystawianie spektakli na żywo, wyższe uczelnie
[edukacja], 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, badania naukowe,
chmura obliczeniowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie],
doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów,
hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
kontrola jakości, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych,
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odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie projektów technicznych, powielanie programów komputerowych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, prognozy meteorologiczne, programowanie komputerów, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie
mody, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie urbanistyczne, projektowanie wizytówek,
przechowywanie danych elektronicznych, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], testowanie materiałów, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich
[usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform komputerowych,
tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, udzielanie
informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji emisji
dwutlenku węgla, usługi architektoniczne, usługi chemiczne,
usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne,
usługi inżynieryjne, usługi kartograficzne, usługi konsultacyjne
dotyczące architektury, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi w zakresie ochrony antywirusowej
komputerów, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów WWW, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, wzornictwo przemysłowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

502272
(220) 2019 07 15
WYSZKOWSKI BARTŁOMIEJ JAWA, Nowa Iwiczna
(znak słowno-graficzny)
MIĘDZY NAMI JASKINIOWCAMI

(531) 27.05.01, 27.05.11, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 28 gry planszowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

502274
(220) 2019 07 15
WYSZKOWSKI BARTŁOMIEJ JAWA, Nowa Iwiczna
(znak słowno-graficzny)
ObCY SOJUSZ

(531) 01.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 gry planszowe.
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502305
(220) 2019 07 15
Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(znak słowno-graficzny)
Urocare

81

(540) Acard

(531)
(531) 01.15.15, 27.05.01, 26.01.01, 29.01.13, 26.03.07
(510), (511) 5 preparaty farmaceutycznie, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety
dla ludzi.
(210) 502307
(220) 2019 07 15
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) DULOFOR
(510), (511) 5 preparaty farmaceutycznie, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety
dla ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

502308
(220) 2019 07 15
Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(znak słowno-graficzny)
BIOTEBAL

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 02.09.01,
26.04.02, 26.04.04, 26.04.14, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety
dla ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

502313
(220) 2019 07 15
SEIFERT DAWID PROJEKTANCI KARIERY, Opole
(znak słowno-graficzny)
projektanci kariery

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 02.01.23, 02.03.23, 26.01.01,
26.01.06, 26.03.23
(510), (511) 35 usługi agencji zatrudnienia oraz najmu siły
roboczej, 41 usługi szkoleń zawodowych, przekwalifikowania zawodowego, doradztwa zawodowego oraz usługi
trenerskie.
502315
(220) 2019 07 15
TAKE!CUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAKE CUP! FRIENDLY RENEWABLE REUSABLE
ECONOMICAL PRZYJAZNY ODNAWIALNY
WIELORAZOWY OSZCZĘDNY

(210)
(731)

(531)

02.03.01, 02.03.16, 02.03.23, 02.09.12, 02.09.15, 26.04.02,
26.04.16, 27.05.01, 26.01.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutycznie, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety
dla ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

502309
(220) 2019 07 15
Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(znak słowno-graficzny)
Acard

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.14, 26.04.18, 26.04.22, 02.09.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety
dla ludzi.
(210) 502311
(220) 2019 07 15
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 21 kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, naczynia na napoje, zastawa stołowa, zastawa stołowa
inna niż noże, widelce i łyżki, serwisy do kawy [zastawa stołowa], filiżanki, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, sylikonowe pokrywki do żywności wielokrotnego użytku, 35 reklama, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, usługi pośrednictwa w handlu, 43 kafeterie [bufety], wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie naczyń stołowych, usługi cateringowe.
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502316
(220) 2019 07 15
KAFARSKI BŁAŻEJ GŁOŚNO, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
głośno

(531) 29.01.13, 01.15.03, 27.05.01, 26.05.01
(510), (511) 41 montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu,
produkcja nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, usługi studia nagrań, usługi studia nagrań
do filmów.
(210)
(731)
(540)
(540)

502319
(220) 2019 07 15
TIM SPÓŁKA AKCYJNA , Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
PASSIAMO

usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem
domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie zabawek, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie wysyłkowej
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych.
502323
(220) 2019 07 14
BABYAISLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) BABYLAND
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi
handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi handlu detalicznego związane z wózkami dziecięcymi,
usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem
domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie zabawek, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie wysyłkowej
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych.
(210)
(731)

(531) 25.01.09, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.
(210)
(731)
(540)
(540)

502321
(220) 2019 07 14
SOWIŃSKI ADAM SOOWA TAXI, Radom
(znak słowno-graficzny)
SOOWA

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi taksówek.
502322
(220) 2019 07 14
BABYAISLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) BABYAISLE
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi
handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi handlu detalicznego związane z wózkami dziecięcymi,
usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
(210)
(731)

Nr ZT34/2019

Nr ZT34/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

502330
(220) 2019 07 16
MOKRZKA MAŁGORZATA BIURO-TECH-SERVICE
IMPORT EXPORT, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Ludger
(510), (511) 9 liczarki pieniędzy - liczarki i sortery do banknotów i monet, testery pieniędzy i dokumentów, 35 usługi
w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej urządzeń bankowych i biurowych w sklepach stacjonarnych oraz za pośrednictwem Internetu.
(210)
(731)

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

502332
(220) 2019 07 16
KITA-NADSTAGA DARIA, Oborniki
(znak słowno-graficzny)
KUCHNIA & STRYCH

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi
hotelowe, usługi barowe.
502337
(220) 2019 07 16
PARAQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) DYSPERBIT BIT+
(510), (511) 1 kleje [klejenie], kleje do płytek ściennych,
podłogowych, sufitowych, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, kleje kontaktowe, kleje poliuteranowe, kleje do pokryć podłogowych, kleje do powłok
sufitowych, kleje do wykańczania i gruntowania, kleje
przemysłowe do użytku w budownictwie, kleje do pokryć
dachowych nakładane na gorąco, kleje na bazie kauczuku
do użytku przemysłowego, preparaty do klejenia, spoiwa
(preparat do impregnacji wodoodpornej), z wyjątkiem farb,
produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, 2 farby,
pokosty, lakiery, farby bakteriobójcze, farby ceramiczne,
lakier asfaltowy, lakier bitumiczny, powłoki, 17 kauczuk,
gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby z tych materiałów
nie ujęte w innych klasach, tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji, materiały wypełniające,
uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, rury elastyczne
niemetalowe, farby izolacyjne, lakier izolacyjny, oleje izolacyjne, szczeliwa do połączeń, tkaniny izolacyjne, żywice
syntetyczne, kauczuk syntetyczny, taśmy izolacyjne, zaprawy izolacyjne, ognioodporne materiały izolacyjne, uszczelnienia wodoodporne, zaprawy budowlane mineralne, zaprawy budowlane uszczelniające, powłoki uszczelniające
epoksydowe i poliuretanowe, uszczelniacze poliuretanowe, substancje do izolacji przeciwwilgociowych, zaprawy
izolacyjne, związki chemiczne do uszczelniania przecieków,
materiały uszczelniające, uszczelnienia wodoodporne,
masa bitumiczna kauczukowa, dyspersyjna folia hydroizolacyjna, masy szpachlowe uszczelniające, uszczelki, kity,
taśmy uszczelniające, kleje izolacyjne, 19 asfalt, bitumiczne
powłoki dachowe. bitumiczne wyroby dla budownictwa,
materiały budowlane niemetalowe, pokrycia dachowe
(210)
(731)
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z gontów, pokrycia ścienne nie z metalu, zaprawy budowlane, powłoki [materiały budowlane], smołowane taśmy
do użytku w budownictwie, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, gonty bitumiczne, dyspersyjna masa
asfaltowo - kauczukowa, pokrycia dachowe niemetalowe,
konstrukcje niemetalowe, baseny kąpielowe pływackie,
materiały do pokryć nawierzchni drogi, materiały wiążące
do naprawy drogi, okładziny niemetalowe, zaprawy budowlane, posadzki przemysłowe epoksydowe, elastyczne wyroby wodochronne grubowarstwowe bitumiczne
i dyspersyjne, zabezpieczające przed przenikaniem wilgoci
i wody do hydroizoiacji.
502350
(220) 2019 07 16
NUTRI FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KOTLECIORKI
(510), (511) 29 falafel, przetworzona ciecierzyca, burger
z falafelem, burgery warzywne, burgery wegańskie, burgery wegetariańskie, hummus [pasta z ciecierzycy], tahini
[pasta z ziarna sezamowego], przekąski na bazie falafela,
gotowy lunch w pudełku składający się z falafeli, przekąski
z falafeli w pudełkach, gotowe posiłki składające się z falafeli, gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, mrożone
gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, bób, sałatki
z bobu, przekąski z ciecierzycy, przekąski na bazie warzyw,
przekąski na bazie warzyw strączkowych, pasty warzywne,
sałatki warzywne, warzywa suszone, przeciery warzywne,
przetwory warzywne, tofu, tłuszcze jadalne, prażona ciecierzyca, prażony bób, pasta z soi, 30 sosy [przyprawy], sosy
wegetariańskie, sosy warzywne, przeciery warzywne [sosy],
pasty warzywne [sosy], kanapki, tortille, tarty, placki, sosy
do sałatek, mąka i produkty zbożowe, zboża, ryż, komosa
ryżowa, tapioka, kasza, muesli, siemię lniane przeznaczone
do spożycia przez ludzi, płatki kukurydziane, płatki owsiane,
płatki zbożowe, płatki jęczmienne, płatki orkiszowe, płatki
pszenne, płatki żytnie, płatki kukurydziane, płatki jaglane,
płatki gryczane, płatki ryżowe, płatki z komosy ryżowej,
przyprawy, żywność na bazie mąki, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe.
(210)
(731)

502353
(220) 2019 07 16
METRUM CRYOFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Blizne Łaszczyńskiego k. W-wy
(540) (znak słowny)
(540) BOA
(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)

502355
(220) 2019 07 16
ISING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pyrzyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iSing

(210)
(731)
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(531) 16.01.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania, aplikacje komputerowe do pobrania, oprogramowanie do aplikacji internetowych, oprogramowanie do muzyki, nagrania
wideo z muzyką, urządzenia do karaoke, dekodery graficzne
do użytku wraz z systemami dźwiękowymi do karaoke, oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie komputerowe,
oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie do smartfonów, oprogramowanie gier interaktywnych, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, oprogramowanie
do komponowania muzyki, oprogramowanie komputerowe do nagrywania dźwięku, komputerowe oprogramowanie do celów rozrywkowych, oprogramowanie do transmisji
strumieniowej mediów, oprogramowanie do edytowania
treści audio, oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, oprogramowanie komputerowe
do tworzenia i edycji muzyki i dźwięków, oprogramowanie
do karaoke, mobilne aplikacje do karaoke, 41 świadczenie
usług w zakresie karaoke, udostępnianie urządzeń do karaoke, udostępnianie sprzętu do karaoke, usługi świadczone przez bary karaoke, usługi wypożyczania urządzeń
do karaoke, udostępnianie obiektów i sprzętu do karaoke,
rozrywka, rozrywka interaktywna, organizowanie rozrywki,
usługi rozrywkowe, usługi rozrywki dźwiękowej, rozrywka
on-line, produkcja rozrywki audio, organizowanie rozrywki
wizualnej, realizacja rozrywki na żywo, zapewnianie rozrywki na żywo, rozrywka z udziałem muzyki, usługi w zakresie rozrywki, usługi rozrywkowe w postaci organizacji
społecznych imprez rozrywkowych, usługi rozrywkowe dla
dzieci, udzielanie informacji dotyczących rozrywki, usługi
doradcze w zakresie rozrywki, organizowanie konkursów
w zakresie rozrywki, organizowanie rozrywki wizualnej
i muzycznej, usługi rozrywkowe związane z konkursami,
organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych,
usługi rozrywkowe udostępniane dzięki strumieniom on-line, rozrywka interaktywna on-line, zapewnianie rozrywki
on-line, udzielanie informacji na temat rozrywki i imprez
rozrywkowych za pośrednictwem sieci on-line i internetu,
udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych
za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i on-line, udzielanie informacji
dotyczących rozrywki za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i on-line.
(210)
(731)
(540)
(540)

502357
(220) 2019 07 16
MARECZKO JOLANTA TERESA JM, Łubianka
(znak słowno-graficzny)
nanoo BALLOONS

(531) 26.04.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 pojazdy do poruszania się w powietrzu
i przestrzeni kosmicznej.
(210)
(731)
(540)
(540)

502358
(220) 2019 07 16
BABSKA MAGDALENA ALICJA, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
CRYSTALLOVE
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(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 10 przyrządy do masażu ręcznego, nieelektryczne urządzenia do masażu.
502360
(220) 2019 07 16
PAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAW Decor Collection

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papierowe obrusy, serwetki papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru i kartonu, 21 talerze papierowe, kubki papierowe, 35 usługi w zakresie sprzedaży następujących towarów: papierowe
obrusy, serwetki papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru i kartonu, talerze papierowe, kubki papierowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

502362
(220) 2019 07 17
SIENKIEWICZ GRZEGORZ DRAGON TRADER, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
PEGASUS

(531) 26.04.04, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 9 mikrokomputery.
(210) 502365
(220) 2019 07 17
(731) WIERZBICKA-BAXTER AGNIESZKA ANNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Królowa jest tylko jedna
(510), (511) 30 czekolada, śliwki w czekoladzie, czekolada
nadziewana, bakalie w czekoladzie, owoce w czekoladzie,
aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi
(nadziewane kluski gotowane na parze), batony zbożowe,
bułeczki słodkie, bułki, chałwa, ciasto [masa do pieczenia],
ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku,
czekolada pitna, dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki
eteryczne, gofry, grzanki, herbata, herbata mrożona, jiaozi
(pierogi nadziewane), jogurt mrożony [lody spożywcze],
kanapki, karmelki [cukierki], kawa, kawa nienaturalna, kawa
niepalona, lukier do ciast, marynaty, mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście, muesli, musy czekoladowe, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy,
ocet, orzechy w czekoladzie, owocowe galaretki [słodycze],
pasta z soi [przyprawy], pasty czekoladowe do smarowania
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zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście, piernik, pierożki na bazie
mąki, pizza, placki, płatki kukurydziane, pralinki, preparaty
roślinne zastępujące kawę, proszki do sporządzania lodów,
przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy,
marynaty), ptifurki [ciasteczka], sorbety [lody], sos jabłkowy
[przyprawa], sosy [przyprawy], sosy do makaronów, sosy
owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, tarty (z owocami), wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe
do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy].
502366
(220) 2019 07 17
EDMARK EDYTA STYPUŁKOWSKA I MAREK
STYPUŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Suraż
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDMARK

(210)
(731)
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riów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kongresów,
konferencji, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie konferencji
związanych z biznesem, organizowanie konferencji dotyczących rozrywki, organizowanie seminariów związanych
z rozrywką, organizacja imprez rozrywkowych, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], imprezy kulturalne,
organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych.
(210) 502525
(220) 2019 07 19
(731) RESZKOWSKA MARTA MAŁGORZATA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Charmeuse
(510), (511) 24 tekstylia.
(210)
(731)
(540)
(540)

502528
(220) 2019 07 19
LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(znak słowno-graficzny)
Big Effect

(531) 26.01.02, 26.01.04, 26.01.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty
mięsne.
502392
(220) 2019 07 17
AUROVITAS PHARMA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Auro
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne, suplementy
diety.
(210)
(731)

502393
(220) 2019 07 17
AUROVITAS PHARMA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Aurobindo
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne, suplementy
diety.
(210)
(731)

(210) 502400
(220) 2019 07 17
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) (znak słowny)
(540) KURZA PACZKA
(510), (511) 29 jaja.
502516
(220) 2019 07 19
FORTIS NOWY STARY BROWAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) #byckobietaontour
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, czasopisma elektroniczne, 16 publikacje drukowane, periodyki [czasopisma],
41 usługi w zakresie szkolenia, organizowanie konferencji,
seminariów, zjazdów, spotkań, kursów i warsztatów w celach
szkoleniowych, organizowanie seminariów i konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów, semina-

(531) 24.15.01, 24.15.13, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.14
(510), (511) 3 środki czyszczące, środki czyszczące do użytku domowego, środki czyszczące do użytku domowego
w spreju, środki czyszczące do kamienia, środki do czyszczenia toalet.
(210) 502531
(220) 2019 07 20
(731) DOBROWOLSKI RADOSŁAW MAREK, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) MD WOOD
(510), (511) 14 zegarki, zegarki kieszonkowe, zegarki podróżne, zegarki eleganckie, czasomierze [zegarki], zegarki
kwarcowe, zegarki chronometryczne, zegarki sportowe,
chronografy [zegarki], zegarki damskie, zegarki automatyczne, zegarki stołowe, zegarki pozłacane, zegarki elektryczne,
zegarki elektroniczne, srebrne zegarki, platynowe zegarki,
skrzynki na zegarki, pudełka na zegarki, woreczki na zegarki,
zegarki ze złota, zegary i zegarki, zegarki na łańcuszku.
(210)
(731)
(540)
(540)

502535
(220) 2019 07 21
SZWARODZKI MICHAŁ MAREK, Sieradz
(znak słowno-graficzny)
BALONOWO

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet balonów, dekoracji z balonów, kompozycji z balonów, girland z balonów,
akcesoriów i dodatków do balonów tj.: kartonów, torebek
ochronnych, ciężarków, wstążek, patyków, pompek, usługi
sprzedaży papeterii okolicznościowej tj. zaproszeń, winietek,
kartek okolicznościowych, girland papierowych, topperów,
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41 usługi doradztwa w zakresie dekorowania balonami, wyboru dekoracji oraz produktów, usługi w zakresie dekorowania balonami, usługi w zakresie wypuszczania balonów
na przyjęciach okolicznościowych i imprezach masowych,
usługi dekorowania akcesoriami dekoracyjnymi na przyjęcia.
(210) 502539
(220) 2019 07 21
(731) HUBBARD RAFAŁ PAWEŁ NOVA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Munii
(510), (511) 24 bielizna pościelowa i koce, bielizna pościelowa dla niemowląt, koce dla niemowląt, kocyki dla niemowląt
(rożki), kocyki do owijania niemowląt, kocyki dziecięce, kołdry, osłony do łóżeczek dziecięcych (pościel), pościel, ręczniki dla dzieci, śpiworki dla niemowląt.
(210)
(731)
(540)
(540)

502558
(220) 2019 07 22
WIECZOREK GRZEGORZ ABC-EKO, Czerwieńsk
(znak słowno-graficzny)
abc eko

(531) 24.15.01, 24.15.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż, sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż hurtowa następujących towarów: gazowe piece nagrzewcze,
piece rekuperacyjne gazowe, piece gazowe do ogrzewania
pomieszczeń, piece grzewcze, olejowe piece grzewcze, pie-
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ce olejowe, palniki gazowe i olejowe, piece jako urządzenia
grzewcze, akcesoria i części zamienne do pieców grzewczych, artykuły hydrauliczne, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, kolektory słoneczne do celów grzewczych, kolektory energii słonecznej
do ogrzewania, części zamienne i akcesoria do kolektorów
energii słonecznej do ogrzewania, sprzedaż, sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż hurtowa następujących towarów: artykułów
do czyszczenia i konserwacji gazowych pieców nagrzewczych, pieców rekuperacyjnych gazowych, pieców gazowych do ogrzewania pomieszczeń, pieców grzewczych, pieców jako urządzeń grzewczych, artykułów hydraulicznych,
instalacji i urządzeń sanitarnych, sprzętu do zaopatrywania
w wodę i sanitacji, kolektorów słonecznych do celów grzewczych, kolektorów energii słonecznej do ogrzewania.
(210) 502597
(220) 2019 07 22
(731) UPL Corporation Limited, Port Louis, MU
(540) (znak słowny)
(540) BOVATO
(510), (511) 1 nawozy i środki chemiczne dla rolnictwa, złożone nawozy mikroodżywkowe, nawozy dla roślin pochodzenia organicznego, dodatki chemiczne do fungicydów,
dodatki chemiczne do środków owadobójczych, środki
do konserwacji kwiatów, chemikalia do leśnictwa, fosfor,
5 pestycydy, środki owadobójcze (insektycydy), środki grzybobójcze (fungicydy), herbicydy, środki robakobójcze, środki
przeciwko gryzoniom, środki chwastobójcze, środki chwastobójcze i do niszczenia robactwa.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

469942, 496039, 500690, 500862, 501114, 501308, 501449, 501924, 501926, 501928, 501931, 501934, 501935,
502337, 502597

2

469942, 502337

3

475648, 491776, 498016, 499273, 500138, 500358, 500362, 500578, 500581, 500623, 500690, 500742, 501141,
501142, 501780, 501836, 501933, 501936, 502028, 502087, 502095, 502245, 502263, 502528

4

500330, 500332, 501984, 502220

5

491776, 498016, 498365, 498783, 499273, 499366, 499367, 499368, 500048, 500138, 500358, 500362, 500412,
500422, 500578, 500581, 500623, 500626, 500634, 500664, 500665, 500672, 500844, 500845, 500848, 500990,
501141, 501142, 501780, 501832, 501836, 501911, 501951, 501977, 502081, 502086, 502087, 502089, 502095,
502179, 502198, 502245, 502305, 502307, 502308, 502309, 502311, 502392, 502393, 502597

6

490062, 495821, 497712, 500271, 500521, 500685, 501836, 501853

7

496039, 500330, 500332, 500651, 500685, 500915, 501684, 501779

8

500685, 501844

9

461371, 491262, 493219, 496402, 496752, 500048, 500197, 500651, 500982, 500998, 501192, 501308, 501402,
501836, 502060, 502330, 502355, 502362, 502516

10

499317, 499366, 499367, 499368, 500358, 500362, 500578, 500581, 500623, 500632, 501141, 501142, 501239,
501951, 501953, 501977, 502353, 502358

11

496039, 500330, 500332, 500521, 501308, 501836, 501844, 502147

12

499350, 501230, 501779, 502357

14

501836, 502531

15

501308

16

461371, 475648, 491262, 495821, 496752, 499130, 499534, 500151, 500197, 500306, 500413, 501012, 501230,
501308, 501362, 501449, 501836, 501973, 502192, 502200, 502360, 502516

17

469942, 496039, 500271, 502337

18

500138, 500686, 500687, 500688, 501836, 502028

19

490062, 496039, 496627, 496817, 498855, 500271, 501447, 501853, 502337

20

495821, 496627, 497712, 498637, 498666, 498685, 500632, 501308, 501836, 501853, 502185

21

475648, 495821, 498365, 500036, 500715, 501836, 502028, 502315, 502360

22

495821, 501836

24

498666, 498685, 500715, 500977, 501836, 501978, 502525, 502539

25

461371, 491262, 498364, 500495, 500505, 500908, 501362, 501836, 501978, 502068, 502200

26

500623

27

500715, 501308

28

491262, 498269, 498272, 498927, 501192, 501308, 501836, 502272, 502274

29

477322, 496993, 498820, 498829, 500156, 500267, 500268, 500269, 500270, 500295, 500304, 500600, 500615,
500621, 500665, 500673, 500724, 500770, 500862, 501290, 501294, 502350, 502366, 502400

30

496739, 497843, 499828, 500267, 500268, 500269, 500270, 500295, 500304, 500665, 500673, 500823, 500862,
500996, 501248, 501466, 501478, 501755, 502143, 502350, 502365

31

498016, 499534, 500665, 500729, 500827, 501005, 501987, 502245

32

461371, 493753, 499828, 500193, 500194, 500657, 500665, 500806, 500839, 501836, 501919, 502055, 502081,
502083, 502216

33

490971, 499454, 500194, 500496, 500497, 500657, 500665, 500839, 501990, 502004, 502319
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2

1

34

500344, 501050

35

461371, 475648, 491776, 493753, 494281, 495976, 496039, 496993, 497292, 497712, 498328, 498637, 498644,
498666, 498685, 498786, 498885, 499081, 499130, 499354, 499360, 499534, 500058, 500138, 500193, 500197,
500306, 500330, 500332, 500413, 500495, 500651, 500665, 500827, 500864, 501005, 501012, 501023, 501045,
501048, 501192, 501198, 501230, 501292, 501308, 501362, 501466, 501498, 501538, 501558, 501579, 501770,
501780, 501836, 501843, 501848, 501852, 501973, 502017, 502028, 502058, 502162, 502187, 502190, 502192,
502200, 502239, 502246, 502266, 502313, 502315, 502322, 502323, 502330, 502360, 502535, 502558

36

499547, 500187, 500660, 500665, 500864, 500898, 501230, 501538, 501558, 501676, 501770, 501839, 501973,
501985, 502076, 502145, 502162

37

490062, 496039, 496627, 496817, 498644, 498666, 498685, 500110, 500271, 500651, 500822, 501230, 501684,
502008, 502017, 502022, 502034

38

461371, 493219, 499861, 499891, 500197, 500413, 501023, 501198, 501230, 501362, 501973

39

495976, 496039, 498666, 498685, 500197, 500651, 500665, 500668, 500671, 500673, 500712, 501230, 501362,
501466, 501498, 501836, 502008, 502034, 502321

40

496039, 500151, 500193, 500271, 500335, 500657, 500665, 501308

41

461371, 491262, 493219, 494281, 495976, 496752, 497292, 498885, 499130, 500151, 500193, 500197, 500306,
500413, 500505, 500665, 500822, 500864, 500869, 500874, 500908, 500955, 501012, 501192, 501230, 501308,
501362, 501498, 501538, 501558, 501579, 501754, 501797, 501836, 501850, 501932, 501973, 501978, 501979,
502024, 502192, 502200, 502238, 502266, 502313, 502316, 502355, 502516, 502535

42

493219, 496039, 498637, 498783, 498885, 499081, 500197, 500271, 500651, 500665, 500718, 500919, 501230,
501308, 501850, 502022, 502024, 502068, 502187, 502190, 502266

43

496739, 498786, 500036, 500267, 500268, 500269, 500270, 500295, 500304, 500823, 500930, 501230, 501538,
501558, 501676, 501836, 501911, 502004, 502146, 502191, 502315, 502332

44

499317, 500735, 500901, 501133, 501218, 501780, 501836, 501868, 501933, 501936, 501973, 502024, 502028

45

491262, 496039, 498786, 500864, 501023, 501308, 501538, 501558, 502162, 502187, 502190

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

Lucky! Go!
!Bravo Tango!
#bioview
#byckobietaontour
#TAKdlaPszczół
& INSURIO POLSKIE CENTRUM UBEZPIECZEŃ
1919-2019 PZN 100 LAT
4 AFTER
4kidspoint.pl
4MOVE HYDRO JUICED
a wydawnictwo armoryka
abc eko
Acard
Acard
Acatar Zatoki
ADAFLU
Agro integracja
Aleric Deslo Active
ALICE PIZZA
amki to GO
apis 1932 bee Fit & Strong
ArtBis Academy
Artresan OPTIMA 1 a DAY
AS AGNIESZKA ŚWIATŁY
Auro
Aurobindo
AVAX BABY
AVI MEDIA Audio Visual Integrated Media
Azzurro
B2B PRO
BABYAISLE
BABYLAND
BALONOWO
BANDIT BAY
BATORY EKOGROSZEK
BECREO
BERISA
BETON SKALNY
betonova
BETONUJ.PL
BIAŁYSTOK PZZ S.A. 1948 Z serca Podlasia!
Big Effect
BIOEXPO
BIOTEBAL

501005
500908
500048
502516
501973
502145
502200
502081
501843
502083
501979
502558
502309
502311
501142
499366
500735
501141
502191
501248
501755
502266
500358
502068
502392
502393
502239
499081
498328
497712
502322
502323
502535
490971
502220
501192
502147
501447
498855
490062
497843
502528
500306
502308

BLACK MAGIC COLA
BOA
BOARD AND BALL
BOHO BEAUTY COSMETICS MAKEUP
BRUSHES ACCESSORIES
bomabo
BOOK FORMATOR
bos BUSINESS On-line SERVICES
BOSZ
BOVATO
BROMIDUO
BROWAR TENCZYNEK 1553 LAGER
Bukowina Tatrzańska
BUŁA & SPÓŁKA
Butiner
CAMELO
CASH ON THE TABLE
CECHINI MUSZYNA
Celsjo
CERERA
Charmeuse
CHEMIX HURTOWNIA CHEMICZNA
chmielowe rewolucje
chwalisz band
Ciao Ciao Sophia
CICHO wSZA
CreamLUX
CREATORIA
Credomedica
CRYSTALLOVE
CYDLER
delisana jaffa cakes
DIAMANT BIO CUKIER KOKOSOWY
100% Z NATURY
DOMEX
DOMNI.
droplo
DULOFOR
DUSALM
DYSPERBIT BIT+
DZIECIĘCA AKADEMIA TWÓRCZOŚCI
E ELAB EDUCATION LABORATORY
eco consumer
EDMARK
EGZOTYCZNA LAGUNA

502055
502353
498927
502028
502185
500413
502187
500151
502597
500422
500839
497292
502146
498783
501478
502162
493753
502017
501466
502525
501852
500827
501932
498364
500623
500690
498637
501839
502358
501919
500996
502143
501853
501048
502246
502307
499368
502337
502238
501754
500138
502366
500874
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1

EL ECOLIK
Enzo
EP ENERGOPIAST
ESTIPLANT 24
EURO WIĄZARY
EXCLUSIVE BEAUTY BY RIVIA COSMETICS
EXO
EXTRA ŻONA
EXTREME ROBOTICS
FABIO
fachowy kominiarz
FAKTORIA BROWAR RZEMIEŚLNICZY
FIGHT CLUB
FIXEM
FIZJOTEC
FLAVIA
FLEXCONNECT PROFESSIONAL
Flipperformer
FOLWARK JANIKÓW MANUFAKTURA
WÓDEK I LIKIERÓW
frotex
Fun 4 Kids
Fun 4 Kids
Futter Nova 11
Future Architekci
Gemüse Kebap
głośno
GOSSA
GRIPAXIN C
GWARNA NIERUCHOMOŚCI
HAGMED RAWA HAGMED
HAGMED RAWA
HARMONIZACJA KWANTOWA
Hashi Control
HELPERS’ GENERATION
HEWRA
HIGH QUALITY DARY LASU PREMIUM
HM
HOPE
iFormer
INDYKPOL Premium Pasztet dworski
GWARANCJA 100% jakości
iSing
JAWA
Jego Smakowitość MALINOWY KRÓL
JJ JANPOL
JJ JANPOL
JOBOT24
KaLerT
KANCELARIA ANTYWINDYKACYJNA
KING nieruchomości

2

496402
502263
500271
501114
496817
500742
501844
500977
502190
500982
491262
500806
501023
500058
500632
500998
469942
499130
500657
500715
498269
498272
500729
500718
500267
502316
501308
500634
500660
501951
501977
500955
501911
494281
501978
496993
500521
500344
500651
477322
502355
475648
499534
498666
498685
502058
502060
500864
502076

Nr ZT34/2019
1

Kingcat
Kite.pl
KMG investments
KOTLECIORKI
KredoBank
Królewska Zielarnia
Królowa jest tylko jedna
KUCHNIA & STRYCH
Kura Warzyw Gemüse Kebap
KuRa WaRZyW GEMÜSE KEBAP
KURZA PACZKA
LAZY WHEEL
LE GRAND Noir
LIFEdot
LSA
Ludger
mashka bee cool
MASPEX
MASTERfog
mBiuro
MD WOOD
MEAT Lovers
MEDUZA
melatomedic
melatonplus
MICROSOL BTC
MIĘDZY NAMI JASKINIOWCAMI
Mięsnyjesz
MIRRI.PL
MIVIM
MODA MIĘSKA
moda POLSKA
Modro Moja
MONEX
Moxi
Munii
MycoCell
NADBUŻAŃSKA
nanoo BALLOONS
Neptun
NETFILM
ObCY SOJUSZ
obecnosci.pl
Optymist
ORANGE FLEX
OVIGO
OVIGO
Pani K. cukiernia
PARK ROZRYWKI SKOCZUŚ
PASAŻ ŚWIĘTOKRZYSKI
PASSIAMO

2

502245
495976
500187
502350
501770
501498
502365
502332
500268
500304
502400
500497
501990
499317
496039
502330
501848
500665
501684
498786
502531
500688
500673
502198
502179
501926
502272
500270
501850
499828
500687
500156
500295
499547
499273
502539
501928
500724
502357
501953
500197
502274
500919
500626
493219
499861
499891
496739
500822
501676
502319
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PASZEBIOS doświadczenie, technologia wiedza
PAW Decor Collection
PEGASUS
PITADIA
PITAMET
PITAPRO
PIZZA CEZAR
PKO Rotunda
Plant Spirit
POL-KAN
POL-KAN
POLSAT SPORT FIGHT
Polski Caravaning
POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT
Pregna Cold
Pregna Comfort
Pregna Lacti
Pregna Relief
PRIMERO APARTMENTS
PRO1
PROFi 100% najlepszych składników
Smalec Szlachetny z mięsem, jabłkiem
i cebulką Produkt bezglutenowy
Bez konserwantów
PROFi Nowy, lepszy smak! Ogórkowa
z mięsem wieprzowym zupa pełna smaku
Podgrzej i zjedz Bez konserwantów
Bez barwników
PROFi Nowy, lepszy smak! Pomidorowa
z kurczakiem i ryżem zupa pełna smaku
Podgrzej i zjedz Produkt bezglutenowy
Bez konserwantów Bez barwników
PROFi Żurek z kiełbasą wieprzową
Nowy, lepszy smak! Podgrzej i zjedz zupa
pełna smaku Bez barwników
projektanci kariery
PROPHOS SUPER
PROSAN MAX S
PROSAN NS
PROSAN PK
Przytulna
PULMIXON
PurColl
RAVUS
RECYKLASA
RESTORE
RYKKO
SAHATY
SANCTUS
SAYOME
SCREEN X
SCREENX
SECRET PLACE SALON ZMYSŁÓW

501987
502360
502362
500845
500844
500848
502004
501558
498016
502008
502034
461371
501012
501230
502089
502095
502086
502087
500898
501579

SemCo
SemCo
SENIOR PARK dom opieki i wsparcia
SETABROM
Shawarma Jaffa TelAviv
SHL
Skillsgarden
SM MILANO
SM
SOOWA
Sparkles
SPEC NARZĘDZIA
SPORTOWIEC AMATOR
STACJA ORIENT
SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES
SUNDOSE
SunEvent CREATED BY ABC-HOLIDAY.PL
SUNT LEÔNES HERITAGE
SYNAGE
SYROP z porostem islandzkim ISLANDZKI
medic+
SZKOŁA WALKI DRWALA SWD
ŚWIATOWID
ŚWIATOWIT
TAKE CUP! FRIENDLY RENEWABLE REUSABLE
ECONOMICAL PRZYJAZNY ODNAWIALNY
WIELORAZOWY OSZCZĘDNY
TENCZYN export PIWO WARZONE
TRADYCYJNIE
THUMSKIE
TR
troszczę się
TrueCool
TWOJA STOPA
Ultra ubezpieczenia
ULTRAPIRYNA
UNIBEN silver
Urocare
VEGE CANDLE
VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA
O SMAKU ROSOŁU POLSKIE SMAKI
VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA
O SMAKU SEROWYM POLSKIE SMAKI
VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA
POMIDOROWA POLSKIE SMAKI
Virusin Forte
WATER WORLDS ŹRÓDŁO
POZYTYWNYCH EMOCJI
WESZŁO! TRAVEL
WHITE TAXI
WHITE TAXI
WILD WINE
WINNICA GARLICA

498820
498829
501868
500412
500862
501779
501797
501936
501933
502321
502216
498644
502024
500930
502192
501832
500712
501836
501045

500770

500600

500615

500621
502313
501924
501934
501931
501935
500823
499367
501449
502022
500335
500901
496627
500110
501198
500495
499354
499360
491776

500990
500505
500330
500332

502315
500194
500193
500915
495821
501239
501218
501985
500362
500672
502305
501984
501290
501294
501292
500664
500869
501362
500668
500671
500496
499350
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WROC#

498885

Zbaraniały

WS WROSTAL METAL INDUSTRIES

500685

zenwire

501402

YSSY

499454

ZILLER

500686

500269

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.
1193962
1330124

1370456
1374280
1432918
1476741
1479642
1479643
1479644
1479666
1479684
1479687
1479724
1479740
1479755
1479757
1479762
1479766
1479768
1479806
1479808

1479850
1479864

NN YOU MATTER
36
(2019 07 17)
Gambrinus NAPOLI 1860 Storico Gran Caffè
(2016 04 15)
CFE: 02.01.18, 19.01.01, 24.01.18,
30, 43
27.05.01, 29.01.13
(2019 07 16)
CFE: 26.04.02
18
VIDEOR (2017 03 16, 2016 09 23)
CFE: 26.03.23, 26.11.03, 27.05.01,
35, 41, 42
29.01.12
CUBE ESCAPE (2019 07 12)
9, 41
Glucks (2019 06 17)
32, 33, 35
IFQ (2019 02 13)
CFE: 27.05.17
9
UFZ (2019 02 13)
CFE: 27.05.17
9
RAISE (2019 03 22)
CFE: 27.05.17
7
(2019 06 13)
CFE: 26.04.04, 28.03.00
30
LEDERER - master of escapements
14, 40
(2019 05 17, 2019 05 15)
JOBBOO (2019 04 05, 2019 01 15)
CFE: 26.04.19, 27.05.19,
35, 37, 39, 41, 45
29.01.13
PILZ (2019 02 18, 2018 08 23)
5, 30, 31, 40,
42, 43
ToypeK (2019 03 01)
CFE: 27.05.01, 29.01.04
11
Lifar (2019 05 08, 2018 12 20)
CFE: 05.13.01, 22.01.15, 27.05.01
25, 28, 41
LOVALI (2019 05 08)
CFE: 27.05.01
3
SANIDERM (2019 06 06)
10
Serge Lifar (2019 05 08,
25, 28, 41
2018 12 20)
COMFODECK (2019 05 10)
12, 19
Outdare (2019 03 07,
24, 25, 35
2019 02 20)
WELCOME TO Fabulous FRUITS (2019 04 10,
2018 11 06)
CFE: 01.01.02, 07.01.18, 13.01.17,
9, 28
26.07.25, 27.05.03, 29.01.15
PHOENICS (2019 03 15)
CFE: 26.04.04, 27.05.01, 28.03.00
9
ZHONGDAI (2019 04 05)
CFE: 28.03.00
16, 17, 20, 21, 25, 27

1479896
1479935
1480008
1480127
1480152
1480258
1480287
1480295
1480302
1480307
1480321
1480336
1480353
1480383
1480394
1480402
1480413
1480433
1480434
1480457
1480461
1480475

B (2018 12 13, 2018 06 26)
CFE: 27.05.01, 29.01.04
29, 30, 31, 32
SOLAKRYL (2019 04 09,
1, 2, 35
2018 12 12)
Gelati (2019 05 21)
CFE: 24.13.25, 26.01.04, 27.05.01
33
BANQUET PREMIUM SOUS VIDE (2019 03 28)
CFE: 24.09.02, 26.04.05, 27.05.10
29
(2019 02 05)
CFE: 04.05.05
41,
HOLORIB Montana Bausysteme AG
(2019 06 17, 2019 02 13)
CFE: 07.15.06, 26.15.25, 27.05.08
6
StP (2019 06 04)
CFE: 26.05.02
17
SERENITY (2019 04 19)
33
SOLEIL D’HERMES (2019 06 04,
21
2019 01 08)
Tables du Monde (2019 03 11, 2018 09 24)
CFE: 07.01.24, 26.04.05, 27.05.09,
29, 30, 31
29.01.13
Tables du Monde (2019 03 12, 2018 09 24)
CFE: 05.11.19, 26.04.05, 27.05.09,
29, 30, 31
29.01.13
VRM SWITZERLAND
9, 41, 42
(2019 06 05, 2019 01 30)
CÔTÉ CROC (2019 03 12, 2018 12 13)
CFE: 26.01.03, 26.04.01, 27.05.09,
29, 30
29.01.14
FACE TO FACE (2019 05 29)
16
999.9 (2018 12 03, 2018 07 17)
CFE: 24.03.07, 24.17.02, 25.01.10,
36
26.01.05, 27.07.01
(2019 05 16)
CFE: 28.05.00
32
ProEleven Gestão Desportiva (2019 05 22)
CFE: 02.01.08, 21.03.01, 27.05.10
35
Hayat (2019 06 04)
CFE: 05.03.15, 26.01.19, 27.05.24,
3
28.19.00, 29.01.12
(2019 06 07)
CFE: 28.05.00
12, 37
(2019 05 16, 2018 11 16)
CFE: 14.09.10, 19.01.01, 28.05.00,
32, 33
29.01.12
VEROO (2019 02 26)
9, 35, 38, 39, 42
COCO NEIGE (2019 01 11,
9, 14, 18, 25,
2018 07 12)

94
1480498
1480509
1480532
1480579

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
NeuMR (2019 04 05)
Hui De (2019 06 14)
CFE: 27.05.01
djp (2019 06 17)
CFE: 27.05.17
CASTA (2019 02 14)
CFE: 27.01.01, 27.05.01

10
18
12
9, 16, 18, 25,
35, 42, 44

1480632
1480643
1480721
1480723

Nr ZT34/2019

Tucher Christkindlesmarkt Bier (2019 06 19)
CFE: 03.07.01, 06.07.02, 24.01.03,
32
25.01.06, 26.04.09, 27.05.08
Casarte (2019 06 17)
7, 9, 11
ASSIST (2019 04 22)
CFE: 27.05.01
8, 9
GOLDEN CROWN (2019 06 17)
CFE: 27.05.02
12

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

2

1

1479935

2

1479935

3

1479757,

5

1479724

6

1480258

7

1479644,

1480433

1480643

8

1480721

9

1432918,
1480475,

1479642,
1480579,

10

1479762,

1480498

11

1479740,

1480643

12

1479768,

1480434,

14

1479684,

1480475

16

1479864,

1480383,

17

1479864,

1480287

18

1370456,

1480475,

19

1479768

20

1479864

21

1479864,

24

1479806

25

1479755,

1479643,
1480643,

1479808,
1480721

1480532,

1480723

1479850,

1480336,

1480579

1480461,

1480579
1480509,

1480579

1479766,

1479806,

1479864,

1480475,

1480302

27

1479864

28

1479755,

1479766,

1479808

29

1479896,

1480127,

1480307,

1480321,

1480353

30

1330124,

1479666,

1479724,

1479896,

1480307,

31

1479724,

1479896,

1480307,

1480321

32

1476741,

1479896,

1480402,

1480457,

33

1476741,

1480008,

1480295,

1480457

35

1374280,
1480579

1476741,

1479687,

1479806,

36

1193962,

1480394

37

1479687,

1480434

38

1480461

39

1479687,

1480461

40

1479684,

1479724

1480321,

1480353

1479935,

1480413,

1480461,

1480152,

1480336

1480632

41

1374280,

1432918,

1479687,

1479755,

1479766,

42

1374280,

1479724,

1480336,

1480461,

1480579

43

1330124,

1479724

44

1480579

45

1479687

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.
495906
495858

K+S KALI GmbH
2019 07 01
NAOS
2019 07 29

497402
1
3

GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019 07 29

35

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526a ustawy – Prawo własności przemysłowej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
1457287

FALC S.p.A.
2019 07 08

718581
25

Softonic International, S.A.
2019 07 31

9, 42

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

4
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